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Försvarsmaktens nya jättelager byggs just nu i Arboga. Det är ett av projekten i den pågående 
boomen av svenska logistikanläggningar. Järnvägsspår var ett måste-krav i Arboga. Sidan 5.

Ett projekt för gröna transport-
korridorer Skandinavien-Europa, 
startar 1 oktober. Jan Sundling, ti-
digare VD Green Cargo har utsetts 
till projektledare av regeringen. 

Gröna korridorer handlar om 
att använda avancerad teknik och 
sammodalitet. Transportslagen ska 
bättre komplettera varandra och 
fler omlastningsanläggningar ska 
finnas på strategiska platser. Jan 
Sundling har varit en hård kritiker 
av bristen på samordning mellan 
EUs nationella tågbolag:

–  Men järnvägseuropa lyfter 
sig. Detta är det första stora euro-
peiska projektet för harmoniser-
ing av järnvägen och kommer att 
beröra all nybyggnad av järnväg, 
säger Jan Sundling.

 sid 18

Han får nyckelroll 
för grönare logistik

– Gröna korridorer kan ge  smidigare 
hantering och kortare ledtider, säger Jan 
Sundling. Historisk boom för svensk logistik

inGen kriS För loGiStikbyGGen

www.intelligentlogistik.se Nummer 6 2008

Logistiklägen växer  
på Tekniska Mässan  
På tekniska Mässan i oktober förklarar eric 
nilsson, v VD Göteborgs hamn, varför Göteborg 
ligger 1:a på logistiktoppen. sid 12
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Tekniska 
Mässan 

2008

Fri entré vid registrering på www.tekniskamassan.se • Fackmässa åldersgräns 18 år.

Utveckla flexiblare logistik på företaget? Möta kundernas krav på orderstyrd produktion?
Få inspiration till ökad produktivitet? Frågorna om hur logistikprocesserna kan utvecklas
inom industrin är många – på Tekniska Mässan 21–24 oktober 2008 hittar du svaren i
teknikens framkant.

Inom avdelningen Logistics ställer mer än 50 företag ut, bl a Schenker Logistics, Siemens
och Weland Lagersystem. Tillsammans representerar utställarna över 100 varumärken. Aktuellt
seminarieprogram finns på webben! Läs också senaste nytt i vår webbtidning www.proaffarer.se. 

Välkommen!

”Stockholms hamnar  
är strategiska”
– Stockholms Hamnar är strategiska för 
Sverige, påminner Christel Wiman om inför 
infrastrukturproppen.  sid 9

MAN vill öka inköp  
från Sverige
– MAn vill köpa mer från Sverige säger Håkan 
Samuelsson, koncernchef i tyska MAn med 
förflutet som inköpschef på Scania. sid 22
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Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer i oktober.

Vi ses på Tekniska Mässan
Begreppet logistik omfattar en mängd olika aktiviteter som 

sjö- väg- och tågtransporter, lagerhållning, packning och plock-
ning, materialhantering, inköp, orderbehandling, prognostisering 
och materialförsörjning.

Intelligent Logistik täcker dem alla. 
Genom  affärsmagasinet når vi främst alla de människor som 

dagligen leder, administrerar och beslutar om hur företagens 
logistik, inköp och försörjning ska fungera och utvecklas. 

Som medlemstidning och partner till PLAN, nätverket för 
logistiker i Sverige, med närmare 3000 medlemmar, når vi logis-
tikcheferna inom svensk industri och handel.

Med en tryckt upplaga på i genomsnitt 11 500 exemplar är 
affärsmagasinet  den överlägset största tidningen inom inköp, 
logistik och transporter.

Genom att vi från och med i år också tre gånger om året 
medföljer hela riksupplagan av Dagens Industri, med dess över 
400 000 läsare, når vi flest läsare och även intresserade utöver de 
kanske 200 000 som är yrkesverksamma inom branschen. Med 
extraupplagan till Tekniska Mässan trycks den här tematidningen 
i hela 125 000 exemplar.

Vår nyhetswebb www.intelligentlogistik.se har alltid minst 50 
färska branschnyheter och länkar till svenska och internationella 
organisationer och internationella pressgrannar.

I höstens första tematidning uppmärksammar vi logistikens 
geografi och boomen för nya logistikanläggningar.

Vi har tidigare konstaterat att logistiken växer även i en ned-
åtgående konjunkturcykel. Ser vi till den totala ytan av nybyggda 

logistikanläggningar runt om i Sverige framstår rent av 2008 och 
2009 som rekordåren hittills för Sverige.

Det uppmärksammar vi på Tekniska Mässan på Stockholms-
mässan den 21–24 oktober.

Som officiell mediapartner till Tekniska Mässan Logistics 
arrangerar vi där för andra året tre dagar med kortseminarier på 
temat ”Sveriges bästa logistiklägen.” 

Att ämnet är aktuellt visar inte bara årets rekordmånga nybyg-
gen för logistik. Antalet utställare på temat ”Logistiklägen” på 
avdelningen Logistics har i år faktiskt tredubblats.

På mittuppslaget hittar du hallplanen för hela mässan och den 
(ännu preliminära) utställarlistan.

Välkommen till vår temabilaga.

Vi ses på Tekniska Mässan.

gustaf berencreutz,
Marknadsanvarig

gösta hultén,
redaktör

Enköping – Sveriges Närmaste Stad 
bäst i Mälardalen på service och 

support till företag

Enköping är den kommun i Stockholms- och Mälarregionen som 
månar mest om sina företag. I en gjord serviceundersökning i 43 
av regionens kommuner, kom Enköping på 1:a plats.

Enköping ligger mitt i den expansiva tillväxtregionen Stock-
holm-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 naturlig och viktig mötes-
plats för handel och affärer. 

Sedan våren 2006 har 44 nya företag valt Enköping och 
620 nya arbetstillfällen har skapats. K G Knutsson, KungSängen, 
Chiquita, Sundolitt, Matfabriken och City Mail är några exempel 
på etableringar. Sedan tidigare finns här också AGA Gas, Lifco 
och Kronans Droghandel. Idag finns 600 000 m2 mark ledig för 
etablering.

Bäst i test!
Småstaden erbjuder också ett rikt liv för dem som väljer att 

bo och leva i Enköping. Boende- och levnadskostnaderna är 
relativt låga, den kommunala servicen god och fritidsutbudet 
rikligt och varierat. Människor lockas av våra gröna oaser och 
närheten till naturen och Mälaren och det byggs som aldrig förr. 
Känn dig varmt välkommen till Enköping.

Läs mer på www.enkoping.se eller kontakta marknadschef Arne Wåhlstedt, arne.wahlstedt@enkoping.se · 0171-62 52 71.



FRÅN 0 TILL 700.000 M2

LOGISTIK PÅ TVÅ ÅR. OCH 
DET ÄR BARA BÖRJAN.
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I en första etapp kommer en anläggning 
om ca 74 000 kvm, lika mycket yta som 10 
fotbollsplaner, för kontor, lager och dist-
ributionsterminal att byggas vid E6 – vid 
östra infarten. Anläggningen byggs under 
2009-2011. I en andra etapp planerar DSV 
att ytterligare expandera anläggningen, till 
totalt ca 175 000 kvm.

Initialt kommer cirka 700 personer att 
arbeta i den nya anläggningen. Merparten 
är idag verksamma vid DSV:s anläggningar 
i Helsingborg och Malmö, som ersätts av 
den nya anläggningen som placeras mellan 
dessa två städer. Kontoren där flyttas över 
till Landskrona, men det blir också en del 
nyanställningar. På sikt beräknas anlägg-
ningen sysselsätta uppemot 1000 personer, 
varav en stor del i kontorsverksamheten. 

Första etappen får hela 260 portar för i- 
och urlastning.

– Vi får en mängd synergier genom att 
slå samman anläggningarna här, istället 

för att bygga ut i Helsingborg, som vi först 
diskuterade, säger Henrik Holm, VD  DSV-
Road AB.

Största i norden
– Anläggningen i Landskrona blir den 
största och modernaste i sitt slag i Nor-
den och en av de största i Europa. Den 
blir navet i vår trafik till kontinenten och 
Skandinavien. Vi räknar med att satsningen 
i Landskrona ska ge ännu bättre service och 
ge betydande synergivinster inom logistik, 
ekonomi och miljö, säger Henrik Holm.

DSV valde Landskrona av flera skäl.

– Närheten till E6, perfekt infrastruktur 
i mark och kommunikationer och sist men 
inte minst, Landskrona kommuns ambi-
tioner när det gäller att bygga attraktiva 
bostäder.

– Möjligheten för vår personal att pendla 
eller att finna bostäder och en god livsmiljö 
i kommunen är viktig för oss och här har 
Landskrona en fantastisk potential.

Enbart genom att ligga i direkt anslut-
ning till E6 sparar DSV 11 miljoner SEK 
per år i transportkostnad, jämfört med 
nuvarande anläggning i Ättehög i Malmö.

Att en så stor investering beslutas i en 

nedåtgående konjunktur, är inte så konstigt 
som det kan låta, enligt Henrik Holm:

– I ett sådant läge måste vi än mer effek-
tivisera verksamheten och satsa offensivt 
för framtiden.

Vändning för landskrona 
Den nya anläggningen kompletterar väl 
anläggning på ca 70 000 kvm som DSV 
bygger samtidigt i Ringsted i Danmark.

– Att vi rott i hamn den största företagse-
tableringen i Landskronas moderna historia, 
gör mig glad och stolt. Denna etablering, 
med initialt 700 arbetstillfällen, kompen-
serar oss med över en tredjedel av de jobb 
som Landskrona förlorat sedan 1990-talet, 
säger Torkild Strandberg, kommunstyrel-
sens ordförande.

– Den stora vinsten för Landskrona 
består i att få DSV:s nuvarande och kom-
mande anställda att bosätta sig i Lands-
krona. Det handlar om skattekraft, underlag 
för detaljhandeln i centrum och kanske 
även inverkan på vår befolkningssamman-
sättning. 

Kommunen ska nu ta fram 1 500 nya 
bostäder, med regional attraktionskraft.

Landskrona har haft hög arbetslöshet 
och förlorat tusentals industrijobb, en gro-
grund för främlingsfientliga krafter. 

– Jag hoppas att DSV:s etablering blir 
startskottet för en sund och frisk utveckling 
i Landskrona, med fler företag och stolta 
invånare, med riktiga jobb.

Landskrona får Nordens största logistiksatsning 
DSV – dansk, börsnoterad lo-
gistikkoncern med verksamhet 
i över 50 länder – etablerar sitt 
svenska huvudkontor i Lands-
krona och bygger en ny, gigan-
tisk logistikanläggning där. 
Helt utbyggd blir den på hela 
175 000 kvm.

aV gÖsta hultén

Strategic Transport Management i 
Öresundsregionen, STMØ, är ett Öresunds-
övergripande utbildningssamarbete på mas-
ter/kandidatnivå. Ett 3-årigt projekt kom i 
somras kom med sin slutrapport. 

– STMØ är en viktig faktor för att stärka 
Öresundsregionens konkurrenskraft. Med 
STMØ utnyttjas de transportrelaterade 
utbildningsresurserna på ett effektivare sätt. 
Samarbetet skapar också bättre förutsätt-
ningar för samsyn hur transportbarriärer 
ska motverkas, säger Carl Magnus Carls-
son, forskare vid Malmö högskola, och 

huvudansvarig för 
rapporten.

– Genom att 
identifiera både hinder 
och möjligheter för 
transportflödena  i 
Öresundsregionen, 
skall STMØ underlätta 
integrationen på varu-, 
tjänste-, kapital-, och 
arbetsmarknaderna.

3,6 miljoner innevånare
Utvecklingen inom logistik har stor bety-
delse för Öresundsregionens framtid. Med 
närmare 3,6 miljoner innevånare finns här 
ett stort behov av logistiska tjänster. Det 
geografiska läget närmast kontinenten gör 
regionen till Skandinaviens viktigaste port 
mot Europa. 

En dansk rapport från Roskilde Uni-
versitetscenter anger att logistiksektorn i 

Öresundsregionen omsätter 170 miljarder 
SEK per år. Det skulle göra regionen till 
det största logistikcentret i Skandinavien.

Bland storföretag som på senare år 
valt att lägga sin nordeuropeiska hub 
i Öresundsregionens svenska del finns 
Toyota, Honda och BMW Nordic, span-
ska ståljätten Acerinox och danska Royal 
Scandinavia

Både BMW och Royal Skandinavia 
anger lägre löne- och lokalkostnader i 
Sverige än i Danmark som ett viktigt skäl 
till lokaliseringen.

Ledningen för Acerinox nämner närhe-
ten till färjeförbindelser till både kontinen-
ten, Finland och Baltikum som ett viktigt 
skäl.

två perspektiv
I en tidigare intervjuundersökning frågade 
forskaren Patrik Rydén en rad representan-
ter för logistikföretag, varuägare, myndig-
heter och organisationer i Öresundsregio-
nen om vilka utsikter de ser för regionen 
att utvecklas till norra Europas viktigaste 
logistikhub.

Medan organisationer och myndigheter 
var mycket positiva, var representanter för 
näringslivet mer tveksamma. 

Orsaken, heter det i rapporten, bör vara 
att de senare på ett tydligare sätt känner 
av konkurrensen från andra regioner, som 
Göteborg och Hamburg. 

Rapporten beskriver två perspektiv på 
Öresundsregionen, ett inre och ett yttre.

Innåt handlar det om att undanröja 
många kvarstående hinder för handel och 
integration.

”Utåt handlar det om att skaffa ett varu-
märke som drar till sig utländska – gärna 
långväga – investerare,.

landskrona har förlorat många industrijobb bl a i varvsindustrin. Den nya logistiketable-
ringen ger hopp om en vändning. Foto: Zebra Media.

Stor potential kring Öresund
en ny rapport från svensk-danska 
StMØ ser en stor potential inom logis-
tiksektorn i öresundregionen.

aV gÖsta hultén

Carl Magnus 
Carlsson.
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Det byggs just nu nya logistikanläggningar 
i Sverige som aldrig förr. Under 2008 
färdigställs ca 550 000 kvm nya logistikan-
läggningar. Prognoser visar att volymerna 
också nästa år blir rekordstora och hamnar 
på samma nivå.

