
	 annons 	 hela 	denna 	b i laga 	 är 	 en 	 annons 	 från 	 intell igent 	 log ist ik 	 	 	 annons 	 	 	 																			

73 % vill ha transport-
märkta livsmedel
Vi har frågat Miljöpartiets Maria  
Wetterstrand hur det ska gå till att  
transportmärka livsmedel.  	 	
	 sid	18

Sverige	rankas	som	fyra	av	150	länder	på	listan	över	länder	med	bäst	
logistikkvalitet.	Det	framgår	av	en	färsk	studie	från	Världsbanken.		 sid	5

Ingen avmattning märks i företa-
gens planer att bygga nya distribu-
tionscentra i Sverige. Efter en liten 
nedgång 2007 blir 2008 ett mycket 
starkt år och ett av de bästa sedan 
millennieskiftet. 

Befolkningstyngdpunkt och närhet 
till marknader, god infrastruktur, 
utbildad arbetskraft, pris och tillgång 
till mark och hållbarhet är viktiga 
när företag väljer plats för central-
lager. Intelligent Logistiks lista över 
Sveriges bästa logistiklägen 2008 
visar detta.

– Tillgången till kombiterminaler 
och möjligheten att ta mer gods på 
järnväg efterfrågas alltmer av före-
tagen när de ska bygga nya distribu-
tionscentra. Men även förmågan att 
”sälja” in sin ort eller region spelar 
nog en stor roll. Det säger Nils G. 
Storhagen, docent i logistik som just 
skrivit en Vinnova-rapport om dag-
ligvarubranschens framtida logistik.

Jönköping/Nässjö är de stora vin-
narna på årets lista. Men Göteborg 
behåller sin topplacering. sid	11

Sveriges bästa  
logistiklägen 2008

– Möjligheten att ta gods på järnväg  
efterfrågas alltmer av företagen, säger 
Nils G. Storhagen, docent i logistik.

Sverige fyra på 
logistikens världstopplista

Transportsektorn måste 
ta klimatfrågan på allvar
Biobränslen och intelligent miljölogistik 
ska göra ett omöjligt klimatmål möjligt.  
Vi var med när Al Gore fick Göteborgs 
miljöpris. sid	7
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New York vill också ha  
trängselskatt för bilar
New York följer Stockholms exempel. 
– Bra, men betalningssystemet är onödigt 
krångligt, menar professor Jan owen  
Jansson. sid	20

fo
to

:	
s

c
h

e
n

k
e
r

www.intelligentlogistik.se Nummer	1	2008

M
ed

fö
lje

r	
so

m
	b

ila
ga

	i	
d

ag
en

s	
in

du
st

ri
	f
eb

ru
ar

i	2
0
0
8

fo
to

:	
le

n
a
	s

o
n

n
e



 �	 	 annons 	 hela 	denna 	b i laga 	 är 	 en 	 annons 	 från 	 intell igent 	 log ist ik 	 	 annons 	 	 																			

Intelligent	Logistik	ägs	och		
produceras	av		
Intelligent	Logistik	HB

redaktion	
gösta	hultén,	redaktör	
bastugatan	6	
118	20	stockholm	
tel:	08-641	54	08		
gh@intelligentlogistik.se

redaktionell	Medarbetare	
lena	sonne,	reporter	
ls@intelligentlogistik.se

skribenter	i	detta	nuMMer:	
Markku	björkman,		
nils-erik	lindell,		
Jonas	larsson

layout:	karin	sundin,		
cypress	reklamstudio

tryck:	bold/dneX	tryckeri	ab,	
akalla,	V-tab	aröd	ab,	göteborg,	
MittMedia	Print,	Örnsködsvik

rePro:	ordbild

ekonoMi	&	Marknad	
Marknadsansvarig:	
gustaf	berencreutz	
intelligent	logistik	hb	
Vämlinge	4115,	761	73	norrtälje	
tel:	0176-22	83	50	
fax:	0176-22	83	49	
gb@intelligentlogistik.se

heMsida	
www.intelligentlogistik.se

Nästa	temabilaga	kommer	i	april	inför	mässan	Logistik	&	Transport	i	maj.

”Ett	kvitto	på	att	vi	är	den		
ledande	logistiktidningen…”

,  

Välkomna till den 4:e årgången av Intelligent Logistik som 
temabilaga i Dagens Industri.

Sedan första numret, i februari 2005, har vi vuxit till ett 
fullfjädrat, prenumererat affärsmagasin, som också är medlems-
tidning för logistiknätverket PLAN- och en alert nyhetstidning 
på webben, som du hittar på www.intelligentlogistik.se.

Genom dessa kanaler är vi idag den mest lästa svenska  
logistiktidningen. Den här temabilagan når ca 400 000 läsare. 
Vårt affärsmagasin med en upplaga på 11 5000 exemplar, är 
betydligt större än de traditionella transporttidningarna. 

 
I år ökar vi till totalt nio utgåvor. 
Vi ger ut mässtidningarna för de ledande mässorna Logistik 

& Transport på Svenska Mässan i Göteborg och Logistics på 
Tekniska Mässan i Stockholm. I bägge fallen kommer mäss-
tidningarna i god tid innan mässan och i hela riksupplagan av 
Dagens Industri. 

I mars kommer vårt nästa magasin av Intelligent Logis-
tik, med en extra mässupplaga till PLAN-konferensen i april. 
PLAN-konferensen är den största konferensen för logistiker i 
Sverige och brukar varje år samla över 500 deltagare. Också här 
är vi officiell mediapartner.

I april gör vi nästa temabilaga i Dagens Industri, som också 
blir officiell mässtidning för Logistik & Transport vid Svenska 
Mässan i Göteborg i maj, med mässplanen och information om 
utställare och konferenser.

 I september gör vi en temabilaga inför Tekniska Mäss-
san i Stockholm som mediapartner till avdelningen Logistics. 

I samarbete med Tekniska Mässan arrangerar vi också kortse-
minarier på temat ”Sveriges bästa logistiklägen”. I år kommer 
seminarierna strax efter regeringens infrastrukturproposition, 
som givetvis ökar intresset. 

Strax innan Tekniska Mässan kommer ett magasin med 
inriktning på lean och produktionslogistik.

 
Att Intelligent Logistik i år för första gången är officiell  

mediepartner till alla de tre ledande logistikevenemangen i 
Sverige, ser vi också som ett kvitto på att vi är den ledande 
logistiktidningen.

Intelligent Logistik är med andra ord den mediekanal som 
verkligen når många intresserade och intressanta läsare som vill 
vässa sina logistikkunskaper och göra bra affärer.

Vår tidning vill beskriva logistikens betydelse inom samhälle 
och näringsliv. Vi vill diskutera en intelligentare logistik, för 
minskad klimatpåverkan. 

gustaf	berencreutz,
Marknadsanvarig

gösta	hultén,
redaktör



Bäst  
i test!

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 nyligen gjord serviceundersökning i 43 av regionens kommuner, kom 
Enköping på 1:a plats. Vi gläds även åt 33:e platsen bland 290 kommuner i Svenskt 
Näringslivs ranking över näringslivsklimatet i Sverige.

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

Under senaste året har 34 nya företag valt Enköping och 540 nya arbetstillfällen 
har skapats. K G Knutsson, KungSängen, Chiquita, Sundolitt och City Mail är några 
exempel på etableringar. Sedan tidigare finns här bland andra AGA Gas, Kronans Drog-
handel och Lifco. Idag väntar ytterligare 600 000 m2 etableringsklar mark att bebyggas.

Småstaden erbjuder också ett rikt liv för dem som väljer att bo och leva i Enköping. 
Känn dig varmt välkommen till Sveriges Närmaste Stad.

Läs mer om Enköping på www.enkoping.se eller kontakta marknadschef  
Arne Wåhlstedt, arne.wahlstedt@enkoping.se · 0171-62 52 71.
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”Smart resursutnyttjande 
och effektiva transporter 
sparar både miljön och 
plånboken. Samverkan i 
nätverk med motsatta flö-
den och optimerade inter-
modala transportlösningar 
är inte alltid lätt, men oftast 
rätt. tidsoptimering är 
kanske inte alltid nödvän-
digt. tänk först och beställ 
sedan transport. ”kollektiva 
godstransporter” för större 
städer borde premieras.”

Lennart Pilskog 
Director Public Affairs 

Volvo Lastvagnar 

”Logistik innebär ett värde-
skapande flöde. Intelligent 
logistik innebär att man 
koncentrerar sig på de pro-
cesser som skapar värde 
och tar bort allt som inte 
är värdeskapande. Intel-
ligent miljölogistik innebär 
således att man väljer att 
fokusera på värdeskapande 
processer med hänsyn 
tagen till miljöaspekter som 
minimering av koldioxid och 
väljer förpackningsmate-
rial med låg påverkan på 
miljön.” 

Stina Löfström
Purchaser 

ICA AB Sourcing NFR  
Equipment 

”Intelligent miljölogistik 
är logistik som minskar 
transportbehovet, optimerar 
flöden, ger högre fyllnads-
grad, bättre spårbarhet och 
som minskar trängseln. 
Sjövägen är undervärderad 
som alternativ.”  

Ingemar Skogö
Generaldirektör  

Vägverket

”Intelligent miljölogistik 
är när man istället för 
transportslag fokuserar på 
smarta logistiklösningar 
och använder rätt transport-
slag på rätt plats; järnväg 
för den långa sträckan 
och lastbil för att nå ända 
fram.” 

Erika Kronhöffer, 
Miljöchef,  

Green Cargo

”Bästa sättet att effekti-
visera en tillverkning är 
att ta bort operationer. På 
samma sätt är den mest 
effektiva miljölogistiken 
den som tar bort logis-
tikmoment och förkortar 
försörjningskedjan. Nästa 
steg är ett för alla berörda 
transparent logistikflöde 
med information i realtid 
vilka miljöbelastningar 
varje steg innebär och hur 
de kan uppskattas ekono-
miskt.”

Christian Berggren,
Professor Industrial 

Management, Linköpings 
universitet

”effektiva och smarta flö-
den med miljö i fokus, det 
är intelligent miljölogistik 
för mig. rätt transportslag 
för varje transport, så det 
ger bästa kundnytta och 
minsta klimat- och miljöpå-
verkan. Vilket transportslag 
man väljer är beroende av 
vad som ska transporteras 
och vart. Samordning av 
transporter och transport-
slag samt faktorer som 
hög fyllnadsgrad ställer allt 
större krav på samarbete 
mellan transportköpare och 
transportörer. Vilket bränsle 
man använder är också en 
viktig faktor.”

Michael G:son Löw 
VD och koncernchef  
Preem Petroleum AB

Vad är intelligent miljölogistik?
foto:	lena	sonne

Temabilagan inTelligenT logisTik har jusT uTseTT nordens bäsT belägna logisTikläge. kolla lägeT på www.porTgoT.se
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Studien, Connecting to Compete: Trade 
Logistics in the Global Economy, har gjorts 
av Jean Francois Arvis och Monica Alina 
Mustra, ekonomer vid Världsbanken och 
är den första i sitt slag.  Den innehåller bl 
a en lista över 150 länders effektivitet och 
kvalitet inom logistik. 

På en femgradig skala har internatio-
nellt verksamma logistiker fått ange sin 
uppfattning om effektivitet och kvalitet i 
olika länders tull- och gränskontrollproces-
ser, infrastukturen i form av t ex hamnar, 
järnvägar och IT, hur enkelt det är och vad 
det kostar att sända varor till landet, logis-
tikbranschens kompetens, möjligheterna 
att följa sändningen, logistikkostnader och 
leveranssäkerhet.

Mäts med index
De 800 som besvarat enkäten får också 
bedöma det egna landets logistik ur dessa 
och några andra synpunkter. 

I en länderöversikt mäts sedan den lo-
gistiska prestationsförmågan med ett index, 
Logistics Performance Index, LPI. Här 
kommer Singapore etta på listan över de 
bästa länderna ur logistiksynpunkt.

Sverige kommer fyra på listan. Bara 
Singapore, Holland och Tyskland kommer 
före. Av övriga nordiska länder kommer 
Danmark på 13:e plats, Finland på 15:e och 
Norge på 16: plats

Av större industriländer kommer Japan 

på 6:e plats, Storbritannien på 9:e och USA 
på 15:e, medan Kina kommer på plats 30 
och Indien på plats 39, strax före Polen.

Sista på listan över 150 länder kommer 
det krigshärjade Afghanistan.

Fattiga länder i Afrika och Centralasien 
som saknar egna hamnar kommer som 
väntat långt ner på listan. 

kritisk faktor
Affärslogistik eller förmågan att knyta an 
till viktiga internationella marknader och 
att transportera varor effektivt, är en kritisk 
faktor särskilt för utvecklade ekonomier 
att förbättra sin konkurrensförmåga och 
dra fördelar av globaliseringen, heter det i 
studien.

– Som en viktig drivfjäder för konkur-
rensförmågan kan logistiken hjälpa eller 
stjälpa ett land i dagens globaliserade värld, 
säger Uri Daduch, ansvarig för handelsfrå-
gor vid Världsbanken.

Ett par exempel. Ett land i världens 
utkant, som Chile, kan framgångsrikt sälja 
färsk fisk och frukt till konsumenter i Asien, 
Europa och Nordamerika, tack vare en väl 
fungerande supply chain.

Att frakta en 20-fots container från 
Shanghai till Tchad i det inre av Afrika tar 

10 veckor och kostar nära 40 000 SEK. Att 
frakta samma container från Shanghai till 
Schweiz, kostar under 20 000 SEK och tar 
bara 4 veckor.

– Ett land kan också ha mycket bra 
allmän nivå på sina transporter, men dåliga 
prestationer inom ett eller två områden i 
hela supply chain, vilket kan få allvarliga 
följder och ge en bild av dålig tillförlitlig-
het. 

Listan bygger på uppgifter från logis-
tikansvariga som är verksamma i interna-
tionella transportföretag och expressfrakt-
bolag. Resultatet visar att förmågan att 
förenkla varuflödena mellan leverantörer, 
handelsföretag och konsumenter är avgö-
rande i en värld där förutsägbarhet och 
pålitlighet blir än viktigare än kostnaderna.

Just tillförlitligheten i ett lands logistik-
flöden är mycket viktig, enligt rapporten. 

I Europa är Nordeuropa, med undantag 
för Polen och Baltikum, överlägset Sydeu-
ropa ur logistiksynpunkt.

reformer behövs
 Det finns också betydande skillnader mel-
lan utvecklingsländer med likartad BNP. 
Kina och Chile rankas på 30:e resp. 32:a 
plats, medan flertalet oljeproducerande län-
der med hög BNP rankas lägre. Bland dessa 
är Förenade Arabemiraten ett undantag. I 
Afrika rankas Sydafrika högst.

Effektivare tullhantering är ett viktigt 
område för bättre fungerande handel och 
varuflöden heter det i rapporten.

– Reformer inom logistik och handel 
är viktiga för att minska klyftan mellan 

länderna, säger Monica Alina Mustra, vid 
Världsbanken i en kommentar.

Studien, som är den första i sitt slag, 
kommer att följas upp i en ny enkät hösten 
2008.

Den har tagits fram i samarbete med 
International Association of Freight 
Forwarders, Global Express Association, 
Global Facilitation Partnership och Han-
delshögskolan i Åbo.

– Sverige har nått sin goda placering 
genom att man har jämna och bra värden på 
alla områden, säger Lauri Ojala, professor 
i logistik vid Handelshögskolan i Åbo och 
vetenskapligt ansvarig för studien där.

Om man bortser från Singapore så hittar 
man övriga länder med topplaceringar, Hol-
land, Tyskland och Sverige, i Nordeuropa.

– Men även de övriga nordiska länderna 
ligger bra till på listan, säger Lauri Ojala.

– Som region framstår norra Europa i 
vår studie som världens mest logistikeffek-
tiva region, säger Lauri Ojala.

Kenth Lumsden, professor i logistik vid 
Chalmers i Göteborg, är inte så överraskad 
över Sveriges topplacering.

– Tidigare jämförelser mellan olika 
länder har främst tagit fasta på logistikkost-
naderna. Men ser man istället till förmågan 
att lösa logistiska problem så blir nog bilden 
av Sverige en annan och mer positiv, menar 
han.

– Förklaringen är säkert att vi har många 
internationellt verksamma exportföretag 
som är beroende av effektiv logistik och det 
har gjort att standarden är hög, säger Kenth 
Lumsden.

Logistikens världstopp
1. Singapore
�. Nederländerna 
3. tyskland
4. Sverige
5. Österrike
6. Japan
7. Schweitz
8. hongkong
9. Storbritannien
10. kanada
11. Irland
1�. Belgien
13. Danmark
14. USA
15. finland
16. Norge
17. Australien
18. frankrike
19. Nya Zealand
�0. förenade Arabemiraten
källa:	Världsbanken.		
hela	listan	finns	på		
www.intelligentlogistik.se

Sverige fyra 
i logistikens 
världstopp

Sverige	rankas	som	fyra	av	
150	länder	på	listan	över	län-
der	med	bäst	logistikkvalitet.	
Det	framgår	av	en	färsk	studie	
från	Världsbanken.	

aV	gÖsta	hultén

– förklaringen 
till Sveriges 
topplacering 
är säkert att 
vi har många 
internationellt 
verksamma ex-
portföretag som 
är beroende av 
effektiv logistik, 
säger kenth 
Lumsden.

kombiterminalen i hallsberg utnyttjas allt mer av bl a Volvo, ett av de företags som bidrar till Sveriges topplacering.

 ”Norra Europa är världens mest  
logistikeffektiva region”.

foto:	andreas	hylthén
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Kina fortsätter att kliva in på den europe-
iska logistikscenen. 

För två år sedan gick det första godståget 
med enbart gods från Kina till Tyskland, 
via Mongoliet, Ryssland, Vitryssland och 
Polen. Det tog 16 dagar, ca hälften mot en 
sjöfrakt. Lasten var 2 000 ton koks till tyska 
ThyssenKrupp i Duisburg. 

Men för många transportköpare är tåget 
ett för långsamt sätt att ta gods mellan 
Asien och Europa.

Det kinesiska företaget LinkGlobal 
upptäckte att Tyskland har många oanvända 
flygplatser.  Link Globals ägare, affärsman-
nen Pang Yuliang, blev i september den 
förste kines att köpa en flygplats i Europa.

För 900 miljoner SEK fick Pang köpa 
hela flygplatsen Parchim, inklusive mark, 
byggnader och all utrustning. Linkglobal 
Logistics vann dragkampen i konkurrens 

med tio rivaler. 
Parchim har en drygt 3 km lång land-

ningsbana, minimalt med störande flygrö-
relse och ingen störningskänslig bostadsbe-
byggelse nära.

Mellan Berlin och hamburg
Gynnsamma skatteregler, låga personal-
kostnader, utbyggd infrastruktur och goda 
förbindelser med det tyska vägnätet är 
andra fördelar som gynnar Parchim.  

Linkglobal har sin bas i Zhengzhou i 
centrala Kina. Med sitt geografiska läge 
har Zhengzhou positionerat sig som ett 
logistiskt nav med en betydande tillverk-
ningsindustri. Stora satsningar har gjorts på 
infrastrukturen, som Kinas största interna-
tionella flygplats, moderna hamnar i syd 
och förbättrade järnvägar och motorvägar 
i norr. 

Linkglobal  ska använda Parchim till 
både godstransporter och passagerarcharter.

Enligt den tyska logistikbranschen var 
det långtifrån överraskande att det kinesiska 
flygfraktföretaget köpte just Parchim. Flyg-
platsen ligger mellan Tysklands två största 
städer, Berlin och Hamburg.

Dessutom har motorvägsnätet i regionen 
byggts ut med flera viktiga tvärförbindelser, 
däribland A 20. 

Nu hoppas myndigheter och politiker i 
delstaten, Mecklenburg – Vorpommern,  att 
denna hub ska bidra till ett verkligt lyft för 
nordöstra Tyskland. 

Nära till Sverige
Parchim ligger inte bara i nära Hamburg, 
Rostock och Berlin utan endast en timmes 
körning från Rügenbron. Den kinesiska 
marknaden flyttas därmed närmare södra 
Sverige.

Nästan parallellt med öppnandet av 
flygplatsen, invigdes den nya broförbindel-
sen mellan ön Rügen och tyska fastlandet i 
oktober. 

Den nya Rügenbron vid forna svensksta-
den Stralsund väntas korta ner körtiderna 
avsevärt. En stor del av vägtransporterna 
Tyskland - Sverige går nämligen via färje-
hamnen i Mukran på Rügen med färjorna 
till och från Trelleborg.

Därför hoppas många svenska speditö-
rer, företagare och beslutsfattare i Skåne, 
att Parchims flygplats, tillsammans med 
avskaffandet av trafikflaskhalsen vid 
Stralsund, kommer att påverka logistiken 
positivt.

”kostig i Sverige”
Många som tidigare kört en västligare och 
längre väg från Sverige till kontinenten på 
grund av att de långa köerna vid Rügen-
damms gamla klaffbro, tar denna östliga 
och numera snabbare sträckning. 

Trots allt är avståndet mellan Sydsverige 
och norra Tyskland minst vid Rügen. En 
lastbil tar 7–8 timmar från Trelleborg till 
Berlin. Till Parchims flygplats når den på 
drygt fem timmar. 

Ulf Bingsgård, kommunalråd (m) i 
Trelleborg var med vid invigningen av 
Rügenbron. Han varnade då för att Sveriges 
infrastruktur hamnar på efterkälken när det 
byggs så mycket nytt på kontinenten ”och 
vi  fortfarande har en kostig till Sveriges 
näst största godshamn.”.
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Parchim flyttar Kina närmare Sydsverige
Sedan	i	höstas	landar	kine-
siska	transportplan	på	ett	f	d	
ryskt	militärflygfält	i	Schwerin	
i	norra	Tyskland.	Den	första	
kinesiska	flygfrakthuben	i	
Europa	är	därmed	ett	faktum.	
Även	södra	Sverige	kan	dra	
nytta	av	den.

aV	Markku	bJÖrkMan
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första kinensiska fraktplanet landar i Parchim.

Parchim har ett utmärkt 
läge mellan tysklands två 
största städer, Berlin och 
hamburg.

Hamburg

Berlin



”Al Gore har mer än någon annan väckt 
hela mänskligheten till insikt om lägets all-
var – och vad politiker, företagsledare och 
vi alla nu kan och måste göra” skriver juryn 
i sin motivering.

 Göteborgs färgstarke KS-ordförande 
Göran Johansson är initiativtagare.

– Vi försökte intressera Nobelkommittén 
för ett miljöpris, men de var inte intres-
serade, berättar han. Så vi beslöt att själva 

instifta ett internationellt miljöpris för håll-
bar utveckling. Nu delas det ut för åttonde 
gången och är på en miljon kronor.