– 2006 var det år då det färdigställdes 
mest nya logistikanläggningar i Sverige, 
eller nära 400 000 kvm. Men 2008 och 
2009 blir det ännu mer. De nytillkommande 
ytorna blir sammanlagt över 1 miljon kvm. 
Så mycket nya logistikanläggningar har det 
aldrig tidigare byggts i Sverige. Det säger 
Gustaf Benndorf, fastighetsanalytiker vid 
det internationella konsultföretaget Jones 
Lang LaSalle i Stockholm.

Det handlar både om nya terminaler där 
godset passerar och lagerbyggnader över 
5000 kvm. Tillverkningsindustrins egna 
lager är dock inte inräknade.

2010 osäkrare
– Både 2008 och 2009 blir rekordår menar 
Gustaf Benndorf.

– När det gäller andelen nybyggnation 
2010 så är det inte säkert att det blir mindre 
än 2008 och 2009. Man kan ofta bygga en 
logistikbyggnad snabbare än ett bostadshus. 
Överklaganden är också mindre förekom-
mande, eftersom man oftast bygger logis-
tikbyggnader i utkanten av en stad där inte 
så många berörs. Detta gör att prognosen 
för 2010 snabbt kan stiga, påpekar Gustaf 
Benndorf.

Den höga byggtakten i år och nästa år 
beror enligt honom främst på den starka 
tillväxten inom handeln.  

Nu ser den konjunkturen sämre ut.
Men någon kris, med tomma logistiklo-

kaler, tror inte Gustaf Benndorf på.
– Dels byggs det mycket lite på speku-

lation i Sverige, jämfört med andra länder. 
Dessutom är aktörerna stora och stabila. De 
logistiklokaler som kommer att vara svårast 
att hyra ut är de som är lite äldre och som 
ligger i mer solitära lägen.

Då är riskerna för överetablering och 
hyresförluster betydligt större när det gäller 
nya köpcentra i Stor-Stockholm, tror Gustaf 
Benndorf. 

De största huberna för distribution ligger 
helt naturligt i eller nära större befolknings-
centra. Det gäller storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö, men också Öre-
broregionen, Norrköping/Linköping och 
Jönköping/Nässjö.

– Stockholm har totalt sett de största 
ytorna. Göteborgsregionen och Skåne kom-
mer därefter, medan Örebro- och Norr-
köpingsregionerna har ungefär lika stora 
totala logistikytor.

Göteborg och Stockholm växer 
I år ligger Jönköping tillsammans med 
Nässjö i topp, främst genom Aditros stora 
satsning i Jönköping.

Men de rekordstora satsningarna i år 
och nästa år sker främst i Göteborgs- och 
Stockholmsregionerna.

– I Göteborg finns mark för nya sats-
ningar främst på Hisingen, i Härryda och 
Lerum, Det finns också planer att öppna 
nya logistikytor i Göteborgs hamn. 

Astra Tech, DHL, Försvarsmakten och 
flygfraktbolaget Spirit står för några av de 
största satsningarna i Göteborg.

I Stor-Stockholm är det främst i norr 
som det växer, där bl a Schenker och nät-
handelsföretaget Dustin AB bygger 25 000 
respektive 22 000 kvm i Rosersberg. 

Att bygga för logistik är betydligt bil-
ligare än att bygga för bostäder eller kontor.

– Byggkostnaden är ofta så låg som 
5000-6000 kr/kvm. men har stigit något på 
sistone, säger Gustaf Benndorf.

De relativt låga byggkostnaderna 
per kvadratmeter gör att markpriser och 
markens bärighet slår igenom starkt på 
byggkostnaderna. Måste man påla stiger 
kostnaderna kraftigt.

Konkurrensen har också betydelse. 
– Ledande är Skanska, Kilenkrysset 

som specialsatsat på logistikfastigheter och 
Castellumkoncernen.

– Byggkostnaderna har pressats något 
efter att ProLogis kom in på marknaden 
2003, menar Gustaf Benndorf.

Sverige är hett
Medan kontorshyrorna växlar starkt efter 
konjunkturen, är hyrorna för logistiklokaler 
betydligt mer stabila. Detta, tillsammans 
med de långa kontrakten och stora stabila 
företag som hyresgäster, gör logistikfastig-
heter till intressanta investeringsobjekt.

–  Förra året, 2007, gjordes affärer för 
nära 15 miljarder SEK i branschen i Sve-
rige, säger Gustaf Benndorf.

Sverige stod 2007 tillsammans med 
Storbritannien, Tyskland, Frankrike och 
Nederländerna för de högsta affärsaktivi-
teterna i Europa. Transaktionerna i Sve-
rige uppgick till 14,7 miljarder SEK, och 
låg i paritet med det rekordstarka 2006. I 
Storbritannien, Europas största marknad 
för logistikfastigheter, minskade däremot 
transaktionsvolymerna med 35 procent till 
40 miljarder SEK. 

I Tyskland ökade affärerna med 5 
procent till 21 miljarder SEK. I Frankrike 
fördubblades affärerna till 16 miljarder och 
i Nederländerna genomfördes affärer för 
9,5 miljard SEK, en ökning på 30 procent.

topphyror på 900 kr/kvm
Hyrorna för lagerytor ligger inte oväntat 
högst i Stor-Stockholm. Där varierar de 
mellan 750 och 900 kr/kvm och år. I Göte-
borg ligger hyrorna ett par hundra kronor 
lägre än i Stockholm. Örebro och Malmö 
ligger ytterligare något lägre. Jönköping/
Nässjö har lägst hyror av de större etable-
ringsorterna. Där ligger hyrorna på 400 till 
500 kr/kvm.

– Det här gäller s k ”prime rental levels”, 
d v s genomsnitt för de högsta hyrorna på 
varje ort. 

Räknat på lagerhyrorna 2:a kvarta-
let 2008 var hyrorna i Stockholm de 5:e 
högsta i Europa och i nivå med Moskva 
och Amsterdam. Bara London, Dublin och 
Barcelona ligger högre. 

– Topphyrorna i Stockholm gäller Väst-
berga, som är populärt på grund av dess 
närhet till Stockholms city, säger Gustaf 
Benndorf.

Historisk boom för 
svenska logistiksatsningar
2008 och 2009 blir historiska 
rekordår för nya logistiketable-
ringar i Sverige. Det visar en 
färsk rapport om logistikfastig-
hetsmarknaden från det inter-
nationella konsultföretaget 
Jones Lang LaSalle.  

aV gÖsta hultén

2008 och 2009 blir rekordår för nya logistikanläggningar.

källa: Jones lang laSalleCa 550 00 kvm logistikytor byggs i år och nästa år.

Färdigställd yta
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Nya transportrutter

Good från Asien fraktas direkt till Göteborg via rotterdam och Hamburg och 
därefter till mindre hamnar.

•	Importerat	gods	från	Asien		
 ökar i Göteborg
•	Göteborg	har	blivit	en	stor		
 medtävlare till Hamburg och  
 rotterdam.
•	Det	är	ekonomiska	fördelar		
 med att lasta i Göteborg
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 Investeringar på sammanlagt 800 miljo-
ner SEK görs för att utveckla Umeå som 
det naturliga transport- och logistiknavet 
för norra Skandinavien. Konceptet heter 
Nordic Logistic Center (NLC) och står 
på tre ben: NLC Terminal, NLC Park och 
Umeå Hamn. 

– NLC är en direkt följd av Botniabanan, 
som öppnas  i augusti 2010, säger Christer 
Beijbom, projektledare.

Parallellt med bygget av Botniabanan 
görs mycket omfattande investeringar på ny 
infrastruktur i Umeå och dess närområde.

Här byggs en ny godsbangård, NLC 
Terminal, som kommer att ingå i det strate-
giska kombinätet. 

Samtidigt förbereds här ett nytt, 40 hek-
tar stort logistikområde, kallat NLC Park, i 
direkt anslutning till kombiterminalen.

kombiterminal för 300 miljoner
I den nya rikskombiterminalen investeras 
ca 300 miljoner SEK.

DVS är först ut att bygga ett nytt lager 
här.

– Norra stambanan är en tillgång som 
kan fungera som ett dubbelspår till Botnia-
banan.

  Stora  investeringar görs även i Umeå 
Hamn, de två europavägarna E4 och E12 
som möts i Umeå, samt i en ny ringled runt 
staden.

 Umeå flygplats ligger centralt och här 
kan också flygfrakten öka. 

Tillsammans innebär dessa investeringar 

att Umeå ytterligare stärker sin roll som 
intermodalt nav i det nordiska transportsys-
temet.

– Umeå blir Nordic Logistic Center med 
hela norra Skandinavien och Ryssland som 
målområde hoppas Christer Beijbom.

– Öst-västttrafiken kan växa till sig med 
trafik på Moskva.

Volvo Lastvagnars hyttfabrik är Umeås 
största industri och de utnyttjar redan nu 
järnväg för transporterna. När järnvägen 
är klar kommer hytterna att rulla på västra 

länken förbi stan.
Volvo får också en ny lastyta i den nya 

terminalen.
Styrkan i Nordic Logistic Center är 

intermodaliteten, där färjeleden till Vasa i 
Finland förväntas få en viktig roll. 

Det stora hotet vore om hyttillverkning-
en skulle flyttas till Gent.

Den stora chansen vore om hytterna 
för Volvos nya fabrik i Ryssland skulle 
gå sjövägen från Umeå och på järnväg via 
Finland.

Nytt logistikcenter lyfter Umeå 
Umeå satsar 800 miljoner på nytt transport- och logistiknav för norra Skandinavien

nlC är en frukt av botniabanan som öppnas till Umeå 2010.

I Gävle håller ett nytt, stort industriområde 
på att växa fram. Det ligger vid Ersbo, nära 
E 4 i södra Gävle.

En helt ny väg blir huvudinfarten till det 
nya industriområdet, som har arbetsnamnet 
Ersbo. Mark- och VA-arbeten är redan 
utförda.

Plats finns för ett 20-tal nya industri-
tomter som ska vara byggklara redan  vår 
2009.

 Ersbo industriområde lämpar sig 
utmärkt framför allt för företag inom logis-
tikbranschen, på grund av närheten till E 4.

Tanken är att Ersbo industriområde om 
några år ska växa och så småningom bli 
lika stort som Sörby Urfjäll är i dag. Ge-
nom att locka trafikalstrande verksamheter 
till det nya området, minskar man också de 
tunga transporterna i centrala Gävle.

ersbo ligger i direkt anslutning till e4

Gävle öppnar nytt 
logistikområde  

sc
p 

re
kl

am
by

rå

GRÖN VÅG
I SK ANDINAVIENS STÖRSTA HAMN

WWW.PORTGOT.SE

Vi har varit Skandinaviens största hamn i över 300 år. För att stärka vår position är det viktigt 

att vi fortsätter växa. Men ännu viktigare är att vi uppfyller våra kunders krav och förväntningar. 

Dag efter dag. Det inkluderar att vi utför vårt arbete med största tänkbara hänsyn till miljön. 

 Därför har vi investerat i miljösparande åtgärder som: landansluten elförsörjning av fartyg, 

energisnål körteknik av arbetsmaskiner och gasåtervinning vid bunkring. Vi har också satsat 

stort på ökade transporter på järnväg. Detta har bidragit till att järnvägsvolymerna tredubblats 

sedan 2001, vilket innebär stora vinster för miljön. Lloyd’s List miljöpris ”Clean Seas Award 

2008” bekräftar att vi är på rätt väg.  

Så. Vi kommer att växa vidare och utvecklas. Och vi kommer att göra det på ett sätt som  

vi kan försvara. Både idag och imorgon.
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Ett fartyg lastas med skogsprodukter i 
Umeå två gånger varje vecka. När det 
lämnar hamnen är det fyllt till 98 procent. 
Det är ett s k RoRo-fartyg och är smidigt 
att lasta av och på i hamnarna. 

SCA Transforest AB har tre egna RoRo-
fartyg, M/V Obbola, Ortviken och Östrand.  

Varje produkt som transporteras får en 
streckkod och med den en logistikplan. 
Man kan då följa produkten och se precis 
var den finns i lagret eller på båten, eller 
vart den ska gå. 

Maskinerna som lastar fartyget kan ta 60 
ton i varje lyft. Förarna kör som om de var 
födda vid ratten. Containrarna lastas och 
passas in med exakt marginal.

– Det är två och en halv centimeter över 
på sidorna när containrarna är på plats, så 
det krävs precision, säger Urban Häggkvist, 
terminalchef på SCA Transforest AB i 
Umeå.

i Sundsvall nästa dag
Några timmar efter att fartyget lämnat 
Umeå lägger det till i Husum och i Sunds-
vall dagen efter. Dag 2 hinner fartyget även 
med Iggesund. Dag 3 anländer fartyget till 
London, Tilbury, där man lossar en del av 
varorna, men också lastar på nya, som ska 
tillbaka till Sverige. Dag 4 lägger fartyget 
till i Rotterdam, där ytterligare varor lastas. 
Sedan återvänder fartyget fullastat mot 
Sverige och första stoppet i Helsingborgs 
hamn.

SCA Transforest fraktar alltmer trävaror 
i containers. Nytt från mars i år är att de 
fraktas till Hamburg, i stället för Rotter-
dam. 

– Vi bytte rederi och därmed hamnstad. 
Det nya rederiet har fartyg med större kapa-
citet, säger Urban Häggkvist. 

Från Hamburg skeppas varor som ska på 
export utanför Europa. Mest till Asien, men 
även till resten av världen. Sedan återvän-
der båten med en del lastade containers, 
men den stannar också i Kotka, i södra 
Finland. Där hämtas tomma containrar från 
St. Petersburg.

–  St. Petersburg importerar väldigt 
mycket varor, men exporterar i stort sett 
ingenting. Det gör att det alltid finns 
mycket tomma containrar därifrån för oss 

att utnyttja, säger Urban Häggkvist.
Rutten är en av många som SCA Trans-

forest gör från Umeå hamn. Andra turer är 
bl a till Lübeck två gånger i veckan, pap-
persrullar till Lissabon en gång i månaden, 
trävaror till Hull i England varannan vecka 
och trävaror till Fécamp i Frankrike var 
fjärde vecka.