 Al Gore kom till Göteborg och tog emot 
priset den 22 januari i samband med  en 
Klimatgala med  seminarier och galakväll. 
Priset ges varje år till någon som effektivi-
serar resursanvändning, främjar kretslopps-
lösningar eller bidrar till utvecklingen mot 
ökad global rättvisa.

 Priset delas ut i samverkan mellan Göte-
borgs Stad och 2:a AP-fonden, Carl Bennet 
AB, Elanders, Eldan Recycling, Folksam, 
Götaverken Miljö, Handelsbanken, Nordea, 
PEAB, Schenker, SKF och Stena Metall. 

– Det här ställer krav på oss själva också, 
säger Göran Johansson. Vi har satsat på 
biogas i Göteborg – som är överlägset bäst 
bränsle och Al Gore fick åka i en biogasbil 
från flygplatsen. Vi har berättat för honom 
om vår biogaspool och om Volvos hybrid-
lastbil som laddas  med batteri. ”Great”, 
sade han.
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Fjärde Storstadsregionen är en av landets ledande IT- och logistikregioner, med 420 000 invånare 

och tvillingstäderna Norrköping - Linköping som regionens lokomotiv.

 Universitetet producerar studenter som lyfter Hollywood, för att inte tala om det svenska 

näringslivet. Teknik- klustret är starkt med världsklasskompetenser inom så vitt skilda områden som 

obemannade flygfarkoster, telekommunikation, visualisering och design av mikroelektronik - bara 

för att nämna några.

 Många internationella aktörer använder Fjärde Storstadsregionen som logistikcentrum för den 

nordiska marknaden. Vi finns här vid E 4, E 22 och Södra stambanan med ostkustens största hamn 

och två internationella flygplatser.  Mitt emellan de övriga svenska och nordiska storstadsregio-

nerna. Här - där det händer saker. Nära allt.   

 Dessutom kan regionen erbjuda fantastiskt boende till vettiga priser - mitt i en pulserande stads-

kärna, eller sjönära bara 20 minuters resa från centrum. Var finns du?

www.fjarde.se

Al Gore fick pris för sitt ”tjåt” om klimat
Al	Gore	har	fått	Göteborg	
stads	miljöpris	på	en	miljon	
SEK.	Han	får	priset	för	att	han	
”tjåtat	så	möcke	om	klimå-
tet”,	sa	Göran	Johansson	på	
genuin	göteborgska	eller	med	
juryns		ord	för	sitt	”djupa	enga-
gemang	för	att	hejda	klimatkri-
sen”...

Transporterna	ska	svara	för	
hälften	av	Sveriges	utlovade	
17	procentiga	minskning	av	
koldioxidutsläpp	fram	till	år	
2020.	

Branschen	har	tagit	ett	
gemensamt	initiativ	för	att	
minska	godstransporternas	
miljöpåverkan.	Frågan	är	om	
det	räcker.	

aV	lena	sonne

– Vår gemensamma, högt satta målsättning 
är att halvera klimatpåverkan från gods-
transporter redan till 2020, sa Ingvar Nils-
son VD Schenker North vid Klimatdagen i 
Göteborg den 22 januari.

– Ett historiskt avstamp, tycker Åsa 
Torstensson, infrastrukturminister som sagt 
att transportbranschen hittills inte gjort 
tillräckligt. 

Trots positivt engagemang kritiserar Åsa 
Torstensson transportsektorn:

– Transportsektorns energianvänd-
ning består nästan uteslutande av fossila 
bränslen. Andra sektorer har gjort sin 
hemläxa - effektiviserat och bytt ut oljan 
mot alternativ. Även om ökad andel diesel 
och miljöbilar har lett till att vägtranspor-
ternas utsläpp planat ut, så kan jag säga att 
transportsektorn har det mesta ogjort.

 Hon nämner bl a fyllnadsgrad och eco-
driving och visar hur ett åkeri lyckats få ner 
koldioxidutsläppen betydligt bara genom 
att utbilda sina chaufförer. 

Åsa Torstensson vill också ha en intel-
ligentare logistik.

– Miljöbelastningen kan att minska 
genom smartare logistik. Den bästa trans-
porten är faktiskt den som inte visar sig 
behövas.

– Använd diesel med ökad inbland-
ning av biobränsle på kort sikt. På längre 
sikt ökad använding av hybridmotorer i 
stadsdistribution och ökad användning av 
biobränslen, säger Ingvar Nilsson.

Han vill också ha längre lastbilar, vilket 
minskar utsläppen per transporterat ton.

– Bygg ut järnvägar och kombitermina-
ler och harmonisera järnvägarna i Europa.

– Fler och bättre kombiterminaler, eco-
driving och sänkt hastighet, talade miljö-
forskaren Per Kågeson för. Men att få helt 
koldioxidneutrala transporter trodde han 
inte gick inom överskådlig tid.

”Transportsektorn 
har det mesta ogjort”

Åsa torstensson vill ha intelligentare 
logistik.

Al Gore, tidigare presidentkandidat, tyckte 
att han ”förlorat  sin objektivitet när det 
gällde Bush” och ville därför inte svara på 
frågan om USAs miljöpolitik.
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Många logistikintensiva företag har valt 
Norrköping. Stadiums centrallager är det 
senaste. Mattssons Fastighetsutveckling AB 
– som byggde anläggningen, bygger just nu 
en ny anläggning på 10 000 kvm på tomten 
intill. 

– Ännu finns ingen hyresgäst, berättar 
Fredrik Mattsson, VD, Mattssons fastighets-
utveckling AB, men verkar inte orolig.

Att Stadium valde Norrköping för sitt 
Nordenlager berodde faktiskt inte på att 
ägarna kommer härifrån, säger Pär Sand-
ström, logistikchef på Stadium. 

– Vi utgick från en lokaliseringsanalys. 
Den befolkningsmässigt optimala punk-
ten låg någonstans mellan Eskilstuna och 
Norrköping. 

– Flera andra företag har på senare tid 
valt Norrköping för sin logistik, t ex Duni, 
Team Sportia och Bauhaus, som utifrån en 
liknande tyngdpunktsberäkning valde att 
bygga sitt DC i Norrköping, säger Staffan 
Eklind VD för Norrköpings Transportcen-
trum AB.

Bauhaus har valt tågtransporter för sina 
inleveranser. 

– Men det räcker inte bara med intermo-
dalitet. Det är logistiken som ger förbätt-

ringspotentialen, understryker Staffan 
Eklind.

Paket med logistik
Norrköpingspaketet är ett försök att stärka 
Norrköpings attraktionskraft för logistik-
etableringar. 

2004 kom den första rapporten om 
Norrköpingspaketet. Den andra presente-
rades i december 2007, till invigningen av 
nya riksväg 51 – förbifart Svärtinge – som 
är ett av paketets delprojekt. Nya riksväg 51 
är en länk till Örebro och Karlstad/Oslo och 
det delprojekt som blivit klart först. Här går 
redan tung trafik, särskilt mellan Norrkö-
ping och Finspång.

I Norrköpingspaketet samverkar privata 
aktörer med kommunala och statliga organ; 
Norrköpings kommun, Sjöfartsverket, Väg-
verket, Norrköpings Transportscentrum, 
Länsstyrelsen i Östergötland, Regionför-
bundet Östsam, Banverket, Luftfartssty-
relsen och Norrköpings Hamn & Stuveri 
har gått in ett långsiktigt samarbete för 
flera planerade projekt. Syftet är utveckla 
Norrköping och Norrköpings Hamn som 
transportcentrum och intermodal nod.

Norrköpings roll som strategiskt logis-

tikläge bekräftades i Hamnstrategiutred-
ningen i höstas.

– Vi är mycket nöjda med dess slutsats 
att utse Norrköping som en av Sveriges 
strategiska hamnar, säger Mattias Ottoson, 
kommunstyrelsens ordförande. 

– Vi ser ett starkt tryck på logistiketable-
ringar. Det beror på att Norrköping är en in-
termodal nod, där de fyra trafikslagen möts. 
Inom 24 timmar når varuägare 100 miljoner 
konsumenter med land- eller sjötransport. 

Ny väganslutning till Händelö och 
hamnområdet – Norrleden, ny spåranslut-
ning till Händelö och Pampushamnen, 
triangelspår i Åby och säkrare farled till 
Norrköpings hamn med breddad och för-
djupad inseglingsränna är andra delprojekt 
i paketet.

Sjöfartsverket och Norrköpings kommun 
skrev i januari under en principöverenskom-
melse om finansieringen av en förbättrad 
farled till Norrköping hamn. Pampusrännan 
fördjupas och breddas från 60 till 100 me-
ter. Kostnaden beräknas till ca 260 miljoner 
SEK. Sjöfartsverket och Norrköpings kom-
mun svarar för 50 procent var.

Stark  ökning av gods i Östersjön 
Godstransporterna förväntas öka särskilt i 
Östersjöområdet.

– I Östersjön har det skett en fullständig 
explosion av godstrafik, säger Per Jessing, 
Sjöfartsforum. 

Prognoser räknar med att Östersjölän-
derna ökar sin export med 48 procent fram 
till 2020 och ökar importen med 41 procent. 
Den sjöburna trafiken förväntas öka med 
64 procent, väg- och järnvägstrafik med 27 

procent.
– Ett modernt farledsystem har stor be-

tydelse för handeln, säger Jan-Olof Selén , 
generaldirektör, Sjöfartsverket, som just nu 
tittar på vilka satsningar som ska göras på 
de strategiska hamnarna. Vi har ju fler som 
konkurrerar om våra pengar, påpekar han.

–  Två faktorer är viktiga, dels miljökon-
sekvenserna, dels möjligheten till EU-bi-
drag, säger Leif Lindberg, teknisk chef, 
Norrköpings kommun, som arbetat med 
Norrköpingspaketets regionala utveckling.

– För godstrafik byggs ett nytt tågspår 
från hamnen, med byggstart omkring 2010.

Norrköping är tillsammans med Linkö-
ping navet i den fjärde storstadsregionen 
och ligger längs den Nordiska triangelns 
Transportkorridor, ett av EU:s prioriterade 
TEN-T-projekt. E4 och Södra Stambanan 
passerar och är liksom järnvägen kopp-
lade till hamnen. Linköpings universitet är 
ledande inom logistikforskning och finns 
etablerat i båda städerna med 26 000 stu-
denter, 1 300 forskarstuderande och 3 500 
anställda. Inom regionen finns också Toyota 
Material Handling´s världsledande trucktill-
verkning i Mjölby. Toyota vill nu starta ett 
utvecklingsföretag i Linköping.

Paket ger nya etableringar
Norrköping	har	ett	av	Sveriges	bästa	logistiklägen	med	alla	fyra	
transportslag.	Men	för	att	ett	logistikläge	ska	dra	till	sig	nya	
etableringar	måste	en	rad	aktörer	samverka.	Norrköping	har	lyck-
ats,	delvis	tack	vare	Norrköpingspaketets	samverkansmodell.	

aV	lena	sonne

 – flera logistiketableringar har valt Norr-
köping t ex Stadium, Duni, team Sportia, 
och Bauhaus, säger Staffan eklind. 

Norrköping har ett av Sveriges bästa logis-
tiklägen.

I	den	reviderade	investerings-
planen	för	järnvägsutbyggna-
der	2008-	2015	har	medel	för		
Ostlänken	tagits	bort.	I	stället	
föreslås	en	senareläggning	till	
efter	2015.	

– Djupt olyckligt och oacceptabelt av en 
rad olika skäl säger Siw Johansson,  VD för  
ONYX Näringslivsutveckling AB, som  ägs 
gemensamt av Nyköping och Oxelösund, 
lokala företagarorganisationer och  företag , 
med SSAB  i spetsen.

Ostlänken  löser den växande kapacitets-
bristen och ger stora miljövinster. Oxelö-
sunds hamn har redan bra järnvägsanslut-
ningar men en ny sträckning av Ostlänken 
öppnar för än mer järnvägsgods i hamnen.

– Såväl flaskhalsproblemet  som miljöar-
gumenten talar för att det brådskar att fatta 
investeringsbeslut. 

– Senareläggningen är anmärknings-
värd med tanke på att både myndigheter , 

näringsliv och intressenter på regional nivå 
med stöd av statliga utredningar fört fram 
så starka argument för att tidigarelägga 
Ostlänken till år 2011 eller 2012. 

Förberedelserna har redan kommit så 
långt att Banverket håller på att färdig-
ställa järnvägsutredningen, samtidigt som 
Nyköping och övriga berörda kommuner 
förbereder omfattande stadsutvecklingspro-
jekt kopplade till Ostlänken. 

-Nyköpings kommun förordar 
också Skavsta som nytt stationsläge för 
Ostlänken,säger Siw Johansson.

Men också tillväxt- och sysselsättnings-
argumenten väger tungt. En utbyggnad 
skapar förutsättningar för fortsatt region-
förstoring mellan två av landets största 
arbetsmarknadsregioner. 

Ostlänken är också ett av de infrastruk-
turprojekt som kan få EU-bidrag på över 10 
miljoner SEK.  

–Vi vädjar till regeringen att prioritera 
Ostlänken i den statliga infrastrukturplane-
ringen. Projekten får absolut inte försenas, 
säger Siw Johansson. 

”Försena	inte	Ostlänken”

fo
to

:	
le

n
a
	s

o
n

n
e

Intelligent Logistik
INKÖP         LOGISTIK        PRODUKTION        AFFÄRER

Missa inte att synas i
kommande nummer!
Nr 2 av magasinet utkommer vecka 13.

Materialdag 13/3.

Om: Svenska logistiklägen • Näthandel &
Logistik • Mässupplaga (PLAN-konferensen)

Nr 3 temabilagan i Dagens Industri
utkommer 5/4. Materialdag 20/3.

Om: Mässextra Logistik & Transport 
• Med hallplan och info om utställare 

och konferenser 
• Mässupplaga (Svenska Mässan i maj)

Intelligent Logistik är officiell mediapartner
till Logistik och Transport 2008.

För annonspriser och info, ring 0176-22 83 50

www.intelligentlogistik.se



	 annons 	 hela 	denna 	b i laga 	 är 	 en 	 annons 	 från 	 intell igent 	 log ist ik 	 	 annons 	 	 9 	 																			

Ingen avmattning märks i företagens planer 
att bygga nya distributionscentra i Sverige. 
Efter en viss nedgång under 2007 blir 2008 
ett mycket starkt år och ett av de bästa 
sedan millennieskiftet. 

Under 2007 tillkom ca 150 000 kvm 
ny logistikyta i 8 distributionscentra, DC. 
Nya DC öppnades i Göteborg, Stor-Stock-
holm, Borås, Örebro, Helsingborg, Skara, 
Nykvarn, och Markaryd.

– Det var relativt få orter som fick nya 
etableringar under 2007 och den totala ytan 
blev betydligt lägre än året innan, säger 
Christer Holmqvist, ansvarig för logistik-
fastigheter inom Colliers International, som 
sedan flera år ger råd om och kartlägger 
företagens logistiketableringar. 

Han understryker också att statistik 
baserad på 12 månaders perspektiv är något 
osäker då t ex försenad byggtid för ett nytt 
DC ibland kan ”trilla över” på nästkom-

mande år. Colliers räknar också enbart de 
nybyggda logistikcentra som har en yta över 
10 000 kvm. Det gör att en hel del mindre 
etableringar inte kommer med.

Vänder uppåt �008
Under 2008 vänder utvecklingen åter starkt 
uppåt. De ca 240 000 kvm logistikytor i 10 
DC som tillkommer i år, innebär en kraftig 
ökning från 2007 med ca 80 000 kvm. Det 
innebär en ökning med ca 50 %. 

Jönköping/Nässjö är de stora vinnarna 
i år.

Tre nya, stora logistiketableringar ham-
nar i Torsvik i Jönköping i år bl a Aditro 
Logistics etablering på 45 000 kvm och 
Hyundais nya centrallager på 24 000 kvm. 

– Den kommande rikskombiterminalen 
i Torsvik har nog bidragit till de nya, stora 
etableringarna, tror Christer Holmqvist. 

Stockholm kommer också igen som 
logistikort och är fortfarande starkt, liksom 
Göteborg. Bägge storstäderna får två nya, 
stora etableringar. I Göteborg byggs det 
största nya logistikcentrat åt pappersgros-
sisten Papyrus, på hela 27 000 kvm. Skan-
ska färdigställer också nära 10 000 kvm i 
Högbo för Astra Techs räkning.

Dessutom byggs 50 000 kvm i Interna-
tional Automotive Center vid Hisingeleden, 
som till stor del rymmer logistikverksam-
het, men även sammansättning och monte-
ring åt Volvo och som därför inte räknas in i 

Colliers statistik.
– För IT-företaget Dustin och för Schen-

ker färdigställs nya DC på 25 000 kvm 
vardera i Rosersberg respektive Arlanda. 

InWarehouse nya DC hamnar också 
i Rosersberg, men är strax under 10 000 
kvm och kommer därför inte med i Colliers 
statistik. Med Dustins och InWarehouse 
etableringar utvecklas norra Storstockholm 
som något av ett kluster för IT-relaterad 
logistik.

Både i Stockholm och Malmö är det 
svårt att hitta lämplig mark. 

– Men i Göteborg har problemet med 
markbrist lösts i och med att närmare 1,4 
miljoner kvm exploateringsmark tillkom-
mit bara inom Göteborgs stad och ytterli-
gare 1 miljon kvm i regionen, säger Roger 
Strömberg, etableringsansvarig på Business 
region Göteborg, BRG. 

I skostaden Varberg öppnar nu i februari 
Nilson Group sitt utbyggda, högautomatise-
rade skolager på 19 000 kvm.

TransFargos nya logistikcenter på 15 000 
kvm i Sunnanå utanför Malmö är den enda 
större logistikanläggning som blir färdig-
ställs i Skåne i år.  

– Hyresnivåerna går fortsatt neråt och 
det är helt klart hyresgästernas marknad 
och det går att skaffa sig bra villkor som 
hyresgäst, menar Christer Holmqvist.

Trots detta ligger alltså byggandet av lo-
gistikfastigheter på en hög nivå under 2008. 
Flera byggen görs, på spekulation, d v s 
utan att någon användare är klar. Andelen 
DC som byggs av användarna själva fortsät-
ter minska från 58 % 2007 till 42 % 2008. 

Jönköping och Nässjö i samarbete
I Jönköping och Nässjö gläds man tillsam-
mans över de stora nyetableringarna:

– Jönköpings geografiska läge är ju 
fantastiskt, med 15 mil till Göteborg och 
dess hamn och 30 mil till både Stockholm 
och Malmö. Vi har också gott om bra mark, 
säger Sten Norinder, näringslivschef.

Jönköping har alltid haft låg arbetslös-
het och därför kan det vara svårt att hitta 
personal. Inflyttningen är dock hög. Det 
behövs då kommunen räknar med att totalt 
ca 20 000 behöver nyrekryteras i regionen 
de närmaste fem åren.

– Nu startar vi projektet ”Welcome-
2Work” med en egen hemsida, där initialt 
ett 30-tal arbetsgivare visar upp bredden i 
vårt näringsliv. Det gör att också familjer 

där bägge jobbar känner trygghet att flytta 
till regionen, säger Sten Norinder.

Nässjö, som samarbetar med Jönköping 
för fler internationella logistiketableringar 
till regionen, har varje år kunnat visa upp 
nya, stora logistiketableringar. Nu är det 
Turas tur att bygga ut.

– Vi märker  att tillgången till järnvägs-
terminal är ett starkt kort och Höglandspen-
deln mellan Göteborgs Hamn och Nässjö är 
en succé, säger Holger Jonasson, marknads 
 

direktör i det framgångsrika etableringsfö-
retaget NNAB.

– Jönköping och Nässjö träffas regel-
bundet varje kvartal. Vi leder också ett 
branschråd för länet för att popularisera lo-
gistikbranschen. Vi vill uppgradera statusen 
i lagerarbete. Vår satsning på logistikpro-
fessurer vid Internationella Handelshögsko-
lan i Jönköping känns också klockren, säger 
Holger Jonasson.

Jönköping och Nässjö vinnare 2008
Jönköping	/Nässjö	är	de	
stora	vinnarna	när	det	gäller	
nya	distributionscentra	under	
2008.		2008	års	logistiksats-
ningar	ökar	till	ca	240	000	
kvm,	mot	150	000	kvm	2007.	
Nära	100	000	kvm	av	dessa	
byggs	i	Jönköping	och	Nässjö.

aV	gÖsta	hultén

Jönköping har redan många centrallager och är den stora vinnaren när det gäller nya logistiketableringar under �008.

– hyresnivåerna för 
logistikfastigheter 
fortsätter nedåt 
och det går just nu 
att skriva mycket 
förmånliga hyres-
kontrakt, säger 
christer holmqvist, 
colliers.

www.brinova.se

För en effektiv logistik krävs att 
det finns 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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I oktober togs det första symboliska 
spadtaget för bygget av KG Knutsson AB:s 
kommande centrallager i Varghällar utanför 
Enköping. 

Den 33 000 kvm stora logistikbyggnaden 
ska också bli startpunkten för Enköping 
som kommande logistiketableringsort. 

– Vi har väntat länge på det här och ändå 
har det gått fort. Kommunen har agerat 
föredömligt och varit till stor hjälp under 
processen, säger Håkan Knutsson, VD för 
KG Knutsson AB.

– Vi centralisera lagren från Malmö, 
Lunda och Sollentuna och samlar allt här i 
Enköping. 20 personer arbetar på lagren i 
Malmö respektive Lunda, och 60 i Sollen-
tuna. Samtliga de ca 100 som arbetar i de tr 
lagren kommer att erbjudas att följa med till 
det nya lagret. 

Hur många som gör det återstår att se. 
Det nya centrallagret i Enköping  

kommer att bli fyra gånger så stort som  
Sollentunalagret.

Redan i vår ska väggarna till lagret resas 
och sommaren 2009 ska det tas i bruk.

Det nya centrallagret beräknas kosta ca 
200 miljoner SEK att bygga.

Enköping kallar sig Sveriges närmaste 
stad och ligger också centralt i Stockholm-
Mälarregionen, med ca 3 miljoner av Sveri-
ges befolkning inom 60 minuters restid. 

– En viktig faktor vid KG Knutsons ut-
värdering av optimalt läge för det nya lagret 
var vårt läget mitt i det tättbefolkade Mä-
lardalen, med mycket goda vägförbindel-
ser, men samtidigt med lägre pris både på 
mark och på bostäder än de större städerna 
omkring, säger kommunens marknadschef 
Arne Wåhlstedt.

400 nya jobb
Många industrijobb har försvunnit här. Men 
nu går det bra för Enköping. Arbetslöshe-
ten är lägre än på flera år och ca 400 nya 
arbetstillfällen har skapats under ett års tid. 
Målet att skapa 275 nya arbetstillfällen efter 
att verktygstillverkaren Bahco stängde har 
alltså mer än överträffats.