Miljöpris av eU
Hanteringen av trä- och papper från Umeå 
sköttes tidigare av Holmsunds Stuveri AB, 
men sedan december 2005 är verksamheten 
helägd av SCA Transforest AB. 

Omsättningen har ökat från 1 miljard 
SEK 1999 till ca 2,8 miljarder SEK idag. 

Terminalen i Umeå omsätter cirka 140 
miljoner SEK och antalet anställda är ca 
120.

Från 1995 – när andra generationen 
lastfartyg köptes in - började returlasterna 
också utnyttjas till allt större del. 

– SCA har alltid varit unika med egna 
systemlösningar och idag utnyttjar vi 
returlasterna väldigt mycket, säger Urban 
Häggkvist. 

Returlasterna är kostnadseffektiva, 
men också miljöeffektiva, något som SCA 
Transforest var tidiga att jobba för. 

2004 fick man EU Clean Marine Award 
för att ha ”drivit på och lett utvecklingen av 
miljövänliga fartygstransporter och för att 
framgångsrikt ha minskat utsläppen till luft 
från sjötransporter”.

– Genom våra logistiklösningar vill vi 
öka värdet på våra kunders produkter.

Miljösmarta returtransporter
Sjötransporter är det mest 
miljöeffektiva transportslaget. 
Men tidigare gick många far-
tyg med skogsprodukter tom-
ma tillbaka till Sverige. SCA 
Transforest har löst problemet.

aV eMMa lindqVist

ett fartyg med skogsprodukter lämnar Umeå två gånger varje vecka, ofta fyllt till 98 
procent.
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Inrikes sjötransporter ökar 
För första gången på många år ökar 
inte bara de utrikes sjötransporterna. 
Även de inrikes sjötransporterna mel-
lan svenska hamnar ökar, för första 
gången på flera år. Det är ett trend-
brott. Det inrikes transporterade god-
sets andel av de totala sjötransporter-
na minskade från 6,7 till 5,7 procent 
under femårsperioden 2002-2006. 

Men 2007 steg andelen till 6,9 pro-
cent. kustsjöfarten i bottenviken och 
längs syd- och västkusten svarade för 
ca 85 procent av de inrikes godsvoly-
merna år 2007. 

resten står Vänern och Mälaren för.

i Vänerhamn Ab har hamnarna sam-
ordnat sina resurser för att erbjuda 
kompletta transport- och logistik-
lösningar. idag hanteras här ca 3,1 
miljoner ton gods årligen. 

– lidköping och otterbäcken ökar, 
säger tobias Uhn, försäljningschef.

Berättelsen om varför ett
libanesiskt nötrosteri
valde vår region som bas
för sin europalansering.

Det blev varken Spanien eller Grekland. Det blev nordvästra Skåne och Helsingborg.
För med 150 butiker gäller det att flödet av information och produkter når sin desti-
nation snabbt och effektivt. Och här är faktiskt vår berättelse slut, men företaget
blomstrar vidare med sina cashewnötter och pistagemandlar.

Som du redan har gissat är en nyckel till framgång god logistik, och i Skåne Nordväst
är vi mycket lyckligt lottade. Vårt geografiska läge är unikt. Vi har Sveriges näst största
containerhamn, egen flygplats, järnvägsnät, här möts E4 och E6, och Kastrup är nära.

Kompetens finns på plats genom IT- och logistikföretag. Lunds Universitet Campus
Helsingborg och KY utbildar för spetskompetens inom logistik för nya kostnadsef-
fektiva lösningar. Brinova, som är nationellt ledande inom logistikfastigheter, satsar
stort i vår region.

En sak till. Du som väljer att bo här får havet, milsvida stränder, fantastiska golf-
banor, magiska lövskogar och del i det kontinentala liv vi lever med folkvimmel,
pulserande nattliv, kultur och väldigt god mat.

Varmt välkommen till Skåne Nordväst!

HELT KONTINENTALT.

För ännu mer kontinental information,
www.skanenordvast.com/logistik

DANMARK

Båstad

Höganäs

Helsingborg

Åstorp

Bjuv

Ängelholm
Örkelljunga

Klippan

Svalöv

Landskrona/Ven

Köpenhamn



www.brinova.se

För en e�ektiv logistik krävs att 
det �nns moderna och funktionella 
logistikcentra utmed de viktiga 
transportlederna. Det vet vi, för det 
är vi som bygger och hyr ut dem.

På hemmaplan
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Vad som läckt ut från uppvaktningar och 
lobbying är att väljartunga regioner – 
Stockholm, Mälardalen, Västra Götaland  
och Skåne samt Norrbotten, får det mesta.

För Stockholms del har Citybanan 
redan fått klartecken. Men finansieringen 
är inte klar. Eftersom det totalt fattas 100 
miljarder SEK i de planer som regeringen 
redan utlovat för Storstockholm, behövs 

det ny finansiering. Men regeringen har 
hittills tvekat att öppna för privatfinansierad 
infrastruktur.

Att regioner och kommuner, som före-
slagits, skulle medfinansiera infrastruktur 
med skattepengar som annars skulle gå till 
sjukvård eller äldreomsorg, är inte aptitligt 
för lokala politiker.

Regeringen väntas föreslå att träng-
selskatten höjs och går till att finansiera 
Förbifart Stockholm. 

Miljövänner och trafikexperter protes-
terar.

För flera tunga regioner med Östergöt-
land i spetsen är ett klartecken för Göta-
lansbanan det viktigaste kravet. Förvånans-
värt snabbt förklarade Banverket att det 
finns ekonomi att satsa på snabbjärnvägar i 
Sverige, fast på befintliga spår.

Besked om nya snabbtågsspår skulle 
välkomnas både av oppositionen och 
näringslivet. Men att bygga ny järnväg i 
det tätbebyggda södra Sverige är dyrt och 
komplicerat.

Om Stockholms trafikproblem genom 
riksmedia blivit välkända anser sig Göte-
borg med rätta missgynnat.

Västsverige rankas bland de tre starkaste 
regionerna i världen när det gäller tung 
fordonsindustri. Volvokoncernen är Eu-
ropas största tillverkare av tunga lastbilar. 
Både Volvo AB och Volvo Cars ligger på 
samma ö som hamnen, nämligen Hisingen. 
Alla transporter hit skall passera över de tre 
broarna över Göta Älv. De har alla bris-
ter i underhåll och för låg kapacitet. Små 
incidenter kan stoppa våra största exportin-
dustrier.

Alla stora partier i Göteborg kräver en 
ny älvförbindelse över Göta Älv. 

Sydöstra Sverige t ex, där Karlskrona 
och Karlshamn pekats ut som strategiska 
hamnar, får inga pengar till järnväg – vilket 
är en paradox ur logistiksynpunkt.

Dyrt men nödvändigt underhåll av 
vägnätet och billig trädsäkring av viktiga 
järnvägssträckor ser det också mörkt ut för. 
Statens kassa är välfylld. Men Anders Borg 
tycks lika ospendersam som Gunnar Sträng 
en gång. 

”Jag vet inte vilken ekonomisk ram 
jag har, sa Åsa Torstensson på Logistik & 
Transport i maj.

Sanningens minut stundar för infrastruk-
turminister Åsa Torstensson.

Bävan inför infrastrukturproppen
Den utlovade infrastrukturprop-
pen väntas i slutet av septem-
ber. Sällan har en proposition 
mötts med så stort intresse 
och så långa önskelistor. 

aV gÖsta hultén

Vad väntar du dig av proppen?
Vi har frågat 10 viktiga aktörer och politiker vad de förväntar sig av proppen. Här är deras svar. 

Stockholms 
Hamnar är 
strategiska
”Tydlig insikt om 
stockholmsregionens 
betydelse som driv-
kraft och hävstång för 
tillväxt och ekonomi 

och därmed ett starkt paket för att lösa de 
många behoven av infrastruktur. 

Ett resonemang av regeringen kring 
OPS, finansiering, nya avskrivningsregler 
för infrastruktur e dyl. 

Om strategiska hamnar kommer att tas 
upp – i så fall utgår jag från att Stockholms 
Hamnar är med på listan över strategiska 
hamnar i Sverige. ”

Christel Wiman, VD, Stockholms Hamnar
 

Investera massivt i 
nya järnvägar
” Det regeringen borde 
göra är att investera 
massivt i den nya in-
frastruktur som behövs 
för fungerande person- 
och godstransporter 
utan fossila bränslen. 

Spanien satsar årligen 60 miljarder på 
järnväg och 1 000 mil höghastighetsjärnväg 
till 2020. Det motsvarar med Sveriges folk-
mängd 200 mil, vilket räcker till att knyta 
samman Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Oslo. Vi borde göra detta, förse Sveriges tio 
största kommuner med moderna spårvagns-
system och rusta upp resten av spårsystemet 
för att få volymerna flyg-, lastbils- och per-
sonsbilstrafik att anpassas till klimatmålen. 

Investeringarna måste få tillräckliga 
ramar för att inte inskränka på det underhåll 
av befintliga spårsystem som behövs för att 
förhindra förseningar.”

Karin Svensson Smith, riksdagsledamot 
mp, trafikutskottet

Intermodala 
transportlösningar
”Min önskan är att in-
frastrukturpropositio-
nen tar ett helhetsgrepp 
på godstransporter. 
Jag vill att man i detta 
helhetsgrepp markerar 
en kraftig satsning mot 

miljöeffektiva transportlösningar med ett 
tydligt fokus på intermodala transportlös-
ningar. Detta förutsätter givetvis en kraftig 
satsning på järnvägsinfrastrukturen. Jag 
hoppas och tror också att man på något sätt 
fokuserar på och även premierar marknads-
driven kombiterminalutveckling liknande 
den som bl a sker i Falköping/Skaraborg.” 
Leif Bigsten, Utvecklingschef Logistic Cen-

ter Skaraborg, Falköpings kommun 

Prioritera 
Stockholm
” Jag förväntar mig 
tydliga prioriteringar 
av regionen, inte minst 
vad gäller Citybanan 
och Förbifart Stock-
holm. Vi behöver nya 
vägar och nya spår för 

att Stockholm ska kunna fortsätta att växa. 
Citybanan för att spårtrafiken ska fungera 
och förbifarten för att vägtrafiken ska kunna 
fungera.” 

Sten Nordin (m) 
finansborgarråd, Stockholm

Hela Sverige  
ska leva
”Insatser som möjlig-
gör en utbyggnad av 
järnväg och snabbtåg. 

Sveriges geografi, 
demografi och klimat 
gör att underhåll och 

utbyggnad av vägar är en förutsättning för 

att vi ska fortsätta kunna upprätthålla vårt 
uppdrag att besöka alla hushåll och företag 
varje vardag året runt. Hela Sverige ska 
leva. Ska Posten i framtiden kunna förnya 
sin fordonsflotta fullt ut kräver det tillgång 
till nya drivmedel över hela landet. 

Posten hanterar varje dag 20 miljoner 
försändelser i Sverige och över 240 000 
paket i Norden. Verksamheten förutsätter 
transporter som påverkar miljön. I egenskap 
av Sveriges största transportör har Posten 
ett särskilt ansvar att bedriva ett aktivt 
miljöarbete.” 

Henrik Höjsgaard, VD Posten Logistik

Satsa på 
Sydostlänken
”Vi förväntar oss en 
långsiktig satsning på 
kapacitetsökning och 
möjliggjord flexibi-
litet på järnväg. Det 
innebär satsningar på 
lokala initiativ, t.ex. 

Sydostlänken, samt intermodala hubbar 
med snabba omlastningsmöjligheter.” 

Roger Lindau, chef global logistics,  
Volvo Construction Equipment, 

”En positiv 
överraskning”
”Jag hoppas att reger-
ingen står fast vid två 
tidigare uttalanden 
kring infrastruktur-
propositionen, men 
omvärderar ett tredje. 
Sverige är ett avlångt 

land i utkanten av Europa och mer beroende 
av en välfungerande infrastruktur än många 
andra länder. Därför hoppas jag att infra-
strukturministern infriar sitt löfte om ”en 
rejäl närtidssatsning” på nyinvesteringar. 

Jag hoppas även att finansministern står 
fast vid sitt uttalande om att alla infrastruk-
turinvesteringar ska genomgå en ordentlig 
analys, där samhällsekonomiska lönsam-

hetskalkyler ska vägleda. 
Avslutningsvis önskar jag mig en positiv 

överraskning i form av en öppnare inställ-
ning till privata inslag i finansiering av 
infrastruktur. Det skulle sannolikt bidra 
till mer infrastruktur för pengarna samt 
påskynda färdigställandet. ”

Stefan Fölster, Nationalekonom, 
Svenskt Näringsliv 

Bättre E6, E18 
och E4
”Infrastrukturen är 
avgörande för att våra 
kunder, stora och små 
svenska företag, ska 
kunna få såväl miljö- 
som kostnadseffektiva 

transporter. Det behövs en mängd insatser i 
den svenska infrastrukturen, för att nämna 
några punktinsatser vill jag lyfta fram 
behovet av förbättringar och förstärkningar 
på E6, E18 och E4, ökad framkomlighet 
i storstäder som Göteborg och Stockholm 
men också en kraftig utbyggnad av tankstäl-
len för alternativa drivmedel.” 

Lars Jordahn VD DHL Express i Sverige

Bättre underhåll
”Schenkers önskemål 
när det gäller infra-
struktur är att man 
säkerställer bra
underhåll av det som 
redan finns och att 
man följer Godstran-
sportdelegationens 

båda rapporter och den senaste hamn- ock
kombiterminalsutredningen. Då kommer 
godstrafikens önskemål att beaktas och
inte bara persontrafikens. ”

Invar Nilsson VD Schenker
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På 1990-talet började företagen centralisera 
sin lagerhållning, så att infl ödet av pro-
dukter skickades till ett centrallager, för att 
sedan skickas vidare till antingen mindre 
distributionslager eller direkt till butikerna/
kunderna. 

Det har medfört att företag med väl-
placerat centrallager i Sverige kan nå en 
kundorderledtid inom hela Sverige på 24 
timmar, dvs. tiden det tar från att kunden 
lagt en beställning på en produkt som fi nns 
i centrallagret, till att kunden fått varan. 

För att skapa bästa förutsättningar med 
en centraliserad lagerhållning krävs att före-
tagen gör noggranna studier och analyser av 
var centrallagret skall placeras geografi skt. 

Ett färskt examensarbete vid KTH består 
av en rapport som kan ge företag ytterligare 
beslutsunderlag vid valet av lokaliserings-
ort av nytt centrallager genom att svara på 
frågorna: 

Var placerar ett företag lämpligast ett 
centrallager? 

Hur väl kan kommunerna motsvara 
företagens kriterier? 

 Det är Alfred Hummler och Nicklas 
Sigrén vid KTH som har intervjuat elva 
företag och tre kommuner. De tre kommu-

nerna är Eskilstuna, Nykvarn och Nässjö 
som alla varit framgångsrika i  att locka till 
sig nyetableringar av centrallager.

Samtliga tre kommuner som intervjuades 
förde fram likartade argument för etable-
ring: 
• Geografi skt läge 
• Infrastruktur 
• Kunnig personal 
• Befi ntlig lagerverksamhet 

11 företag och tre kommuner
De 11 företagen är Volkswagen, Stadium, 
Clas Ohlson, ICA, KGK, Meca, Jula, 
IKEA, Flugger, Arla Foods och Dustin som 
alla byggt nya centrallager de senaste åren.

I intervjuerna rangordnar de kriterierna 
och jämför företagens kriterier bl a med In-
telligent Logistiks samt litteraturen i ämnet. 
De visar sig stämma väl.

”Efter att ha jämfört dessa tre källor 
gentemot varandra, fann vi att geografi skt 
läge samt infrastruktur var de viktigaste kri-
terierna bland företagen i Sverige. Vi fann 
även att tio av elva företag vi intervjuade 
hade lagt sitt centrallager söder om, eller 
i höjd med Stockholmsregionen,” skriver  
Alfred Hummler och Nicklas Sigrén.

 – Detta beror på att Sveriges befolk-
ningsmängd är koncentrerad till södra och 
mellersta Sverige. 

–Vi fann att företagens kriterier stämde 
väl överens med de tre valda kommunernas 
säljargument. 

–Det enda undantaget var kriteriet ”be-
fi ntlig verksamhet” som alla kommuner ”er-
bjöd”, men som inte av företagen rankades 
som en avgörande faktor för placeringen av 
centrallager.

exemplet  Svenska Volkswagen
S.V.G. (Svenska Volkswagen Group) har 
haft ett befi ntligt centrallager för reservde-
lar i Södertälje på Scanias mark tills för ett 
par år sedan, då Scania sa upp kontraktet. 
Volkswagen AG har ett koncept som kallas 
D7-E6 vilket betyder att Volkswagen ska 
ha 7 centrallager i Tyskland och 6 runtom 
i Europa. Då den nordiska marknaden är 
relativt liten gentemot övriga Europa, fanns 
det synpunkter från Volkswagen AG att 
lägga ner centrallagret i Sverige och istället 
använda ett transportföretag som Schenker 
eller DHL för att transportera reservdelarna 
från ett tyskt centrallager direkt till återför-
säljarna i Norden. 

Efter en marknadsundersökning med of-
fertförfrågningar kom Volkswagen AG fram 
till att det mest effektiva ur både kostnads- 
samt servicesynpunkt var att skapa ett nytt 
centrallager i Sverige som skulle förse hela 
Norden exkl. Danmark med reservdelar. 

Fyra kriterierna 
Då S.V.G.s nya centrallager skulle förse 
hela Norden och Baltikum med reservdelar 
var det geografi ska läget av stor betydelse. 
Näst intill 100 % av alla återförsäljare i 
Sverige skulle kunna få delar inom 24 
timmar, samtidigt som återförsäljarna i Bal-
tikum skulle vara nåbara inom en så kort tid 
som möjligt. S.V.G. hade från början tänkt 
lägga lagret i Örebro, vilket ligger centralt 
beläget i Sverige. Nackdelen var att trans-

porttiden till förbindelse med Baltikum blev 
avsevärt längre. S.V.G. tog då beslutet att 
centrallagret skulle bli placerat inom Mä-
larområdet. De kommunerna som föreföll 
mest intressanta i ett urval på 38 blev då 
Södertälje, Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna, 
Nyköping samt Katrineholm. 

Kriterier som sattes upp för att välja en 
av dessa kommuner blev följande: 
• Infrastruktur (bilväg, järnväg, vatten 

m.m.) 
• Befi ntlig organisation och att ta tillvara på 

redan kompetent lagerpersonal. 
• Företagsfi losofi  – miljöaspekter
• Markpris
Efter dialog med de utvalda kommunerna, 
tog S.V.G. beslutet att lägga sitt nya central-
lager i Nykvarn. Beslutet grundades på att 
Nykvarn låg bra geografi skt till med en kort 

transportsträcka till Södertälje hamn, goda 
vägförbindelser samt att kommunen byggde 
ett järnvägsspår från den befi ntliga Sveaba-
nan direkt in i det nya centrallagret.

exemplet Stadium
När Stadium för några år sedan stod vid 
valet av ort, använde de sig av en loka-
liseringsanalys. Orterna som fanns med 
i analysen var Stockholm, Eskilstuna, 
Örebro, Göteborg, Helsingborg, Jönköping 
och Norrköping. Lokaliseringsanalysen 
bestod av tre delar, nämligen infrakt från 
leverantör till distributionscentralen, utfrakt 
från distributionscentralen till butik och 
förutsättningar för en effektiv distributions-
central. 

Distributionskostnaden kunde variera 
plus minus 20 % beroende på ort. Det ledde 

till att distributionskostnaden blev det 
kriteriet som Stadium fokuserade. Infl ödet 
vägde inte lika tungt p.g.a. att det varie-
rade med plus minus 2 % beroende på ort. 
Stadiums infl öde kom främst från Asien 
och kostnadsskillnaden var försumbar om 
varorna kom in via Gävle, Norrköping eller 
Göteborg. Genom analyserna fi ck Stadium 
fram att Norrköping, Örebro och Eskilstuna 
hade likartade värden. Stadium hade också 
haft med framtida utlandsetableringar i ana-
lysen. Stadium kom fram till att Norrköping 
var den ort som hade de lägsta distribu-
tionskostnaderna. Med det nya centrallagret 
i Norrköping 2006 blev det genomsnittliga 
transportavståndet för deras varor allra 
lägst. Men även personalfrågan spelade in, 
då man tidigare hade fl era mindre lager i 
Norrköping.

Stadiums kriterier blev följande: 
• Distributionskostnader (kostnader för att 

distribuera produkter till butiker) 
• Infl öde (kostnad att få varor levererade till 

centrallagret) 
• Infrastruktur (vägar, tåg, vatten, IT) 
• Kompetens på arbetskraft (utbildad lager-

personal). 

exemplet Meca
Meca startade som en lokal grossist i 
Malmö 1967. 1999 hade företaget en om-
sättning på 100 miljoner kronor. År 2000 
bytte koncernen ägare och har sedan dess 
haft  hög tillväxttakt. I dagsläget omsätter 
företaget 1,5 miljarder kronor med 800 an-
ställda och har verksamhet i Sverige, Norge 
och Danmark.

Fram till våren 2006 använde Meca to-
talt 9 lagerpunkter, 2 i Danmark, 3 i Norge 
samt 4 i Sverige för att distribuera varor till 
sina kunder. Med den ökade omsättningen 
ökade kraven på företagets logistikverk-
samhet och Meca beslutade att gå över till 
ett centrallager i Eskilstuna och ett natio-
nellt lager i Gjøvik i Norge. Meca har som 
mål att kunden skall få sin vara levererad 
innan klockan 07.00 dagen efter beställ-
ning. In- och utfl öden till centrallagret i 
Eskilstuna sker med lastbil och utförs av 
externa transportbolag. 

lagerservice i nässjö är ett av de företag som satsat där. Clas-Göran Svensson, entrepre-
nör och gasellföretagare, har på bara tre år ökat lokalytan från 6 000 till 18 000 kvm.

Så väljer företagen 
att lägga centrallagret
Ett centrallager ska förse ett 
geografi skt område med varor. 
I och med att kraven på kund-
service ökar blir logistiklös-
ningarna allt viktigare. En 
ny rapport vid KTH visar hur 
företagen väljer lokalisering 
och vad kommunerna gör för 
att locka nya etableringar.

aV gÖsta hultén

Sveriges 20 bästa 
logistiklägen 2008 
1. Stor-Göteborg

2. norrköping/linköping

3. örebro/Hallsberg/Arboga 

4.Stor-Stockholm (länet enköping, 
Håbo, nykvarn) 

5. Jönköping/nässjö 

6. Västerås 

7. eskilstuna/Strängnäs 

8. öresundsregionen 

9. borås/Ulricehamn 

10. Halmstad 

11. Gävle/Sandviken

12. nyköping/oxelösund 

13. Skaraborgsregionen. 

14. trollhättan/Vänersborg/Uddevalla 

15. karlshamn/karlskrona 

16. Växjö/ljungby/Älmhult 

17. Falun/borläge/leksand 

18. kristianstad/Åhus/Hässleholm 

19. karlstad 

20. Sundsvallsregionen

(källa: intelligent logistik 1/2008)

”Distributions-
kostnaden 

kunde variera plus 
minus 20 % beroende 
på ort.”
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Utställare Logistics:
Organisation Monter

aqeri ab a29:31

botab  ab a22:11

bnearit/adage a27:04

Civil id systems in sweden ab a30:11

Weland lagersystem ab a31:10

datema ab a29:18

dlog norden ab a35:10

dps europe ab a31:28

eab ab a33:10

elgab l-g Johansson ab a29:10

eskilstuna Marknadsföring ab a32:30

falköpings kommun a31:23

gbd lagersystem ab a21:02

handheld Cs ab a30:20

hogia transport Management 
systems ab a29:30

idema industriteknik ab a04:19

itMC ab a27:02

induo ab a30:41

interlift ab a18:30

kardex scandinavia ab a33:20

kortsystem ab a35:20

lifts all ab a05:06

logitrans sverige ab a25:28

lundwalls ab a32:10

Motivera Csr ab a33:28

näringslivets hus skåne 
nordväst a30:28

opticon sensors nordic ab a30:22

optidev ab a29:23

plan - utbildningsstiftelsen a30:40

pro4 Wireless ab a27:42

psion teklogix ab a29:19

refi ne ab a27:18

rfi d Constructors a30:18

rodab a32:20

runa ab a25:04

schenker ab a27:10

arlanda logistic network a32:38

sesam Container ab a35:18

siemens  ab a30:10

skanska fastigheter i 
göteborg ab a30:30

smart storing a30:01

solving oy, ab a31:20

ssg sverige ab a21:01

stenborgs truckar ab a33:01

svensk truckförarutbildning ab a32:28

sCiM display ab a25:02

transics nV a27:30

Wenco ab a35:22,  
 a34:29

Vida packaging ab a32:18

Vilant systems oy a29:21

Örebro kommun a30:38

transport idag a31:13

transport-nytt förlags ab a33:41

intelligent logistik a31:30

pocketMobile ab a27:28

brodit a29:11

































 







 























Varje år publicerar tidningen Intelligent Logistik den uppmärksammade listan över sveriges bästa 
logistiklägen. på avdelningen logistics i a-hallen fi nns ett särskilt utställningsområde för logistiklägen. 
där genomförs korta miniseminarier, där företrädare för sveriges främsta logistiketableringsorter, forskare 
och logistikaktörer berättar och svarar på frågor. 
programmet är ett samarbete mellan tekniska Mässan och tidningen intelligent logistik som är mediapart-
ner till tekniska Mässan logistics. det är gratis att delta och ingen föranmälan krävs.för 23/10 svarar 
arlanda logistic network för seminarieprogrammet.

Plats: aktivitetsmonter logistiklägen a32:30. Moderator: gösta hultén, chefredaktör intelligent logistik.

Välkommen till Intelligent Logistiks och Tekniska 
Mässans miniseminarier den 21–24 oktober 2008

Tisdag 21/10 kl 14.00–15.30
14.00 Eric Nilsson/vVD
 Göteborgs hamn
14.30  Pär Sandström/logistikchef
 samt ledamot i regeringens
 Transportforum
15.00  Erik Froste/VD
 Södertälje hamn

Onsdag 22/10 kl 10.00–11.30
10.00  Holger Jonasson/marknadschef
 Nässjö Näringsliv AB
10.30  Mikael Halling/vVD
 Brinova
11.00  Mikael Jonsson/näringslivssekr.
 Eskilstuna kommun
14.00  Lars Ekevärn/näringslivschef
 Örebro kommun
14.30  Anna Gran lund/forskare
 Mälardalens Högskola/Robotdalen
15.00  Karsten Bjärbo/chef fl ygfrakt
 Luftfartsverket samt Arlanda
 Logistic Network

Fredag 24/10 kl 10.00–11.30
10.00  Jan Persson/koncernchef
 Kilenkrysset AB
10.30  Arne Wåhlstedt/näringslivschef
 Enköpings kommun
 Lars Nilsson/fastighetschef
 KG Knutsson AB
11.00  Niklas Grimslätt/chef
 marknadsutveckling, Skanska
 Fastigheter AB Göteborg
14.00  Göran Dahlén/näringslivschef
 Arboga kommun
14.30  Håkan Hedlund/VD
 Sundsvalls hamn
 Magnus Svensson/VD
 SCA Transforest
 Pernilla Berg/etableringsansvarig
 Sundsvalls kommun
15.30  Leif Bigsten/utvecklingschef
 Falköpings kommun
 Morgan Svensson/logistikchef
 Volvo PV, Floby.
 Roland Bertilsson, 
 transportstrateg, Kinnarps AB

Med reservation för programändringar!





intelligent logistiks 
aktivitetsmonter 
med seminarier,

A31:30
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Arboga har bara 13500 invånare, men 
ligger ändå, tillsammans med Örebro och 
Hallsberg, på tredje plats när Intelligent 
Logistik rankar Sveriges viktigaste logistik-
lägen. Läget är onekligen strategiskt, mitt 
i västra Mälardalen med en halvtimme till 
Örebro, Västerås och Eskilstuna och 1,5 
timmar till Stockholm.  

nytt samarbete med örebro
Här möts E18 och E20, Mälarbanan och 
Svealandsbanan. Fraktflygplats, godspendel 
och kombiterminal finns i regionen. 