Dominerande näringsgrenar är nu tjäns-
ter, service och verkstadsindustri.

Andelen högutbildade ökar. Under de 
senaste år har ca 600 nya företag tillkom-
mit. I år kommer också en efterlängtad, 
ny industrietablering.Det är norskägda 
Sundolitt AB som under våren bygger en ny 
fabrik i Enköping. 

– Vi är oerhört glada att både KG Knut-

son och Sundolitt har valt Enköping. Det 
visar väl vilket starkt alternativ vi är som 
etableringsort i Storstockholmsregionen 
säger Arne Wåhlstedt. 

De goda väg- och järnvägsförbindelserna 
gör också att arbetspendlingen växer.

Sveriges närmaste logistikläge
Om	något	år	flyttar	grossistföretaget	KG	Knutsson	AB	sitt	cen-
trallager	för	bil-	och	båttillbehör	från	Sollentuna	till	Enköping.	

–	Vårt	läge	gör	att	vi	har	Storstockholms	alla	fördelar	inom	
räckhåll,	men	slipper	nackdelarna,	säger	Arne	Wåhlstedt,		
marknadschef	i	Sveriges	närmaste	stad.

enköping har ett optimalt läge för logistik, mitt i det tättbefolkade Mälardalen, med goda 
vägförbindelser och lägre pris både på mark och på bostäder än de större städerna.

Manufacturing
Warehouse & Distribution
Mobile Solutions
Supply Chain Consulting

Skapa mervärde med 
vårt världsledande WMS
Vi gör ditt företag mer lönsamt och konkurrenskraft 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.

P7354, CONS, Ad, Intelligent Logistik, 252 x 176mm_master.indd   1 2008-01-31   14:17:25
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Det geografiska och demografiska läget 
väger tyngst för placeringen på listan över 
Sveriges bästa logistiklägen. Sveriges 
demografiska mittpunkt ligger mellan 
Örebro och Norrköping. Det gör t ex att den 
befolkningstäta Öresundsregionen, liksom 
de nära 2/3-delar av Sveriges yta som ligger 
norr om Gävle, hamnar långt från Sveriges 
demografiska tyngdpunkt. 

Stor-Göteborg är fortfarande etta. 
Nordens största hamn, med oceangående 
direktlinjer och pendlar för järnvägsgods är 
en fördel när alltmer konsumentprodukter 
importeras från Sydostasien. Världsledande 
fordonskluster, mycket god transportinfra-
struktur, spetsutbildning i logistik och starkt 
regionalt samarbete gör Göteborg till etta. 
Bristen på mark har lösts, men trafiksi-
tuationen i city och få spår till hamnen är 
problem. 

Även Stockholm, som tidigare legat 
långt ner på listan, får en rad stora logis-
tiketableringar i Arlandastad, Rosersberg 
och Jordbro. En ny kombiterminal i norr 
kan stärka Stockholms ställning. Till 
Stor-Stockholm räknar vi arbetsmarknads-
mässigt, förutom Stockholms län, även 
Enköping, Håbo och Nykvarn. I Enköping 
öppnas om något år Stockholmsregionen 
största, nya centrallager. 

Både Halmstad och Varberg stärker sin 
ställning genom utbyggda centrallager.

Jönköping/Nässjö årets bubblare
Jönköping/Nässjö har gått upp från 6:e 
till 5:e plats. Orsaken är framför allt stora, 
nytillkommande logistiketableringar. Den 
nya järnvägspendeln från Göteborg gör det 
också lättare att ta hit importerat gods.

Borås klättrar till 9:e plats. Regionen 
utvecklas som logistikregion, med närhet 
till både hamn och flygplats och med ett 
starkt och aktivt logistiknätverk i Logistics 
Sweden.

Skaraborgsregionen, d v s Falköping, 
Skara, Skövde, Götene och Lidköping, 
hamnar också högre i år, dels p g a Julas 
utbyggda centrallager i Skara, dels den 
nyöppnade kombiterminalen i Falköping.

– Vi tycker det är helt rättvist att vår 
region kommer högre upp. Kombitermina-
len har verkligen blivit en succé, säger Leif 
Bigsten, näringslivschef i Falköping.

Närhet till marknaden  
Norrköping/Linköping har geografisk 
närhet till Sveriges logistiska mittpunkt och 
allsidig transportinfrastruktur. Närheten till 
Europas främsta tillväxtmarknader öster om 
Östersjön och logistikutbildning på spets-
nivå, motiverar en placering i toppen.

Örebro har närhet till såväl Sveriges som 

Nordens logistiska mittpunkt. Till Örebro- 
regionen räknas också Hallsberg, med 
snabbt växande kombiterminal och Arboga, 
som i hård konkurrens får Försvarets nya, 

stora centrallager.
–  Men vi  ser oss som del av en än 

större region i centrala Mellansverige.  
Vi håller på att utvecklas till ett kluster  
för logistikrelaterad IT-kompetens, säger 
Göran Dahlén, näringslivschef i Arboga.  

Västerås, med Nordens största insjö-
hamn, god transportinfrastruktur och två 
kombiterminaler, väntar på besked om 
ICAs framtida logistiksatsning och om 
nya slussar som kan säkra Mälarsjöfartens 
framtid. 

 Eskilstuna/Strängnäs får en av årets 
stora nyetableringar, har många färska 
etableringar och en växande kombiterminal 
och god tillgång till mark för etablering.

Sveriges näst största containerhamn i 
Helsingborg, ett befolkningsunderlag på 
över 2 miljoner och en ny storhamn för 

bilimport i Malmö gör att Öresundsregio-
nen framstår som Nordens kanske främsta 
interregionala tillväxtområden. När Malmös 
norra hamnområde står färdigt kommer 
Malmö med säkerhet att locka till sig nya 
logistiketableringar. I årets lista har  
Trelleborg förts till Öresundsregionen.

Gävle med snabbt växande hamn för 
oceangående fartyg och Sveriges tredje 
största containerhamn har förbättrat sin 
infrastruktur med den nya E4 till Uppsala.

–  Vi har redan tagit nya affärer med 
import av byggelement för Uppsala som 
kommer sjövägen från Baltikum, säger Ulf 
Wiik, marknadschef Gävle hamn.  

Förutom Gävle är både Oxelösund och 
Södertälje hamn en del av Stor-Stockholms 
hamninfrastruktur. Alla tre hamnarna växer 
snabbt. Alla tre har möjlighet att ta mer 
gods på järnväg. Järnvägs- och kombi-
möjligheterna är däremot ett problem för 
Stockholms hamnar.

– Möjligheterna att åtminstone i framti-
den ta gods på järnväg är något som alltfler 
varuägare efterfrågar. Det säger docent Nils 
G Storhagen, med många års erfarenhet bl a 
från byggindustrins logistik.

Nyligen avslutade han ett projekt kring 
dagligvarubranschens framtida logistik.

– Det är helt klart att de stora daglig-
varukedjorna frågar efter mer hållbara 
lösningar, säger Nils G Storhagen. 

– Men när det gäller var olika etable-
ringar till slut hamnar, har också förmågan 
att marknadsföra sig stor betydelse.

Här är Sveriges 20 bästa 
logistiklägen 2008
Här	är	årets	lista	över	Sveriges	
bästa	logistiklägen/regioner	
2008.	Den	visar	bästa	etable-
ringsort	för	centrallager	med	
distribution	av	konsumentpro-
dukter,	främst	inom	Sverige,	
men	också	övriga	Norden.

aV	gÖsta	hultén

– Dagligvaru- 
kedjorna frågar  
alltmer efter håll- 
bara lösningar, 
säger Nils G  
Storhagen.

här är de 6 kriterierna

Vi bedömer samtliga relevanta för-
utsättningar som styr företagens val 
av etableringsort för centrallager/lo-
gistikcenter för konsumentprodukter, 
med distribution primärt för Sverige, 
men sekundärt för hela Norden. Vi 
bygger på öppna källor, intervjuer med 
branschens aktörer samt statistiken 
över nya logistiketableringar under 
året och fem år tillbaka.

listningen	bygger	på	följande	kriterier:

1.	geografiskt	läge,	med	närhet	till			
	 sveriges	och	nordens	demografiska		
	 tyngdpunkt.	

2.	Volymen	av	befintlig	och	tillkomman-	
	 de	logistikverksamhet.

3.	allsidighet	och	tillgänglighet	i	logis-	
	 tisk	infrastruktur.	(Vägar,	järnvägar,		
	 hamnar,	fraktflygplats	och	kombiter-	
	 minaler.)

4.	utbudet	av	logistikservice,	relevant		
	 akademisk	utbildning	och	tillgång	till		
	 arbetskraft.

5.	samarbetsklimat	och	nätverk	inom		
	 regionen.	

6.	Pris	och	tillgång	på	mark	för	nyetab-	
	 lering.

Sveriges bästa 
logistiklägen 2008
1. Stor-Göteborg 

�. 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

1�. Nyköping/oxelösund. 

13. Skaraborgsregionen. 

14. trollhättan/Vänersborg/Uddevalla

15. karlshamn/karlskrona.

16.  Växjö/Ljungby/Älmhult

17. falun/Borläge/Insjön

18. kristianstad/Åhus/hässleholm. 

19. karlstad

�0. Sundsvallsregionen.

Nordens största hamn och pendlar för järnvägsgods är en fördel för Göteborg när alltmer 
produkter importeras från sydostasien.
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Sverige har Europas snabbaste ökning av 
miljöbilar. 55 000 nya miljöbilar registrera-
des under 2007. Det är en ökning med 49 % 
jämfört med 2006. Idag är 18 % miljöbilar 
av den totala bilmarknaden. 

– Sverige har troligen den snabbaste 
ökningen i världen av miljöbilar, säger Ulf 
Perbo, vice VD, BIL Sweden. 

– Sverige är ett internationellt föredöme 
för hur bilismen kan miljöanpassas, menar 
han. 

Trenden var positiv hela året. I december 
var miljöbilsandelen 22,5 % av den totala 
nybilsförsäljningen. Tillsammans med den 

höga andelen dieselbilar innebar det att 
bensinbilar var mindre än en tredjedel av 
nybilsförsäljningen i december. 

Det innebär att Sverige under 2007 hade 
Europas och troligen världens snabbaste 
ökning av andelen miljöbilar och snabbaste 
sänkningen av koldioxidutsläpp från nya 
bilar. 

– Utvecklingen är mycket glädjande och 
visar att det är möjligt att klara de utma-
ningar vi står inför när det gäller att miljö-
anpassa bilismen, säger Bertil Moldén, VD 
BIL Sweden.

”Svensk flathet mot eU”
– En smolk i glädjebägaren är dock EU:
s orimliga planer på regleringar av nya 
bilars koldioxidutsläpp som äventyrar den 
framgångsrika svenska miljöbilssatsningen, 
eftersom ingen hänsyn tas till vilka bränslen 
en bil använder. Bilar som drivs med alter-
nativa, koldioxidneutrala bränslen ska enligt 
förslaget betala samma straffavgifter som 
bensinbilar.

– Den svenska flatheten inför EU:s 
angrepp på den svenska miljöbilsstrategin 
är störande, säger Bertil Moldén. Sverige 

måste agera för att koldioxidneutrala bio-
drivmedel inte ska behandlas som fossila 
bränslen. 

 Christer Nilsson, pressansvarig på Saab 
Automobil håller med. 