Försvarets stora logistikanläggning, som 
byggs just nu, har ökat intresset för Arboga.

–Vi har många förfrågningar just nu, 
säger Annica Gustafsson, näringslivssekre-
terare. 

– Vi har ett nytt samarbete med Halls-
berg, Örebro och eventuellt Kumla, som går 
ut på att hjälpa varandra med etableringar. 
Det bygger på samma tanke som samarbetet 
i Mälardalen SBA – Stockholm Business 
Alliance där förfrågningar om t ex utländ-
ska etableringar går ut till alla, säger Göran 
Dahlén, näringslivschef i Arboga. 

– Vi kan t ex rekommendera andra 
kommuner och tala om deras fördelar om 
vi själva t ex inte  har rätt typ av mark. Det 
är mycket effektivt. Men visst är vi också 
konkurrenter.

I Arboga finns två markområden med 
etableringsmöjligheter. 

Marieborg ligger nordöst om stan, med 
stickspår i direkt anslutning till Mälar- och 
Svealandsbanan. 

Försvarsmaktens nya centrallager på  
60 000 kvm blir klar under 2009 med 
beräknad full drift 2010. Kilenkrysset, som 
bygger, tillverkar betongelement till sina 
fastigheter här sedan 2007.

Sätra är ett annat område, 2 km norr om 
Arboga nära både E20 och E18, främst av-
sett för handelsföretag som vill ha skyltläge 
och vara mer synliga. Här passerar 15 000 
fordon per dygn.

– Vi har särskilt förfrågningar från före-
tag som vill ha ”allti i ett” med både kontor, 
lager och skyltmöjlighet. Området utveck-
las också som servicecenter för bilister 
inom yrkestrafik.

Mittsveriges styrka är att man demogra-
fiskt ligger rätt inte bara i Sverige utan i 
Skandinavien och Norden som helhet. 

Örebro flygplats är Sveriges tredje 
godsflygplats i storlek och har ökat starkt 
på senare år.

– En nyhet som ytterligare stärker oss är 
att Örebro öppnar ännu ett stort markom-
råde, Västra Pilängen på hela 120 ha med 
fokus på logistikverksamhet. Vi har redan 
flera skarpa förfrågningar om etableringar 
där, säger  Lars Ekevärn, näringslivschef i 
Örebro.

Samarbeten stärker logistiken mitt i Sverige
kommunerna örebro, Arboga, Halls-
berg och kumla stärker sitt samar-
bete för att locka till sig flera logisti-
kanläggningar. På tekniska Mässan 
marknadsför de sig tillsammans under 
namnet logistikstråket. regionförbun-
det i örebro medfinansierar det nya 
projektet.

aV lena sonne

ICAs centrallager för torra varor och 
lågfrekventa ”non-food”-varor för distribu-
tion till hela Sverige finns i Västerås sedan 
2002 och en avdelning för frysta varor som 
distribueras från Mälardalen och norrut 
sedan 2003. 

– Västerås ligger bra till. Härifrån kan vi 
serva hela Sverige, säger Anders Lund-
mark, utvecklingschef ICA Logistik AB. 

700 butiker servas med varor från Väs-
terås.

ICA köpte ytterligare en större tomt 
här förra året, väster om sin nuvarande 
anläggning.

– Men inga beslut har ännu fattats om 
tidsplan och för vilka funktioner den ska 
vara, säger Anders Lundmark.  Vi håller på 
med en logistiköversyn. Men behovet finns 
att få en ny anläggning för frukt och grönt.

Fokus på kvalitet
Utöver Västerås har ICA 8 logistikenheter. 
Det största är det nya centrallagret i Hel-
singborg med fullsortiment. Med uppstart 
2006 är det ännu inte är i full drift.

– Köttavdelningen som funnits här sedan 
2004 och som också ska serva hela Sverige 
har utökats, trots att vi har tappat mycket 
försäljning. Det har blivit enormt fokus på 
kvalitetsfrågor efter köttskandalen, framför 
allt i butiksledet, säger Anders Lundmark. 

 
I England har lokalproducerad mjölk 
blivit en succé. Vad gör ICA här?

– Lokalproducerat har vi inte arbetat 
med ännu, men inom mejerivaror kan det 
bli aktuellt, säger Anders Lundmark.

I Västerås finns stark högteknologisk 
exportindustri som ABB, Westinghouse, 
Bombardier, Alstom Sweden, Areva T&D, 
GenerPro m fl. Västerås har blivit ett 
världsledande centrum för industriell in-
formationsteknologi och automation. ABB 
Robotics är världsledande inom robotut-
veckling.

eU-pengar
Robotdalen vill stärka svensk tillverkning, 
forskning och utveckling inom robotik och 
automation. Man har fått 24,6 miljoner 
SEK i strukturfondsmedel från EU, vilket 
gör att Robotdalen nu kan satsa ytterligare. 

För några år sedan valde Hilton Food 
Group att lägga sin första svenska köttpack-
anläggning här. 

En färsk nyetablering är maskintillverka-
ren Liebherr, som satsar 50 miljoner SEK i 
en ny anläggning i Västerås. 

De har köpt 25 000 kvm mark av Väs-
terås för sitt huvudkontor för de nordiska 
dotterbolagen. 

Extenda, med systemlösningar för 
dagligvaru- och detaljhandelskedjor, är en 
annan nyetablering, liksom logistikföre-
tagen Nordic Solutions – inom flygfrakt, 
City Mail och LBC Logistikcenter - tred-
jepartslogistik med lagerhållning och 
distribution.

I Eskilstuna finns nio nyetableringsområ-
den med industrimark.

En rad nya stora logistiketableringar 
som H&M och Lidl har kommit.

Närheten till Storstockholms stora 
befolkning men betydligt lägre hyror och 
markpriser är ett viktigt argument.

 Kritik har dock framförts mot Eskilstu-
nas stora logistiksatsningar:

Eskilstuna borde satsa på annat än logis-
tik och lastbilar, anser Miljöpartiet.

 ”Vi når inte miljömålen i Sverige. 
Transporterna och koldioxidutsläppen 
måste minska. Parallellt med detta så vill 
Eskilstuna vara en logistikort, satsa ännu 
mer på logistik och lastbilstransporter.Vore 
det inte bättre att kommunen inriktade 
sig på att få hit företag med miljöstuk än 
som nu satsa på logistik? Kanske kunde 
näringslivet inrikta sig på närhet och mer 
spårburet, skrev man i en debattartikel i 
Eskilstunakuriren nyligen. 

– Men järnvägen spelar en allt större 
roll i logistiksatsning, svarar infrastruktur-
strateg Lennart Nilsson, Eskilstuna. 

– Ett anslutande godsspår är en viktig 
förutsättning för utvecklingen av Eskil-
stuna Logistikpark och ett sådant är långt 
fram i planeringen. 

– Och logistik är ju inte bara transpor-
ter, utan även högteknologiska insatser, 
datasystem mm som optimerar utnyttjandet 
av personal, fordon och lokaler. Här ingår 
effektiva och kloka miljösatsningar som 
minskar transportbehoven och därmed 
reducerar utsläpp.

ICA satsar i Västerås 

”Logistik är inte 
bara lastbilar”

Försvarsmaktens nya centrallager i Arboga byggs nu. Här syns skelettet till höglagret som 
blir helt automatiserat och med stickspårsanslutning till Mälar- och Svealandsbanan och 
vägavfarter mot e18/e20.
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Näringslivskontoret
www.hassleholm.se/hassleholmnord
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Flygfrakt har ökat kraftigt och antas fort-
sätta att expandera snabbt även i framtiden, 
trots de höjda bränslepriserna och miljökri-
tik mot fl yget. Men för expresspaket över 
natt en mellan världsdelarna, fi nns inga 
alternativ. 

Från andra kvartalet 2008  känner 
även UPS av ökade bränslekostnader och 
svagare USA-konjunktur och redovisade en 
minskning i volym med 6,7 % i juli. Men 
hittills har storfl ygplatserna i Europa som 
Frankfurt, Bryssel och Köln och Köpen-
hamn haft ökande fraktomsättning. 

Största utanför USA
Flyghuben i Köln är UPS största satsning 
utanför USA och har kostat över 800 miljo-
ner SEK. 

Säkerhetsrutinerna är rigorösa innan 
vi får komma in på den nybyggda huben. 
På ett speciellt tullområde som vi passerar 
möter vi en schäfer ”i tjänst”. 

Det är den nya trevåningsanläggningen 
Freight West på andra sidan vägen från 
den befi ntliga anläggningen som vi får se. 
UPS fl yghub har varit i Köln sedan 1986. 
Tillbyggnaden är på 30 000 kvm. Det är en 
supermodern, automatiserad anläggning där 
paketen passerar i snabba fl öden på band 
– ut och in i containrar och på truckar och 
matas in i fl ygplanskropparna för vidare 
transport ut i världen. Ett skådespel på 
några timmar kring midnatt som imponerar. 

 Idag fi nns här 2100 anställda. 
– Det är inga problem att få personal 

som arbetar nattetid mellan 11.00 – 02.30. 
Många är studenter som arbetar extra några 
timmar, säger Holger Henke, vår lokale 
guide.

Shanghai ökar mest
– Den brantaste tillväxtkurvan  för UPS är 
från 1997 till 2007. Det som ökar är direkt-
transporter till konsumenter och när logistik 
outsoursas, säger Carsten Helssen, PR-chef.

UPS är det största logistikföretaget i 
världen och fi nns i 200 länder. De har 268 

egna och 311 chartrade plan för paket. I 
USA har UPS mer än halva paketmarkna-
den och internationellt ca 21%.

UPS är också globalt ledande på supply-
chain-tjänster och frakttjänster med 17 % 
av världsmarknaden. 

– UPS Shanghai ökar mest, berättar 
Carsten Helssen.

UPS tillväxtstrategin är aggressiv:
– Inom supply chain vill vi ta en större 

del av marknaden. Hittills har vi gjort det 
genom ca 30 uppköp. 

– Senaste åren har UPS köpt transport-
företag bl a i Ryssland, Ungern, Rumänien 
och Polen.

UPS var också först med att ha samma 
chaufför som hämtar och levererar hos 
kunden.

Störst aktivitet är kring midnatt. Klockan 
5 på morgonen går sista fl yget, till Philadel-
phia, USA. 

Den nya byggnaden förbinds med den 
gamla genom två broar som kan ta paketfl ö-
dena.  Sammanlagda ytan är nu ca 75 000 
kvm.   

– Med nysatsningen har pakethantering-
en nästan fördubblats, till 110 000 enheter 
per timme, men man har kapacitet att han-
tera 165 000 paket i timmen i framtiden. 

Köln är därmed en av UPS största fl yg-
huber. 

Automatiserad process 
38 plan fl yger hit varje natt – lastar av paket 
som körs på truckar, sorteras på långa banor 

i fl era plan i den nya byggnaden, scannas, 
registreras, sorteras efter storlek och desti-
nation. Ny etikett klistras på. Hela proces-
sen är automatiserad. Paket lastas in i stora 
fl yganpassade genomskinliga plastcontain-
rar.  Hela vägen från utlastning från planet 
till inlastning för ny destination är synlig på 
skärmar i ett kontrollrum. 

– Härifrån styrs hela fl ödet. Varje paket 
kan identifi eras. Så fort något går galet kan 
det direkt åtgärdas, berättar Henke Holger.

Köln har bra förbindelser mellan fl yg 
och lastbil och har fl yg till Berlin, Leipzig 
och München. 

Online-bokning saknades länge på fl yg-
fraktsmarknaden, nu har UPS introducerat 
sådan – även för tredjepartstransporter.

– UPS kunder kan nu boka dagsbestäm-
da fl ygfraktsleveranser online som ett kom-
plement till internationella paketleveranser, 
berättar Lotta Söderström, UPS Sverige.

till USA på en dag
Från Köln går de fl esta fl yg till destinatio-
ner i Europa. Från Köln går 5 plan varje 
natt tur och retur till USA. Till huberna i 
New Jersey och Philadelphia, på östkusten i 
USA tar paketet en dag – till LA två. Nyck-
eltjänsterna är logistik och distribution, 
transporter och frakter med både fl yg, båt, 

väg och järnväg.
UPS specialitet är olika modeller för 

frakter med integrerade fl ygfraktstjänster i 
ett och samma utbud.

Nytt är en utvidgad internationell 
expresstjänst UPS Express Freight som tre-
dubblar antalet expressrutter och erbjuder 
en dörr-till-dörr-lösning till storstäder värl-
den över med leverans inom en till tre dagar 
– en tjänst som även inkluderar förtullning. 

Om det inte är så bråttom erbjuds bil-
ligare frakt som tar tre till fem arbetsdagar. 
Både den snabba och långsammare frakten 
inkluderar upphämtning, leverans och för-
tullning och även tilläggstjänster.

Sturup nav för norden
Sedan 2002 är UPS terminal vid Sturups 
fl ygplats i Malmö i drift. Här hanteras alla 
internationella försändelser till och från 
södra och mellersta Sverige, Danmark och 
Norge. Här klarar man 2 500 paket och 
dokument i timmen.. 

Från Köln kommer plan hit fem dar i 
veckan, fortsätter till Oslo, Stockholm och 
Helsingfors och återvänder till Köln. UPS 
nya version av Airbus 300-600 har föränd-
ringar i designen som ger utökat kapacitet. 
Planet kan lasta 22 containers på övre däck 
och 7 i det undre.

Allt som händer från utlastning från planet till inlastning 
för ny destination är synligt på skärmar i kontrollrummet. 

Köln växer som pakethub
UPS, United Parcel Service, världens största transportföretag, 
satsar stort på Köln som Europanav för sin fl ygfrakt. Intelligent 
Logistik har besökt den nya sorteringshallen i Köln.

aV lena sonne

Paketleverantör i över 100 år
UPS har sysslat med paket ända från starten i USA 1907. Den 19-årige Jim Casey, 
som då startade företaget  i Seattle, hyllade hövlighet, pålitlighet, dygnet-runt-service 
och låga priser. Han bröt ny mark när UPS gav sig in på USAs postverks verksam-
hetsområde i början av 50-talet. UPS beslöt att utvidga sina tjänster genom att 
anskaffa “common carrier” -rättigheter att leverera paket mellan alla kunder, privata 
såväl som kommersiella. 

i kalifornien gav det upphov till en rad rättsliga tvister.

idag fi nns UPS i 200 länder. leveransvolymen per dag är 15,6 miljoner paket och 
dokument, fl ygvolym i USA är 2,3 miljoner paket och dokument per dag. Utanför USA 
är det 1,8 miljoner paket. UPS träffar 7,9 miljoner kunder per dag, vid 1,8 miljoner 
hämtningar och 6,1 miljoner leveranser.