 Men han ser ändå en viss öppning 
och hänvisar till ett pressmeddelande från 
EU-kommissionen som öppnar för en ny 
miljöbilsklassning och alternativa bränslen. 

På kort sikt satsar Saab på etanol och 
andra alternativa bränslen och att få ner 
förbrukningen av bensin och diesel. 

– Sverige ligger tvåa i världen på nya 
etanolbilar, efter Brasilien, säger Christer 
Nilsson. 

Allt fler olika modeller
Det säljs allt fler alternativbränslebilar, 
flexifuel, hybridbilar och bränslesnåla bilar 
med bensin- eller dieselmotorer. Etanol-, 
gas-, elhybrid- och elbilar är de olika typer 
av miljöbilar som idag finns på marknaden. 

Någon nationell definition av miljöbilar 
finns inte. Förenklat kan man säga att en 
miljöbil är energieffektiv med låga utsläpp 
av fossil koldioxid och ren ur ”avgassyn-
punkt”, med låga utsläpp av kolmonoxid, 

kolväten, kväveoxider och partiklar.
Miljöbilsbegreppet är i första hand knu-

tet till klimatfrågan. 
– Efter 2015 ska all nybilsförsäljning 

vara miljöbilar, sa miljöminister Andreas 
Carlgren på Miljöbilsmässan i Sollentuna 
nyligen. 

90% av Saabs miljöbilar 
säljs till företag
Hos	Saab	är	merparten	av	ny-
bilsförsäljning	av	företagsbilar	
nu	miljöbilar.		

–	Ungefär	90%	av	Saab	9-5	
och	80%	av	Saab	9-3	är	före-
tagsbilar,	säger	Magnus	Ram-
stedt,	produktmarknadschef	
SAAB	GM	Norden	AB.	

aV	lena	sonne

(riktpriser	inkl	moms,	med	reservation	för	
ev.	ändringar)	

audi	a3	1.9	tdi	dPf	attraction	e-power
diesel,	219	700	kr		
	
audi	a3	sb	1.9	tdi	dPf	attraction	e-power.	
diesel,	228	200	kr	

bMW	1-serien	118d	dPf
diesel,	239	500	kr	

bMW	1-serien	118d	dPf
diesel,	232	500	kr	

citroËn	c1	1.0i	sX	-	5	dörrars
bensin,	101	500	kr	

citroËn	c1	1.0i	sX
bensin,	98	000	kr	

citroËn	c1	1.0i	X	–	3dörrars
bensin,	94	300	kr	

citroËn	c3	ii	1.6	16V	hdi	110	faP	sX	
komfort.	diesel,	149	900	kr	

citroËn	c4	1.6	hdi	110	faP	sX	egs
diesel,	179	900	kr	

citroËn	c4	1.6	hdi	110	faP	sX	Pack	egs.	
diesel,	190	800	kr	

citroËn	c4	1.6i	sX	bioflex
bensin,etanol	e85,	156	900	kr	

citroËn	c4	1.6i	sX	bioflex	sX-pack
bensin,	etanol	e85,	167	800	kr	

fiat	500	1.3	16V	MultiJet
diesel,	149	900	kr	

fiat	500	1.2	
bensin,	129	900	kr	

fiat	MultiPla	1.6	natural	Power.	Minibuss.		
bensin,	biogas,	naturgas,	249	900	kr	

fiat	Panda	1.3	MJt	dPf	dynamic
diesel,	134	500	kr	

fiat	Panda	1.2	natural	Power
bensin,	biogas,	naturgas,	156	900	kr	

fiat	Punto	1.2	bi-Power	active
bensin,biogas,naturgas,	165	900	kr	

fiat	Punto	grande	1.3	MJt	dPf	active
diesel,	157	900	kr	

fiat	Punto	grande	1.3	MJt	dPf	dynamic.	
diesel,	162	900	kr	

fiat	Punto	grande	1.3	MJt	dPf	active
diesel,	162	900	kr	

fiat	Punto	grande	1.3	MJt	dPf	dynamic.	
diesel,	167	900	kr	

ford	focus	c-Max	1.8	ffV	trend
bensin,	etanol	e85,	181	600	kr	

ford	focus	1.8	ffV	trend
bensin,	etanol	e85,	172	900	kr	

ford	focus	1.8	ffV	trend
bensin,	etanol	e85,	167	900	kr	

ford	focus	1.8	ffV	style
bensin,	etanol	e85,	178	900	kr	

ford	focus	1.8	ffV	style
bensin,	etanol	e85,	173	900	kr

ford	focus	1.8	ffV	titanium
bensin,	etanol	e85,	194	900	kr	

ford	focus	1.8	ffV	titanium
bensin,	etanol	e85,	189	900	kr	

ford	focus	c-Max	1.8	ffV	ghia:
bensin,etanol	e85,	203	600	kr	

ford	focus	c-Max	1.8	ffV	titanium
bensin,	etanol	e85,	203	600	kr	

honda	ciVic	1.3	hybrid	cVt
bensin,	elhybrid,	238	900	kr	

kia	Picanto	1.0	12V	eX	eco
bensin,	99	900	kr	

kia	Picanto	1.0	12V	lX	eco	
bensin,	87	900	kr	

leXus	gs	450h	3.5	V6
bensin,elhybrid,	561	800	kr	

leXus	gs	450h	3.5	V6	comfort
bensin,elhybrid,	577	300	kr	

leXus	gs	450h	3.5	V6	exclusive
bensin,	elhybrid,	649	400	kr	

leXus	ls	600h
bensin,	elhybrid,	988	500	kr	

leXus	ls	600h	l
bensin,	elhybrid,	1	055	000	kr	

leXus	rX	400h	3.3	24V	comfort
bensin,	elhybrid,	530	000	kr	

leXus	rX	400h	3.3	24V	executive
bensin,	elhybrid,	571	500	kr	

leXus	rX	400h	3.3	24V
bensin,	elhybrid,	493	500	kr	

Mercedes	e	200	k	aut	ngt	inkl	sV-pkt.	
bensin,biogas,naturgas,	419	900	kr	

Mini	cooPer	1.6	16V	d	dPf
diesel,	184	000	kr	

Mini	cooPer	clubman	d	1.6	tdi
diesel,	199	900	kr	

oPel	coMbo	1.6	cng	tour
bensin,	biogas,	naturgas,	165	400	kr	

oPel	corsa	1.3	cdti	dPf	enjoy
diesel,	138	900	kr	

oPel	corsa	1.3	cdti	dPf	enjoy
diesel,	143	900	kr

oPel	Zafira	1.6	cng	enjoy
bensin,biogas,naturgas,	217	700	kr	

Peugeot	107	1.0	X-line	2	tronic
bensin,	109	800	kr	

Peugeot	107	1.0	X-line	2	tronic
bensin,	113	300	kr	

Peugeot	107	1.0	X-line	3	dörrars	
bensin,	101	900	kr

Peugeot	107	1.0	X-line	5	dörrar
bensin,	105	400	kr	

Peugeot	307	sW	1.6	16V	bioflex
bensin,	etanol	e85,	177	900	kr	

Peugeot	307	1.6	16V	bioflex
bensin,	etanol	e85,	162	900	kr	

Här är alla miljöbilar som säljs   i Sverige:
Det	finns	över	100	olika	modeller	av	miljöbilar	som	säljs	av	
svenska	återförsäljare.	Redan	i	år	kommer	ytterligare	ett		
30-tal	modeller.	De	allra	flesta	är	diesel-	eller	bensinbilar.		
Elhybrid-	eller	biogasbilarna	är	fortfarande	inte	så	många.
Priserna	variera	starkt.	Billigast	är	Kia	Picanto	för	87	900	kr,	
dyrast	Lexus	LS	600	för	1	055	000	kr.
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Av Sveriges godstransporter går ca 64, 5% 
på lastbil. Motsvarande siffra i EU är över 
75%. Men ökande utsläpp från lastbilar är 
det stora koldioxidproblemet i Sverige.

Fortfarande är nästan 97 % av bränslet 
vid vägtransporter diesel och bensin. Bara 
2% är etanol som låginblandas i 95-oktanig 
bensin och bara ca 1 % har andra alterna-
tiva drivmedel. 

Vad krävs för att få genomslag för miljö-
transporter?

– Framför allt teknikutveckling och nya 
bränslen, säger Ulf Perbo, BIL Sweden.

– Syntetisk diesel och bättre motorer, 
forskning och utveckling, är vägen. För last-
bilar finns inte så många andra alternativ.

– Här handlar det även om upphandling 
av miljövänliga transporter, säger Maria 
Spetz , Motormännen.

Stor potential för biogas
En marknad för biogas börjar på allvar ta 
fart, med fördubblat antal tankställen i år.

Biogas som framställs av organiskt 
avfall, gödsel, slaktavfall, fettrester, avlopp, 
kompost,  grödor etc och har en koldioxid-
reduktion på 100 % vid körning. Biogas har 
nu gått om naturgas och är nu 53% av gasen 
som tankas. Det är en miljöfördel, eftersom 
naturgas bara har en 20% koldioxidreduk-
tion.

För mindre transportbilar har främst 
IVECO satsat på biogas och har redan 
tredje generationen i drift. Många säljs i 
Italien, Spanien och Frankrike, men nu ökar 
intresset snabbt i Sverige.

– Vi har de enda lätta lastbilarna mellan 
3,5 och 6,6 ton på marknaden, säger Anders 
Nilsson, försäljningschef på Iveco Sweden 
AB.

Box Delivery, som bl a distriburerar åt 
IKEA, har valt att satsa på Iveco´s biogasbi-
lar och har nyligen beställt 20 nya distribu-
tionsbilar. 

– Vi har 12% miljöbilar idag, men satsar 
på att byta ut successivt, berättar Catherine 
Löfquist, Box Delivery.

Nu finns 86 gastankställen i Sverige.
– Antalet gastankställen fördubblas 

under 2008 och finns i alla större städer, 
i södra och  mellersta Sverige och längs 
norrlandskusten, säger Helena Engström, 
Svensk Biogas. Kommunala Tekniska ver-
ken i Linköping, har satsat på biogasanlägg-
ning och förutom sopbilar, taxi och bussar, 
kör även konverterade bilar på gas. 

I t ex Linköpingregionen finns 13 
mackar, 1200 gasdrivna personbilar, 64 
bussar och 24 sopbilar.

–Vi tyckte att det gick för långsamt att 
få fram bilar med gasdrift så vi har konver-
terat flera modeller för biogas och bensin 
och flera kommer till sommaren. Men det 

är inget långsiktigt arbete, säger Helena 
Engström.

– Försäljningsökningen i Stockholm  
var 20 % 2007, säger Nina Schröder, AGA.  
Det har varit brist på gas ibland, så vi har 
fått köra från Linköping till Stockholm. 
Men under 2008 kommer fyra nya tank-
ställen i Stockholm och ett reservlager i 
Knivsta. Gasen framställs vid Henriksdals 
reningsverk och i Bromma.

 I Japan och i Kalifornien, som har de 
tuffaste miljökraven i USA, kommer en 
första vätgasbil, en Honda, att kunna köpas 
i år.

Biogas	är	det	renaste	bränslet
2007	var	ett	rekordår	för	last-
bilsregistreringar.	De	ökade	
med	11%	till	50	890.	Lätta	
lastbilar	upp	till	3,5	ton	ökade	
med	11,8%	till	44	048,	den	
högsta	nivån	någonsin.	Tunga	
lastbilar	över	16	ton	ökade	
med	10,6%	till	5	858.