UPS är ledande inom globala leveranskedjor, inte bara av gods, utan även av med-
följande information och kapital.  UPS Supply Chain Solutions har tjänster inom 
logistik, global transport, fi nansiering och postservice.

2001 satsade UPS på detaljhandeln genom att köpa Mail boxes etc., inc., världens 
största franchiseföretag för detaljhandelsfrakt inom post- och affärsservice. 

Största hub är Worldport, fl ygnavet i louisville, kentucky, och det europeiska fl ygna-
vet i köln, tyskland. Men Asien  är det primära målet för tillväxt. Genom samarbets-
partners i kina täcker man 23 städer, som har ca 80 % av landets internationella 
handel.
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i gryningen går sista fl yget – till USA.



Strax utanför Örebro ligger en av Sveriges mest trafikerade vägkorsningar, 
här passerar över 5 000 transportfordon per dygn. 

Det tycker vi är är bra för miljön.
När den så kallade e20-gruppen frågade lastbilschaufförer vilken väg de 

helst tar för transporter söderut mot Göteborg svarade majoriteten »e20 via 
Örebro«. Inte för att vägen är så mycket kortare utan för att topografin är 
bättre. Det blir helt enkelt en rakare och jämnare resa. Och en jämn resa 
innebär bränslesnålare och miljömässigt bättre transporter.

En annan viktig fördel är det unika läget. I Örebro möts e18 och e20
och här ligger dessutom Sveriges demografiska mittpunkt. Inom en 
trettiomilsradie från Örebro bor mer än sex miljoner människor. Det gör det 
transportekonomiskt och långsiktigt ekologiskt mest hållbart att 
transportera gods via Örebro.

Vill du veta mer om logistik och näringsliv  i Örebro? Gå in på www.orebro. se/naringsliv 
eller ring Näringslivskontoret på 019-21 40 40. Fler nyheter om Örebro hittar du på 
www.orebrokompaniet.se
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– Nej, vi har inte sett någon nedgång ännu 
och vi har avtal mot valutakurs, säger Hans 
Sparf, affärsutvecklingschef i Swisslog. 

– Tvärtom har Swisslog Accalon gjort en 
god resa de senaste åren, med bra orderin-
gång. Vi är inne i en boom och har mycket 
att göra. 

Swisslog är integratör och levererar lo-
gistiska helhetslösningar. Tillverkningen av 
de mekaniska delarna för kranar och banor 
har en 40-årig historia i Boxholm. Accalon 
startades av det då KF-ägda BT-truck, när 
man behövde kompletterande utrustning 
och började göra stapelkranar och pallba-
nor, men de sålde sedan av verksamheten.

I Boxholm tillverkar ca 180 personer 
transportsystem, styrsystem och staplings-
kranar för lager- och distributionscentraler. 
Hela produktionen är kundorderstyrd.

Vi går runt i verkstadshallen, där till-
verkningen sker.

– Kranar och hanteringsutrustning som 
tillverkas här är i absolut världsklass. 

– En nyhet är ProMove med ny design 
– en utrustning som är lättare och ändå 
stabilare, berättar Hans Sparf. 

Benen är vikbara och man kan fylla mer. 
– Motorer blir allt mindre i storlek och får 

mindre energiförbrukning.
Idag säljs utrustningen från Boxholm 

över hela världen.
– I Asien växer vi och tar marknadsan-

delar. Nu satsar vi stort på Kina också, med 
lokal tillverkning för den växande asiatiska 
marknaden, säger Hans Sparf, 

kinas centralbank som kund
Man har bl a Kinas centralbank som kund. 

En fabrik byggs just nu upp i Shanghai 
för tillverkning av banor.

– Men i Kina tar det lång tid att få igång 

produktion. Vi har jobbat där några år. 
Rader av tillstånd och mycket byråkrati gör 
att det tagit nästan ett år innan produktionen 
är i full gång.

Men Boxholm blir alltjämt tyngdpunk-
ten för tillverkning och produktutveckling, 
säger Hans Sparf

Det går bra i Norden, med fokus på 
Sverige, Danmark och Norge. Swisslog Ac-
calon har levererat till en rad stora kunder 
som Stadium, Gevalia, Unilever, Absolut 
Vodka, Tamro, AstraSeneca, Ikea och 
Volvo.

I Norge har man nya stora projekt på 
gång inom läkemedelsbranschen.  

– I Norden är det ett stort sug efter  att 
automatisera och för central distribution, 
säger Hans Sparf som särkilt har engagerat 
sig i kunders hela logistik. 

– Tredjepartslogistikerna har i allmänhet 
inte kommit så långt med att automatisera.

En ny kund är Axfood i Jönköping, dit 
man levererar en liknade utrustning som till 
ICA i Västerås.

krångliga ägarturer
Turerna kring ägarförhållandena i företaget 
har varit snåriga.

Accalon ingick i Swisslog mellan 1994- 
2000, friköptes av företagsledningen år 
2000, och återköptes av Swisslog  i juni 
2007.

Att Swisslog och Accalon separerades 
berodde på IT-bubblan. Swisslog var just 
då i behov av kapital och renodlade verk-
samheten. 

Men samarbetet fortsatte.
– Vi satt i samma hus och var aldrig 

ifrån varandra, säger Hans Sparf. 
– 95 % av Accalons tillverkning köptes 

redan av Swisslog, så det fanns ett ömsesi-
digt intresse. 

– Båda tjänade på köpet. Med hjälp av 
Swisslog, som är ett globalt mjukvarufö-
retag och integratör för helhetslösningar, 
har Accalons kranar och rullbanor fått nya 
kunder. 

– Bl a har vi kunnat växa mycket i USA 
och där har vi fått Wal Mart som kund.

Full fräs hos lagertillverkaren 
Swisslog Accalon i Boxholm 
är fortfarande inne i en boom, 
trots världsekonomins ned-
gång.  

aV lena sonne

Hans Sparf har ännu inte märkt av någon nedgång.
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Fullpackade långtradare dånar utanför fönstret. 
Tågen går i skytteltrafik. Nära till hamnen och 
precis under inflygningsrutten till flygplatsen.

Snacka om A-läge.

Vi är specialister på logistik-
anläggningar. Och var de ska 
ligga. Hör gärna av dig så 
berättar vi mer.

Beställ Lilla Logistikguiden på skanska.se/logistik 
eller tel 020-33 90 00.

skanska.se/logistik

Utökad, 
uppdaterad 
och gratis!
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KG Knutsson, KGK, är generalagent 
för världsledande tillverkare av tekniskt 
högkvalitativa produkter för fordons- och 
marinbranschen. I sortimentet ingår över 
120 000 artiklar. 

Fram till idag har företaget lagerverk-
samhet i Sollentuna och Lunda i norra 
Storstockholm samt i Malmö. Total lageryta 
för dessa lager är 22 000 kvm. Beslutet att 
konsolidera tre lagerverksamheter till ett 
helt nytt centrallager i Enköping innebär en 
stor förändring i företagets logistikstrategi. 

Tack vare det nya lagrets kapacitet och 
geografiskt strategiska placering blir det 
bland annat möjligt för KGK att öka varu-
omsättningen genom fler inköp i mindre 
partier. 

–Vi ser en utveckling som kräver att vi 
är maximalt flexibla. Effektiv lagerlogistik 
är en mycket viktig del i arbetet med att 
stärka och behålla vår konkurrenskraft, 
säger Magnus Almgren, KGK.

Fördubblad omsättningshastighet
Moving fick uppdraget att konstruera och 
installera en totallösning för det nya lagret. 
Tillsammans med Moving byggs just nu 
ett helautomatiserat lager intill E18 utanför 
Enköping. Det nya lagrets totala yta är  

30 000 kvm, att jämföra med tidigare total 
lageryta om ca 22 000 kvm. Den stora vin-
sten i den nya lösningen innebär att ca 80% 
av artiklarna får plats på en yta om endast  
3 800 kvm. 

– Moving visade oss en lösning som 
kan fördubbla omsättningshastigheten på 
sikt, ökar plockvolymen med färre resurser 
och säkerställer snabba leveranser. Det är 
strategiskt viktigt för oss, då våra kunder 
ställer allt högre krav. Korta ledtider är idag 
en nyckelfaktor för att bevara kundernas 
lojalitet, säger Magnus Almgren. 

kundunika lösningar
– Genom att erbjuda den senaste teknologin 
för automatlager, blir utnyttjandet av både 
yta och kapacitet maximalt, säger Ulf Jans-
son, VD för Moving. 

Moving arbetar uteslutande med kundu-
nika lösningar, sammansatta av de egna 
systemen. 

Det nya lagret utrustas med MiniLoad-
kranar, stationsplock, fasadplock, lagera-
utomater och plocktruckar för pallplock. 

I projektet har logistikkonsultföretaget 
Alfakonsult i Göteborg utfört förstudien, i 
nära samarbete med Movings och KGK:s 
projektledare. 

– Vi märker en ökande medvetenhet 
bland företagen om logistikens betydelse 
för lönsamheten. Genom att utmana logis-
tiken utvecklar vi på Moving våra kunders 
affärer. KGK:s centrallager är en härlig 
utmaning för oss, som visar att vi erbjuder 
en av marknadens absolut bästa lösningar, 
säger Ulf Jansson. 

Sedan i somras ingår Moving AB i 
den internationella logistikkoncernen 
KNAPP-gruppen med huvudkontor i Graz, 
Österrike. KNAPP erbjuder specialdesig-

nade logistiklösningar till branscher som 
fordonsindustri, grossister, medicinteknik 
och detaljhandel.

– Med KNAPP som ägare breddar vi 
vårt totala erbjudande till den skandina-
viska marknaden med ett antal spännade 
produkter, inte minst vad avser effektiva 
plocklösningar. 

– Dessutom öppnar det upp nya mark-
nadssegment för Moving och möjliggör att 
vi kan ta på oss än större uppdrag.”säger 
Ulf Jansson. 

Nytt lager ger snabbare leveranser
KGK, KG Knutsson, samlar sina tre tidigare lager till ett nytt, 
stort centrallager på 30 000 kvm i Enköping. Ett helautomati-
serat lager, som fördubblar kapaciteten och stärker konkurrens-
kraften.

Moving rustar kGks kommande centrallager i enköping.

Eskilstunas geografiska läge är gynnsamt för företag med 
inriktning på lager, logistik och effektiv distribution. Tydliga 
bevis på detta är de senaste årens etableringar av H&M, 
Meca, Lidl och Skanlog. Nu öppnar vi också upp det helt 
nya området Eskilstuna Logistikpark. Här sammanflätas 

motorväg, tåg och flyg till ett nytt logistikcenter med stark 
miljöprofil. Och det bästa är att logistikparken fortfarande 
är i planeringsstadiet, vilket medför att du som är intressent 
har alla möjligheter att vara med och påverka framtiden. 
På ett helt naturligt sätt.

På Tekniska Mässan 21–24 oktober berättar vi mer om 
detta. Välkommen till monter A33:30.

Mer information hittar du på www.eskilstunalogistik.se 
eller slå en signal till Mikael Jonsson, 016-710 84 04.

Var med och utveckla en ny logistikpark. Helt naturligt.

Eskilstuna Logistik
Fågelvägen till bättre affärer.

Örebro

Arboga Kungsör

Köping

Västerås

Enköping

Uppsala

Eskilstuna
Strängnäs

Mariefred

Nyköping

Oxelösund

Katrineholm

Arlanda

Stockholm

Södertälje

Eskilstuna
Logistikpark

O
vland and Friends
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Logistikforum är regeringens rådgivande 
organ, som efter 1,5 år hade sitt första 
öppna seminarium på Lastbil2008 i Jönkö-
ping nyligen. Flera ledamöter redovisade 
erfarenheter av arbetet.

 Infrastrukturminister Åsa Torstensson 
talade åter allmänt om klimatutmaningen 
och behovet av att transportbranschen 
minskar koldioxidutsläppen. Inte mycket 
har hänt visar dock kalla siffror och dia-
gram. Transportbranschen fortsätter att öka 
utsläppen.

 Men Åsa Torstensson ger ändå en 
eloge till initiativrika företag som driver på 
utvecklingen och vågar lägga strategier som 
ger resultat. 

Gröna transportkorridorer
Stefan Back, Transportindustriförbundet, 
talade om gröna transportkorridorer. Idé-
erna kring gröna korridorer för i huvud-
sak långa transportsträckor initierades av 
EU-kommissionen i Logistikprogrammet 
hösten 2007. 

De två största stråken från Skandinavien 
går dels från Norges västkust via Trelle-
borg, Tyskland till Antwerpen och dels från 
Finland via östkusten, Malmö, Danmark, 
Tyskland till Rotterdam.

– Nu ska ett samverkansprojekt för 
gröna transportkorridorer Skandinavien-
Europa bildas den 1 oktober och ansöka om 
EU-stöd våren 2009. 

Jan Sundling  tidigare VD Green Cargo 
blir projektledare och redovisning beräknas 
ske i september 2009.

Han har ofta kritiserat bristen på samar-
bete inom EUs järnvägsnät.

– Men järnvägseuropa försöker lyfta sig 

och skaffa enhetliga system, säger han. 
Ett gemensamt signalsystem ERTMS, 

med en gemensam standard för Europa, är 
på gång. Gemensamt regelverk för infor-
mationsutbyte TAF/TSI ska ge bl a bättre 
punktlighet och öppenhet.  

Gröna korridorer, med strategiska 
terminaler med ”one stop shop” och en 
enda ”corridor manager”  ska ge  smidigare 
hantering och kortare ledtider. 

X-rail, projekt för vagnslast i Europa, 
omfattar  redan sex av de största tågopera-
törerna i  Europa.

– Detta är det första stora europeiska 
projektet för harmonisering av järnvägen 
och kommer att beröra all nybyggnad av 
järnväg och alla lok. 