För	lastbilar	finns	dock	inte	
motsvarande	satsning	på	miljö-
fordon.

aV	lena	sonne
ett exempel på miljövänliga mindre lastbilar som går på biogas är Ivecos mindre trans-
portfordon. Det används av bl a Box Delivery för IkeAs distribution.

Peugeot	307	1.6	16V	bioflex
bensin,	etanol	e85,	157	900	kr	

renault	Mégane	1.6	16V	flex	fuel	touring	
komfort.	bensin,	etanol	e85,	155	800	kr	

renault	Mégane	1.6	16V	flex	fuel	touring	
sport	.	bensin,	etanol	e85,	165	800	kr	

renault	Mégane	1.6	16V	flex	fuel	kom-
fort.	bensin,	etanol	e85,	150	800	kr	

renault	Mégane	1.6	16V	flex	fuel	sport.	
bensin,	etanol	e85,	160	800	kr	

(samtliga	saabbilar	är	etanol(e85)/bensin-
drivna.)
saab	9-3	1.8t	bioPower	(175	hk)	linear	
sportsedan,	242.900	kr	
saab	9-3	1.8t	bioPower	(175	hk)	linear	
sportcombi,	250.900	kr	
saab	9-3	2.0t	bioPower	(200	hk)	linear	
sportsedan,	254.900	kr	
saab	9-3	2.0t	bioPower	(200	hk)	linear	
sportcombi,	262.900	kr	
saab	9-5	2.0t	bioPower	(180	hk)	linear	
sportsedan,	265.900	kr	
saab	9-5	2.0t	bioPower	(180	hk)	linear	
sportcombi,	275.900	kr	
saab	9-5	2.3t	bioPower	(210	hk)	linear	
sportsedan,	277.900	kr	
saab	9-5	2.3t	bioPower	(210	hk)	linear	
sportcombi,	287.900	kr	

seat	altea	1.6	8V	stylance	miljöbil
bensin,etanol	e85,	164	900	kr	

seat	altea	Xl	1.6	stylance	miljöbil
bensin,etanol	e85:,	171	900	kr	

seat	cordoba	1.4	eco-tdi	dPf	reference.	
diesel,	145	500	kr	

seat	ibiZa	1.4	eco-tdi	dPf	reference	
diesel,	141	500	kr	

seat	ibiZa	1.4	eco-motive	dPf
diesel,	147	900	kr	

seat	leon	1.6	16V	stylance	miljöbil
bensin,etanol	e85,	157	900	kr	

skoda	octaVia	1.6	greenline	ambiente	+	
combi.	bensin,etanol	e85,	159	500	resp.	
166	000	kr

skoda	octaVia	1.6	greenline	elegance	+	
combi.	bensin,etanol	e85,	174	500	kr	resp.	
181	000	kr

sMart	sMart	fortwo	1.0	61hk	Pure	
bensin,	99	000	kr	

sMart	sMart	fortwo	1.0	71hk	Passion	
bensin,	126	900	kr

sMart	sMart	fortwo	1.0	71hk	Pure	3	dör-
rar.	bensin,	108	000	kr

sMart	sMart	fortwo	1.0t	84hk	Passion.	
bensin,	127	790	kr

sMart	sMart	fortwo	1.0	61hk	Pure
bensin,	99	000	kr

sMart	sMart	fortwo	1.0	71hk	Pure	3	dör-
rar.	bensin,	135	000	kr	

sMart	sMart	fortwo	1.0t	84hk	Pure
bensin,	154	790	kr	

subaru	Justy	1.0	e
bensin,	119	900	kr	

subaru	Justy	1.0	s
bensin,	125	900	kr	

toyota	aygo	1.0	Plus
bensin,	109	100	kr	

toyota	aygo	1.0	sand
bensin,	116	200	kr	

toyota	aygo	1.0	blue
bensin,	112	100	kr	

toyota	Prius	1.5	16V	hsd	business
bensin,	elhybrid,	273	500	kr	

toyota	Prius	1.5	16V	hsd	entry
bensin,	elhybrid,	252	900	kr	

toyota	Prius	1.5	16V	hsd	executive	
bensin,	elhybrid,	296	300	kr	

VolksWagen	caddy	life	2.0	ecofuel	5-sits	
Minivan	
bensin,	biogas,	naturgas,	230	000	kr	

VolksWagen	caddy	2.0	ecofuel	5-sits.	
bensin,biogas,naturgas,	184	500	kr	

VolksWagen	caraVelle	trendline	ecobi-
fuel.	Minibuss	
bensin,	biogas,	naturgas,	359	400	kr	

VolksWagen	golf	V	1.6	etanol	/leverans	
2008.	bensin,	etanol	e85,	160	600	kr	

VolksWagen	golf	Plus	1.6	etanol	/leve-
rans	2008.	bensin,	etanol	e85,	172	600	kr	

VolksWagen	golf	Variant	1.6	etanol	/leve-
rans	2008
bensin,	etanol	e85,	173	500	kr	

VolksWagen	Jetta	1.6	etanol	/leverans	
2008,	bensin,	etanol	e85,	180	600	kr	

VolksWagen	Polo	1.4	tdi	dPf	blueMotion.	
diesel,	166	000	kr	

VolksWagen	Polo	1.4	tdi	dPf	comfortline
diesel,	155	000	kr	

VolksWagen	touran	2.0	ecofuel	cng	
conceptline
bensin,	biogas,	naturgas,	230	200	kr	

VolVo	c30	1.8	f
bensin,	etanol	e85,	192	900	kr	

VolVo	s40	1.8	f	
bensin,	etanol	e85,	207	900	kr
VolVo	s80	2.0	f
bensin,etanol	e85,	260	900	kr	

VolVo	V50	1.8	f
bensin,etanol	e85,	217	900	kr

VolVo	V70	ii	2.0	f	(145)
bensin,etanol	e85,	260	900	kr	

källa:	bilsweden

Här är alla miljöbilar som säljs   i Sverige:

Nya modeller våren 2008
fiat fiorino dieselsnål transportfordons-
modell
ford focus 1.6 tDci, dieselsnål modell 
ford focus eco-Netic, dieselsnål modell
ford Galaxy �.0 flexifuel, etanol, ca + 
5000:-
ford Mondeo �.0 flexifuel, etanol, 
ford S-Max �.0 flexifuel, etanol,
hyundai I10 1.1, bensinsnål modell
kia cee´d 1.6 cDri diesel, 
opel Agila, dels bensinsnål, dels dieselsnål 
modell 
Peugeot 308 1.6 hDi dieselsnål modell
Skoda fabia Green Line tDi, dieselsnål 
modell
Suzuki Splash, dels bensinsnål modell, dels 
dieselsnål modell 
VW caddy, etanol
Volvo c30 efficiency 1.6 D, dieselsnål 
modell
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– Den höga volymutvecklingen som kom-
mer att fortsätta, kräver investeringar i 
logistikverksamheten, säger Christer Lind, 
VD Servera. Vi planerar därför att bygga ett 
nytt lager i Halmstad om cirka 45 000 kvm. 

Därmed skapas ett 50-tal nya arbetstill-
fällen i Halmstad, där antalet medarbetare 
ökar från dagens ca 300 till 350.

Lagret beräknas stå färdigt hösten 2009.
Sedan år 2000 har Serveras försäljning 

mer än dubblerats, från 3 miljarder kronor 
till 6,2 miljarder SEK. Avgörande för 
ökningen har varit satsningen att gå från 
grossist till specialist. Utvecklingen har 
dock hittills skett med i stort oförändrad 
logistikstruktur. 

Serveras lagerverksamhet bedrivas 
på fyra orter – Halmstad, Norrköping, 
Västerås och Umeå. Miljöfrågorna har varit 
en viktig del av beslutet. Målet är att sänka 
miljöbelastningen i fastighet, lagerdrift och 
transporter med upp till 50 procent.

Samtidigt har beslut fattats om inves-
tering i ett utvecklat datasystem som ger 
möjlighet till  flexibilitet vad gäller in- och 
uttransporter. I varje situation kan beslut 
fattas om bästa transportsätt med hänsyn 
till både kostnadseffektivitet och miljö-
belastning. Alternativa transportsätt kan 
övervägas från fall till fall.

– Våra åtgärder effektiviserar hantering-
en och sänker miljöbelastningen dramatiskt, 
säger Christer Lind. Jag är övertygad om att 
detta kommer att lyfta fram restaurang- och 
storköksbranschen som en ledande aktör 
och ett föredöme för livsmedelsmarknaden.

Servera planerar storlager i Halmstad
Servera	bygger	nytt	storlager		
i	Halmstad	på	45	000	kvm.	
Det	ska	tas	i	bruk	2009.

Att	den	statliga	hamnutred-
ningen	pekat	ut	Sundsvalls	
hamn	som	strategisk	hamn	
glädjer	både	Hans	Dunder,	
koordinator	för	Sundsvalls-	
regionen	och	Håkan	Hedlund,	
VD	Sundsvalls		Hamn.

aV	gÖsta	hultén

– Vi har goda förutsättningar för boende, 
arbete och universitetsstudier i Sundsvalls-
regionen. Vi är ett alternativ till storstäderna 
och en växande region med stark fram-
tidstro, stolthet och konkurrenskraft, säger 
Hans Dunder, projektledare för Sundsvalls-
regionen.

Sundsvallsregionen är Norrlands största 
arbetsmarknad, med ca 200 000 innevånare.  

Inom den samarbetar nu Härnösand, 
Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och 
Hudiksvall för att gör alla till vinnare 
genom att bygga gemensam identitet och ett 
gemensamt varumärke.  

Här finns bra kommunikationer och ut-
byggd infrastruktur, bra boende i en attrak-
tiv miljö. Den klassiskt ståtliga Stenstaden i 
centrala Sundsvall framstår som Norrlands 
mest urbana stadsmiljö. 

Här finns internationell spetsforskning 
inom pappersteknologi vid Mittuniversite-
tet. 

Men den främsta förutsättningen för 
framgång är bättre kommunikationer.

Ostkustbanan, Stockholm – Gävle –  
Sundsvall, har dubbelspår och Mittbanan, 

Sundsvall – Ånge, har också höghastighets-
standard.

Både E4 i regionen och E14 mot Norge 
är till stor del mötesfria. Flygplatsen har 
reguljärflyg och charter inom Sverige och 
Europa. En ny 22 km lång motorvägsdel av 
E4 med bro över Sundsvallsfjärden, är dock 
ett måste.

– På drygt 90 mil E4 mellan Helsingborg 
och Njurunda, strax söder om Sundsvall 
finns inte ett enda trafikljus. På 22 kilo-
meter genom centrala Sundsvall finns 11 
stycken.

redan betydande hamn
–Vi arbetar nu för en utökning av befint-
lig kombiterminal i Tunadalshamnen och 
triangelspår för att skapa goda möjligheter 
för effektiva godstransporter och för att ta 
över mer gods på järnväg och sjöfart, säger 
Hans Dunder.

Sundsvall är redan en betydande hamn 
med utmärkta utvecklingsmöjligheter för 
att ta gods till och från hela Mellannorrland 
och på sikt också till Trondheim, säger 
Håkan Hedlund, VD Sundsvalls hamn.

Från Sundsvalls hamn går redan transo-
cean fartygstrafik till USA, två gånger i 
månaden. Dessutom flera gånger i veckan 
till Lübeck, London och Rotterdam.

Det han nu främst hoppas på är framtida 
containerhantering, med godsflöden i båda 
riktningar där SCAs flöden kan komma in. 