– Striden står inte längre mellan olika 
transportslag, utan de med de bästa idéerna 
för hållbara transporter vinner. Det är ett 
systemskifte på gång i Europa. Dagens Eu-
ropa har globala aktörer. Nya system växer 
fram med samverkan mellan bil och tåg. 

Gröna korridorer handlar om att använda 
avancerad teknik och sammodalitet med in-
tegrerade transportkoncept. Transportslagen 
är tänkta att komplettera varandra t ex järn-
väg, inre vattenvägar och vägtransporter. 

”Vi koncentrerar redan flödena”
– Omlastningsanläggningar ska finnas på 
strategiska platser, säger Jan Sundling.

Inom EU drivs frågan hårt. En hand-
lingsplan som kommissionen presenterat 
säger att man vill ha definierade korridorer 
redan under 2008. 

Gröna korridorer handlar om att peka ut 
europeiska godstransportstråk med olika 
transportslag inblandade. Ett särskilt fokus 
riktas mot nya sätt att öka effektivitet och 
hållbarhet i hela transportkedjan.

Med tanke på att Sveriges regering har 
uttalat att logistikfrågor blir ett prioriterat 
område inför Sveriges ordförandeskap, 
är det viktigt att svenska gröna korridorer 
förverkligas så snart som möjligt.

För regeringen hastar det att komma med 
konkreta åtgärder. Den strategiska hamnut-
redningen som kom förra året har kritiserats 
för att ha glömt klimatfrågan.

 Stefan Back menar att den nordiska och 
svenska logistiken i ett internationellt per-
spektiv är högklassisk, vilket internationella 
mätningar visat. 

– Vi koncentrerar redan flöden för den 
långväga trafiken.

Många saker samtidigt
Anna Elgh, flödeschef på Lantmännen 
visade på några radikala åtgärder. Hon 
talade om förnybar energi, säkerhet, klimat-

märkning, bra it-lösningar, ruttplanering, 
utbildning och motivationsuppföljning av 
ecodriving, ökad låginblandning av miljö-
bränsle, minska antal akuta leveranser och 
krav på nya lastbilar. 

– För att nå våra mål krävs en serie 
åtgärder och vi måste göra många saker 
samtidigt, säger Anna Elgh.

– Målet för Lantmännen är att få bort 
20% CO2 till 2010. 

  Lantmännen arbetar enligt Q3s upp-
handlingsmall för att säkra en mininivå.

– Vi ser över flöde för flöde. Vi har 
ambitionen att öka järnvägstransporterna 
men hittills har vi bara 1% av transporterna 
med järnväg.

– För en hållbar logistik krävs mer 
samverkan mellan väg, sjö och tåg, menar 
Anna Elgh.

Miljöuppvaknande
Bo Hallams, marknadsdirektör på Schenker 
och pådrivare i miljöfrågor inom transport-
branschen, talade om att transportbehovet 
ökar med ekonomisk tillväxt.

Miljöuppvaknandet kom för tre år sedan. 
– Att vara effektiv i allt ger radikala 

resultat, menar Bo Hallams. Sambandet 
mellan ökande transporter och ökande 
CO2-utsläpp kan brytas 2020, menade han. 
Men då måste alla sträva mot samma mål; 
transportörer, transportköpare, myndighe-
ter, fordonstillverkare, bränsletillverkare 
och forskare.

Schenkers 7-punktsprogram handlar om 
nya fordon, bättre bränslen med låginblan-
dad diesel upp till 30 %, smart citylogistik, 
mer kollektivtrafik för gods, ökad kombitra-
fik, ecodriving m m . Schenkers mål är att 
halvera CO2-utsläppen av fossila bränslen i 
förhållande till utfört transportarbete.

– 3000 chaufförer är redan utbildade i 
ecodriving, 3000 är kvar.

Han talade om onödiga transporter och 
hur man kan halvera transporter genom att 
minska förpackningar. 

– Ta ett litet USB-minne t ex som 
skickas i en stor låda. Hårdare lindat hus-
hållspapper t ex minskar transporter och 
sparar miljön. Att transportera luft är ingen 
bra affär. 

Schenker ska bjuda lägst utsläpp per 
paket av alla transportnätverk.

konkurrenter samåker
Erica Kronhöffer, Green Cargo, menade 
att transportköparna väsentligt ändrat at-
tityd. Den ökade insikten om klimathotet är 
främsta drivkraften för förändringar. Hon 
visade på miljövinsterna med samåkning, 
som minskar distributionstrafiken.

– Utsläppen har minskat med 1/3 genom 
att konkurrenter som Lindex, H&M, Åhl-
éns, och KappAhl, samåker för ekonomi 
och miljö. Över ½ milj. långa lastbilstran-
sporter har ersatts med tåg.

Handelssegmentet ökar mer än prognos. 
– Handelsföretag tar kontakt med oss 

och redovisar först att företaget har som 
mål att minska koldioxidutsläppen och vill 
diskutera  transportupplägget med oss. De 
frågar inte först utifrån sitt transportbehov 
och vad det kostar längre.

Bo-Lennart Nelldal, från KTHs järn-
vägsgrupp talade bl a om hur tågtransporter 
ökar, men  för långsamt. Men t o m styck-
egods ökar på järnväg nu.

– Ett sätt att öka godstransporter på 
järnväg är att bygga höghastighetsspår för 
persontrafiken så att spår frigörs för gods.

Minskning av bunkerförbrukning
Hans Hansson, Stena Line berättade om 
miljöarbete med bättre propellerblad, 
farthållare och arbete på kaj och i terminal-
miljön. Stena Line har 2,5 % minskning av 
bunkerförbrukning per år som mål.

– På Stena Lines linje Karlskrona – 
Gdynia har resultatet av sänkt hastighet till 
20 knop och mindre propellerblad resulterat 
i en minskning med 2,6 milj liter bunkerolja 
per år och en CO2-reduktion med 8300 ton 
per år.

Gröna korridorer ska 
binda samman Europa
Klimatfrågorna och arbetet 
med att ta fram miljövänliga 
godstransporter var i fokus på 
Logistikforums första konfe-
rens på Lastbil 2008 på Elmia i 
Jönköping. 

teXt oCh foto: lena sonne

– Vi ser över flöde för flöde, säger Anna 
elgh, lantmännen.

– Detta är det första stora europeiska 
projektet för harmonisering av järnvägen 
säger Jan Sundling.

– ett samver-
kansprojekt 
för gröna 
transport-
korridorer i 
Skandinavien 
bildas i okto-
ber, berättar 
Stefan back.

Sambandet 
mellan ökan-
de transporter 
och ökande 
Co2-utsläpp 
kan brytas 
menar bo 
Hallams, 
Schenker.

erica 
kronhöffer, 
Green Cargo 
menade att 
transportkö-
parna ändrat 
attityd.



Utmana oss att skapa 
snabbare flöden

Smarta logistiklösningar kan vara helt avgörande för att stärka konkurrens-
kraften när marginalerna räknas i sekunder och ören.

Moving konstruerar, producerar och levererar logistiklösningar för lager, 
transport, plockning och godshantering. Att vi minskar kostnaderna för 
våra kunder har vi bevisat många gånger.

Vi ger oss inte förrän vi funnit den mest effektiva och lönsamma lösningen 
för ditt behov. Vår service och support ser till hålla ditt system uppdaterat 
och effektivt för lång tid framöver.

Att utmana oss är en god affär.

www.moving.eu 
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Carl Sturén och Johan Bodén är de två 
svenskarna bakom det som i Ukraina 
allmänt kallas för ”Miraklet i Kahovka”. 
Företaget heter Chumak och är idag, till-
sammans med schweiziska Nestlé, Ukrainas 
största företag inom livsmedelsbranschen. 

Chumak tillverkar inlagd gurka, majon-
näs, ketchup, matolja och tomatjuice. Fö-
retaget säljer inte bara med stor framgång 
i Ukraina, utan exporterar också sina pro-
dukter till Ryssland, Vitryssland, Moldavien 
och Kazakstan.

– All gurka som McDonald’s serverar på 
sina restauranter i Ryssland och Ukraina 
kommer från Chumak, berättar Johan 
Bodén. 

– Nästa produkt som McDonald’s tar in 
blir kanske vår ketchup.

i en bastu i örnäs
Historien om Chumak är en smått osannolik 
berättelse om två svenskar i 20-årsåldern 
som lockades till Ukraina redan i början på 
1990-talet. Sovjetunionen har just upplösts. 
I en bastu på Örnäs gård utanför Kungs-
ängen i Mälardalen satt Carl Sturén, 22 och 
Johan Bodén 19, en helg och diskuterade 
framtiden. Carl har just avslutat sin värn-
plikt. Båda tillhörde en familj med långa 
traditioner inom svensk livsmedelsproduk-
tion. 

Folk i Kahovka i Ukraina trodde länge 
att de två var bröder. Men Johan är Carls tre 
år äldre morbror. Örnäs produkter grunda-
des av Sven Bodén, Johans farfar och Carls 
morfars far i början på 1900-talet.

– När andra grabbar snackade om Björn 
Borgs framgångar i Wimbledon, snackade 
vi hellre om hur lingonskörden skulle 
utvecklas under säsongen, berättar Carl. 
Odling och livsmedel har alltid varit vårt 
stora intresse, närmast vår passion.

nära Gammalsvenskbyn
Då i bastun kom Johan på idén att fara till 
Ukraina för att verkligen se om Ukrainas 
svarta jord var så bördig och fruktbar som 
det alltid sagts.

De slog sig till slut ner i Kahovka nära 
Krimhalvön, efter att ha sökt efter jord att 
odla i hela södra Ukraina. I närheten fanns 
den omtalade svensktalande Gammal-
svenskbyn, grundad 1782, efter att Sverige 
och Ryssland i samarbete deporterat ca 
2000 Dagöbor som vägrade bli livegna.

 Ukraina blev självständigt 1991. 
Jordbruksproduktionen, som även under 
Sovjettiden hade misskötts, raserades 
fullständigt när viktiga exportmarknader 
försvann och priserna på insatsvaror sköt i 
höjden. Under 1990-talet halverades i stort 
sett jordbruksproduktionen, då många av de 
stora stats- och kollektivjordbruken lades 
ner i brist på kapital och också till följd av 

en valutakrasch i landet. De kvarvarande 
byggnaderna på övergivna gårdar blev ofta 
ruiner. 

I södra Ukraina lyckades Carl arrendera 
en bit mark från en kolchos för odling av 
tomater och gurkor. Johan fyllde sin väska 
med holländska gurk- och tomatfrön och 
åkte ner till Ukraina för att sätta igång 
odling tillsammans med Carl.

– Vi inledde odlingar med gurka och 
tomater på några öde fält 1994, berättar 
Johan. Vi fick snurr på affärerna ganska 
omgående, handlare i regionen hörde av sig, 
man ville ha våra produkter. 

leveranssäkerhet uppskattas
– Logistik förklarar en del av vår fram-
gång. Utan den skulle vi aldrig ha lyckats 
i Ukraina eller på våra exportmarknader. 
Vi tillverkar aldrig mer än vad efterfrågan 
kräver, säger Johan Bodén.

Det som bidrog till den tidiga framgång-
en för Johan och Carl var att man lade sig 
vinn om att alltid leverera i tid. Att det som 
handlarna önskade kom alltid fram som 
utlovat till butikerna.

– I Ukraina visade sig bra logistik vara 
ett bra sätt i konkurrensen med andra 
leverantörer, som ofta visade sig svaga i 
sina åtaganden gentemot kund, säger Carl 
Styrén.

Johan och Carls gurk- och tomatodlingar 
växte hela tiden. Efter ett år hade rörelsen 
närmare 100 medarbetare. Verksamheten 
blev så småningom etablerad under namnet 
Chumak, efter ett ukrainskt handelsfolk på 

1200-talet.  
Idag, fjorton år efter starten, har Chumak 

1200 medarbetare och omsättningen är på 
drygt 600 miljoner SEK. Carl och Johan har 
under årens lopp släppt in olika delägare. 
Industrimannen Hans Rausing ägde länge 
halva företaget och under en tid var norska 
Orkla engagerat. Idag har East Capital en 
betydande ägarandel, tillsammans med 
Johan och Carl.

200 arbetar med logistiken
– 30 procent av all vår produktion är direkt-
beställningar, som går direkt till kund från 
fabrik, säger Carl.

– Grunden till kunskapen om god logis-
tik lade vi när vi började med vårt företa-
gande här, säger Johan Bodén. Vi begrep 
redan då vikten av en stram logistik. Utan 
den kunskapen hade vi nog inte kommit 
dithän vi är idag. Det hade nog i så fall inte 
blivit mer än högst en säsong för oss med 
odling av gurkor och tomater på en ensam 
åker här i Kahovka.

Chumak har en avdelning med nära 200 
medarbetare som ägnar sin tid åt transport-
lösningar. Ett 40-tal lastbilar lämnar dagli-
gen Chumak med företagets produkter.

Chumak har investerat närmare 100 
miljoner SEK i en ny fabrik och ett nytt 
centrallager. Lagret är på 12 000 kvm och 
rymmer 16 700 pallplatser. Man har sällan 
varor längre i lager än fem dagar.

– Hög omsättning i lagret är en viktig 
indikator på att logistiken är trimmad, säger 
Johan Bodén. Som i varje affärsrörelse är 
det ju väldigt viktigt att skyndsamt komma 
ut med sina varor till kund med minsta 
möjliga bundna kapital.

lokala speditörer
Kostnaderna för Chumaks logistiklösningar 
ligger troligen något högre än hos konkur-
renterna. Beräkningar som företaget gjort 
visar att vad som är förknippat med logistik 
inom Chumak står för ungefär tio procent 
av företagets totala omkostnader. Resultatet 
är dock att Chumak når ut till hela 40 000 
försäljningsställen, vars införsäljning ombe-
sörjs av bolagets drygt 500 säljare. 

Under en period hade Chumak egna 
lastbilar som levererade varorna, men idag 
utnyttjas endast lokala speditörer. Om man 
undantar leveranserna till USA, som går 
med båt, fraktas varorna med lastbil. 

I god logistik handlar det också om att 
minimera ledtiderna. Men frakterna till 
kunder inom Ryssland kan ändå ta upp till 
fem dagar. 

Svensk logistik för Ukrainas matmarknad   
Två svenskar, Johan Bodén och 
Carl Sturén, har skapat ett av 
Ukrainas största livsmedelsfö-
retag. Pålitlig logistik uppskat-
tas av butikerna och förklarar 
en del av framgången.

teXt oCh foto: staffan ringskog

Johan bodén och Carl Sturén är svenskarna som grundade Chumak, idag ett av Ukrainas 
största livsmedelsföretag.

irina är ansvarig för varorna som lämnar 
lagret.
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ProLogis är specialister på utveckling och

uthyrning av moderna, effektiva logistik-

byggnader. Anläggningarna är strategiskt
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flygplatser. På den svenska marknaden
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Göteborgsområdet, Jönköping och 
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Genom ProLogis europeiska nätverk av 
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Mötesplats – väg, �yg, tåg, sjöfart och bredband
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öster och väster om Västerås
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MAN vill köpa mer från Sverige 

Tyska lastbilstillverkaren MANs tillväxt 
fördubblades förra året. Störst är tillväxten i 
Ryssland, där MAN på kort tid gått från en 
marginell försäljning till att bli en ledande 
lastbilstillverkare. Även Scania och Volvo 
har ju nu sina största lastbilsmarknader där.

– Vi har haft medvind och en stark 
tillväxt. Lönsamheten har också ökat, från 
3 till 11,2 % i år, säger MANs svenske 
koncernchef, Håkan Samuelsson. 

70% av lastbilarna säljs nu utanför 
Tyskland.

Förutom i huvudfabriken i Munchen, 
har MAN tillverkning i Saltsgitter i norra 
Tyskland, i Polen och i Sydafrika.

Utvecklingen av nya bränslesnåla moto-
rer är en stor utmaning för MAN.

– Just nu arbetar vi med syntetiskt 
diesel – en spännande bransch, säger Håkan 
Samuelsson.

bara 2% för Sverige
Idag har MAN bara 2 % av sina underleve-
rantörer i Sverige. Mer än 75 % av underle-

verantörerna finns i Tyskland.
Men i och med det gemensamma ägan-

det med Scania, borde det finns ett stort 
intresse att på sikt anpassa modellerna och 
samarbeta på den dyra utvecklingssidan. 

Det här ger särskilt Scanias svenska 
underleverantörer en chans till nya affärer. 
Även om lastbilsbranschen fortfarande går 
bra är problemen stora för de svenska per-
sonbilstillverkarna Saab och Volvo.

Förflutet som inköpschef i Scania
Håkan Samuelsson, som har ett förflutet 
som inköpschef på Scania och som sedan 
många år bor nere i München, hjälper gärna 
svenska leverantörer om de hör av sig, 
eftersom han kan svenska, säger han. 

– Men var beredda på en lång process. 
Det kommer att krävas anpassningar och 
förbättringar.

 Tyskar är  mycket detaljorienterade och 
uppskattar teknisk information. Det räcker 
inte med en power-point, påpekar Håkan 
Samuelsson. 

– Vi vill ha detaljerade kostnadsberäk-
ningar, där vi kan härleda alla kostnader. 
Visa först hur ni kan sänka våra totalkost-
nader, först därefter kan det handla om 
prisförhandlingar.

– Vi arbetar mycket med kostnadsopti-
mering och ser om man kan använda t ex 
samma material. 

– Ge oss gärna tips också. Underleve-
rantörerna vet ju hur andra gör och kan t ex 
ifrågasätta en ytbehandling som kostar 10% 
mer.

Den fleråriga ägarstriden mellan Investor 
och Scania, VW och MAN är över. Investor 
sålde till slut sin ägarandel till Volkswa-
gen – ett kanske oundvikligt beslut som 
ändå kritiserades hårt. MAN äger 17 % av 
Scania. Men något samarbete med Scania 
har ännu inte kommit till stånd.

Även om affären slutade med att Scania 
inte längre är ett svenskägt företag så kan 
den på sikt ge nya chanser för svenska 
underleverantörer. 

MAN köper för närmare 50 miljarder 
per år. Av Sveriges ca 1000 underleveran-
törsföretag levererar ca 70 % till fordonsin-
dustrin.

– Svenska leverantörer är 
välkomna och vi välkomnar 
innovationer, säger Håkan 
Samuelsson, koncernchef i 
MAN, på tillfälligt Sverigebe-
sök på Stora Leverantörsdagen 
i Trollhättan.

aV lena sonne

Axfood har öppnat ett inköpskontor i 
Shanghai. Det ska medverka i inköp 
från kina och Sydostasien, bygga leve-
rantörskontakter och bevaka markna-
derna i kina och övriga Sydostasien.

En stor andel av alla specialvaror som säljs 
i Axfoods butikskedjor kommer från Kina. 

– Genom att finnas på plats i Kina kan vi 
säkra alla delar i inköpsarbetet: relationer 
med leverantörer, logistik, kvalitet, leve-
ranstider samt kontrollen av arbetsförhåll-
anden i fabrikerna, säger Jonas Peterson, 
inköpschef för specialvaror på Axfood:

– Det är viktigt att bygga egna relationer 
för att lyckas med affärer i Kina. Vi vill 
jobba långsiktigt med våra leverantörer, 
inte minst för att förmedla vår syn på ar-
betsförhållanden. 

– Denna satsning gör att vi på nära håll 
kan följa utvecklingen av det som påverkar 
våra affärer. Jag är övertygad om att etable-
ringen kommer att bidra till goda affärer för 
Axfood, säger Anders Strålman, VD och 
koncernchef i Axfood.

Axfoods kontor har etablerats i nära 
samarbete med svenska Exportrådet.

Axfood får inköpskontor i kina

MAns svenska 
koncernchef 
Håkan Samu-
elsson, med ett 
förflutet som 
inköpschef på 
Scania,
välkomnar fler 
svenska under-
leverantörer.
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Skapa mervärde med 
vårt världsledande WMS
Vi gör ditt företag mer lönsamt och konkurrenskra� igt 
genom logistik. Det har vi redan gjort för några av 
världens ledande industri- och grossistleverantörer 
som hanterar miljontals artiklar varje dag. Vare 
sig du ska införa nya former av EDI, vill förbättra 
den orderdrivna lagerpåfyllningen eller behöver ett 
integrerat stöd för godshantering, har vi säkert redan 
hjälpt ett annat företag med samma behov.

Vi fokuserar på att hjälpa dig skapa mervärde varje 
dag. Läs mer på www.consafelogistics.com om hur 
vårt engagemang kan hjälpa dig.
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”Offentlig sektor 
kan lära av Toyota” 

John Seddon har ett etablerat rykte att 
vara lika underhållande och kunnig som 
kontroversiell i sina uttalanden. Hans kritik 
mot slöseriet i den offentliga sektorn är 
stenhård. Till skillnad från många visar 
han dock på konkreta lösningar genom att 
översätta tankarna i Toyota Production 
System till service- och tjänsteorganisatio-
ner. På årets Lean Forum Konferens 2008, 
”Det gränslösa Lean”, som går på Chalmers 
i Göteborg den 8-9 oktober, är John Seddon 
en av huvudattraktionerna.

kritiserar standarden iSo 9000
John Seddon är gästprofessor vid Lean 
Enterprise Research Centre, University of 
Cardiff. Han var tidigt ute med att kritisera 
standarden ISO 9000, som han menade 
baserades på ett gammalmodigt tankesätt. 
Med Toyotas metoder som grund har 
John Seddon en helt annan syn på hur en 
organisation bör fungera. I sin senaste bok 
– Systems Thinking in the Public Sector – 
visar han att anledningen till misslyckade 
resultat och oanade slöserier finns inbyggda 
i själva organisationen. 

I över 20 år har John Seddon arbe-
tat med organisationsfrågor och hans 
konsultfirma växer även internationellt. 
Kundstocken bestod i början nästan helt av 
företag från den privata sektorn, men idag 
är balansen i stort sett 50/50 mellan den och 
offentlig sektor. 

Ett nyckelområde för John Seddons 
är de kundanpassade serviceorganisatio-
nerna, eller snarare frånvaron av dem. I 
den offentliga sektorn är de anpassade för 
beställarens – statens – behov, inte efter 
de behov som de ”kunder” den ska betjäna 
har. Traditionellt har systemen byggts upp 
för att nå beställarens mål och uppfylla 
eventuella utvärderingar. 

Det är samma tankefel som när kvar-
talsekonomin styr verksamheten i allt från 
stat och kommun till stora och små företag. 
Genom att sätta styrande budgetar och mål-
sättningar så missar de den verkliga styrkan 
i – och syftet med – sina organisationer.

”toyotas grej är systemtänk”
– Toyotas ”grej” är ett systemtänk, inte ett 
verktyg, säger John Seddon på telefon från 
England. I Sverige, liksom på många andra 
ställen, finns en övertro på verktygen.

De som är närmast kunden, och som där-
med har bäst insikt i behoven, ska fokusera 
på att lösa problem och leverera det som 
efterfrågas. Hela organisationen ska ha ett 
systemtänk, där behovet från kunden skapar 
ett dragande system som styr vad organisa-
tionen ska leverera. Detta till skillnad från 
den traditionella – ”militära” – organisatio-
nen, som trycker ut det som planen/budge-
ten föreskriver.

Målsättningar suboptimerar nästan alltid 
ett system. Istället för att göra saker på 
bästa sätt, görs de för att nå målsättningen. 
– Att sätta budgetar är inte en del av lös-
ningen, det är en del av problemet. Det är 

som att styra efter backspegeln.
Med ”styra och kontrollera” ligger felet 

alltid hos personalen om målen inte nås; 
enligt chefen har de helt enkelt inte förstått 
vad de ska åstadkomma. Oavsett vad mål-
sättningen baseras på. Detta och mer därtill 
kommer professor John Seddon att tala om 
vid sin föreläsning på Lean Forum Konfe-
rens i Göteborg i början av oktober.

– Jag kommer att lyfta fram ett antal 
idéer som går helt emot den allmänna upp-
fattningen vad gäller serviceorganisationer, 
säger John Seddon som även avslutar med 
att ge benämningen ”Lean” en känga:

– Kalla det inte för ”Lean”, det är då det 
börjar gå fel. Ohno (Taiichi Ohno, skapare 
av Toyota Production System – reds anm) 
menar att vi inte får sätta en etikett, vi ska 
inte försöka specificera en metod. Det här 
är ett sätt att tänka!

Toyota Production System och 
The Toyota Way, kan bidra till 
att göra den offentliga sektorn 
bättre.

aV fredrik nyby

Toyotas filosofi i 14 punkter 
1. basera beslut på långsiktigt tän-
kande, även då det sker på bekostnad 
av kortsiktiga ekonomiska mål 

2. Skapa processflöden som för upp 
problemen till ytan

3. låt efterfrågan styra, undvik över-
produktion

4. Jämna ut arbetsbelastningen

5. Stoppa processerna för att lösa 
problem, så att kvaliteten blir rätt från 
början

6. Standardiserat arbete är grunden 
för ständiga förbättringar och för per-
sonalens delaktighet.

7. Gör verksamheten synlig, så att 
inga problem förblir dolda

8. Använd bara pålitlig, väl utprovad 
teknik som passar medarbetarna och 
processerna 

9. Utveckla ledare som verkligen kän-
ner verksamheten, lever efter toyotas 
filosofi och lär andra att göra det.

10. Utveckla enastående människor 
och arbetslag som följer företagets 
filosofi.

11. respektera partners och leve-
rantörer genom att utmana dem och 
hjälpa dem bli bättre.

12. Gå och se med egna ögon för att 
förstå situationen ordentligt.

13. Fatta besluten långsamt och i 
samförstånd – genomför dem snabbt.

14. bli en lärande organisation, 
genom att oförtröttligt reflektera och 
ständigt förbättra.

kan sjukvården lära av toyota?



Fri entré vid registrering på www.tekniskamassan.se • Fackmässa åldersgräns 18 år.

Utveckla flexiblare logistik på företaget? Möta kundernas krav på

orderstyrd produktion? Få inspiration till ökad produktivitet? Frågorna

om hur logistikprocesserna kan utvecklas inom industrin är många

– på Tekniska Mässan den 21–24 oktober 2008 hittar du svaren i

teknikens framkant.

Inom avdelningen Logistics ställer mer än 50 företag ut, bl a Schenker

Logistics, Siemens och Weland Lagersystem. Tillsammans representerar

utställarna över 100 varumärken.

Hämta inspiration! Vi bjuder på RFID Expo med utdelning av RFID-

stipendiet, trucklandskamp Sverige–Finland, miniseminarier om Sveriges

bästa logistiklägen samt ett specialområde för Mobil IT med mera. Bland

talarna inom logistiklägen finner du Pär Sandström/regeringens Trans-

portforum, Eric Nilsson/Vice VD Göteborgs Hamn och Jan Persson/Kon-

cernchef Kilen-krysset. Aktuellt program finns på webben! Läs också

senaste nytt i vår webbtidning www.proaffarer.se.

På Tekniska Mässan leder det personliga mötet till goda relationer,

lönsamma affärer och ökad konkurrenskraft. Här är du med och formar

den industriella framtiden. 

Välkommen!
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Tekniska Mässan 2008

Automatiserad produktion och effektiva

logistikprocesser. Nyckeln till ökad produk-

tivitet och konkurrenskraft.

Produktutveckling

Konstruktion, Design, CAD, Friformsfram-

ställning, PLM

Automation/Produktion

Skärande bearbetning, Robot/Automation,

Kontroll, Ytbehandling, Sammanfogning, Drift-

säker Produktion & Underhåll, Montering,

Energieffektiv Produktion

Logistik

Produktionslogistik, Lager- och materialhan-

tering, Truckar, Logistiklägen, RFID, Mobil IT

Speciella evenemang 2008

> Nordic Conference on Robotics 2008

> MERA-konferensen 2008

> Scandinavian RFID Expo & Conference

> Nordic Welding Competition

> PLM Strategi & Vision 08

> Embedded Conference Scandinavia

I samarbete med: Mediapartner:Huvudmediapartner:

Höjdpunkter!
Scandinavian RFID
Expo & Conference

Nordic Lift Truck
Challenge

Sveriges bästa 
logistiklägen
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