– I mars startar Unifeeder en ny vecko-
trafik till Hamburg via Kotka i Finland, 
säger Håkan Hedlund.

Sundsvalls hamn har redan nu ett kaj-
djup på 12 meter och ny kaj kan byggas för 

de mest djupgående fartyg som kan gå in i 
Östersjön.

Men också för hamnverksamhetens 
framtid är ny E4 förbi centrum viktig.

– Tunadalshamnen är en mycket viktig 
länk i vår produktionskedja, säger Magnus 
Svensson, VD SCA Transforest. 

– SCA Tranforest hanterar årligen 1,5 
miljoner ton gods i hamnen. Vi tror att vi 
kan utveckla verksamheten ännu mer när 
vi nu tagit över stuveriverksamheten i egen 
regi. I Umeå Hamn driver vi redan gods-
hantering på detta sätt, liksom i våra stora 
godsterminaler ute i Europa. 

SCA utreder just nu flera stora investe-
ringar i Sundsvallsregionen. 

– Vi hoppas våra egna och andra va-
ruägares godsvolymer i hamnen skall öka 
betydligt. 

– Med en ny rikskombiterminal i anslut-
ning till hamnen kan vi flytta över 170 000 
ton gods från lastbil till järnväg. Vi kan ta 
trä- och pappersvaror till Mellansverige och 
konsumtionsvaror i retur, säger Magnus 
Svensson. Birsta Köpstad strax norr om 
hamnen är Norrlands största handelsområde 
med bl a IKEA, som gärna vill lägga över 
transporter till sjö och järnväg.

Strategisk hamn ger Sundsvall framtidstro

– en ny e4 förbi centrum är viktig också för hamnens framtid, säger hans Dunder och 
visar hur bron över Sundsvallsfjärden ska gå. foto: Lena Sonne.

Godstrafiken via Trelleborgs Hamn fort-
sätter öka. Under 2007 hanterades 12,8 
miljoner ton gods. Det är en ökning med 
1,5 miljoner ton eller 12,5 % från 2006, den 
största ökningen ett enskilt år i hamnens 
historia. 

– Unity Lines nya linje till Swinoujscie 
är en stor anledning till den kraftiga till-
växten, men också TT-Line och Scandlines 
linjer till Tyskland ökade starkt, säger  
Leif Borgemark, VD.  

– Flera tecken tyder på att godstrans- 
portkorridorerna mellan Skandinavien och 
kontinenten nu håller på att ta form.  
I framtiden kommer de stora godsflödena 
att koncentreras till färre hamnar. Vi är 
mycket nöjda med hamnstrategiutredning-
ens förslag. Det är hög tid att hamnarna 
prioriteras, säger Leif Borgemark. 

Vi ser också hur våra kunder förbereder 

sig för ökade godsvolymer. Unity Line har 
satt in ytterligare ett fartyg Trelleborg- 
Swinoujscie och även TT-Line ökar trans-
portutbudet. Den väntad ökning av trafiken 
kräver en fortsatt hamnutbyggnad.

– Vi lämnar i dagarna in en ansökan i 
ärendet till miljödomstolen. För att få bort 
fartygen och trafiken från centrum planerar 
vi en fortsatt utbyggnad av hamnverksam-
heten ut i Östersjön.

– Det är inte bara våra egna investe-
ringar vi måste ta hand om. Vi lånar också 
ut ca 40 miljoner SEK till Banverket för 
nödvändiga investeringar på bangården för 
att kunna ta mer gods på järnväg.

– Det är av yttersta vikt att infrastruktu-
ren förbättras  genom att bygget av återstå-
ende 1,5 mil motorväg Trelleborg-Vellinge 
kommer igång i år.

Rekordår för Trelleborgs hamn
Nya Iveco Daily CNG.  Gas är det optimala bränslet ur miljösynpunkt. 
Därför kräver fler och fler företag att deras leverantörer kör med 
just gas. Med en Ny Iveco Daily kan du tillmötesgå detta krav. Flera års 
utvecklingsarbete har resulterat i en tillförlitlig och underhållsvänlig 
gasmotor med emissionsvärden som redan överträffar kommande Euro-
5-krav.  Daily CNG finns i både skåp- och chassiutföranden från 3,5 till 6,5 
tons totalvikt. Till glädje för miljön och för ditt företag.

Iveco Sweden  AB  Tel:  040-431130. 

Daily med gasmotor. Miljövänliga gener.

Ny stark 3,0 l gasmotor 

136 Hk/350 Nm

Robust stalchassi 

Hojd sakerhetsniva

Manga varianter



Det mäter över 73 meter mellan vingspetsarna. Max last är 150 ton. Att se 
Antonov An-124 lyfta från marken är en upplevelse som är få förunnad. Totalt 
finns bara ett femtiotal i hela världen. 
 Att denna bjässe dyker upp i Örebro överraskar många. Men inte oss. 
Det enorma ryska planet är en regelbunden gäst på Örebro Airport, Sveriges 
fjärde största fraktflygplats. Varje dag under 2007 fraktades nära 70 ton gods 
från Örebro Airport, en ökning med 4% jämfört med det tidigare rekordåret 
2006. Det motsvarar för övrigt mer än tre fullastade An-124 – varje vecka!
 Flygplatsen är en viktig pusselbit i logistikstaden Örebro. En annan är 
förstås läget. Inom en radie av 30 mil från Örebro bor 6,5 miljoner människor.  
Det har också upptäckts av allt fler företag och staden har utvecklats till ett av 
Sveriges främsta logistiska centra.
 Örebro har fler fördelar. Ring oss på Näringslivskontoret,
019-21 40 40, så berättar vi mer om vad som är på gång.

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

Överraskande 
stor.
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Begreppet ”On demand” började i tryck-
eribranschen med ”print-on-demand” och 
har nu kommit till modebranschen. Med 
demandtänkande kan modekedjor undvika 
förluster, där ett inköpt parti inte går att 
sälja.

En klädkedja bestämmer sin kollektion 
ca nio månader innan plaggen finns på 
marknaden. Deras kunder lägger sina order 
runt sex månader innan säsongen börjar. 
Kläderna sys sedan upp och lagerhålls i 
väntan på leverans. Detta har föregåtts av 
ett kollektionsarbete i ett par månader, där 
trender analyserats och översatts till skis-
ser. I princip innebär det att skaparen av 
kollektionen nu i februari måste veta vad 
som blir modernt vintern 2008/2009, vilket 
naturligtvis är väldigt svårt. Upplägget gör 
att inköpare av råmaterial och färdiga plagg 
måste chansa och gå på gamla erfarenheter 
när de lägger sina order. Att det ibland blir 
fel är accepterat i branschen. Ett i raden av 
felköp är “byxskandalen”, där Lindex köpte 
dambyxor som inte gick att sälja. Kostna-
den slutade på 45 miljoner SEK.

Allt kräsnare konsumenter
Dagens klädkonsumenter är relativt kräsna 
och kräver ett stort utbud av plagg i många 
olika modeller. Det gör att affärerna måste 
köpa in fler plagg än vad de tror kommer 
att säljas till fullpris. Sell-through-faktorn 
beskriver hur stor andel plagg som säljs till 
fullpris. Lost-sales- faktorn anger förlorad 
försäljning p g a att varan inte fanns i butik 
eller lager. 

En undersökning för några år sedan 
visade att Sell-trough-faktorn på ca 30 år 
har gått ner från över 90 till 65 procent. Det 
är ett resultat av att utbudet av kläder ökat 
och kunderna därmed ges möjlighet att bli 
kräsna. Det innebär att ungefär 35 procent 
av alla plagg som säljs i världen inte säljs 
till fullpris. Vill man hårdra kan man säga 
att av de 30 miljoner anställda som jobbar 
i klädindustrin, tillverkar 10 miljoner fel 
produkter. 

Inditex har bäst sell-trough-faktor 
Naturligtvis finns det undantag. Bäst just nu 
är spanska Inditex, med märken som Zara 
och Massimo Dutti, som haft en beräknad 
sell-trough-faktor på över 90 procent. 

Sell-through-faktorn är enkel att mäta, 
medan Lost-sales är mer svårmätt. Hur vet 
man t ex vilka som har tänkt handla i buti-
ken och vilka som bara vill titta in. Olika 
företag mäter Lost-sales på olika sätt. 

Mikael Solberg, VD på RNB, har sagt att 
av 70 miljoner besökare i RNB’s affärer, var 
det sju miljoner som handlade. Det innebär 
Lost-sales på 90 procent. 63 miljoner po-
tentiella ”kunder” handlade ingenting.

“Mode är som frukt, det måste vara 
färskt” 

Så beskriver Jörgen Appelqvist, ägare 

till Gina Tricot kundernas förväntningar på 
ständigt nya varor i butikerna. För att kunna 
hålla modet färskt har olika företag olika 
lösningar. Den gemensamma nämnaren 
stavas kortare ledtider. 

Ett föregångsföretag här är Inditex. Ge-
nom att lägga produktionen av plaggen nära 
marknaden kan de arbeta med väldigt korta 
ledtider. Så korta ledtider som en vecka från 
idé till färdigt plagg i butik kan ibland nås. 

Strategier som denna ger upphov till helt 
nya tankesätt kring kollektioner. Vanligt-
vis jobbar företag med en kollektion per 

säsong. Men Inditex korta ledtider, har 
bidragit till en utsuddning av gränserna 
mellan säsongerna. Säsongsbegreppet rade-
ras om det kontinuerligt kommer nya plagg 
i butikerna. Fler och fler företag väljer att 
följa den här modellen och svenska företag 
är inga undantag.

Nästa steg – ”Apparel on Demand”
Nu dyker begreppet ”on demand”, eller 
”på begäran” upp hos vissa affärer. Sedan 
ett par år har Amazon.com tryckt böcker 
”on demand” och fått ner lagerhållnings-

kostnaden nära noll på böcker som trycks 
på kundorder. Det enda lagerutrymme 
böckerna kräver är ett par megabyte på en 
hårddisk. En nackdel är att böckernas lay-
out måste redigeras en aning för att passa i 
de tryckpressar Amazon använder. 

Färghandlare har länge gjort färg ”on 
demand” även om de inte använt sig av 
begreppet. Nästa bransch att rätta in sig i 
”on demand” leden är klädindustrin med 
sitt Apparel on Demand. Ett par försök 
har startat runt om i världen. Bl a har Nike 
under några år låtit intresserade konfigurera 
skor på NikeID.com. Men det finns även 
närmare exempel på sådana lösningar. Hos 
Tailorstore.se i Helsingborg kan kunder 
– med vissa begränsningar – designa egna, 
måttsydda skjortor via en webshop. 

”knit on Demand”
Ytterligare ett projekt har startas av 
Textilhögskolan vid Högskolan i Borås i 
samarbete med Ivanhoe AB. Det kallas Knit 
On Demand. Där kan kunder designa sina 
egna stickade tröjor och i det optimala fallet 
hämta dem i butiken tre timmar senare. Så 
korta ledtider är möjliga med s k Complete 
Garment-teknik där hela plagget stickas i 
ett stycke i en Complete Garment maskin. 
Tekniken fanns redan i mitten på 90-talet 
och har utvecklats till att kunna sticka i 
princip vad som helst. Designen är inte hel-
ler i detta fall helt fri, eftersom produktion 
av stickade varor kräver ett visst mått av 
standardisering för att kunna hålla ledtider 
och kvalitet på acceptabel nivå. 

Att göra plagg “on demand” skulle 
eliminera behovet av att ens ha sell- 
through-faktorn med som nyckeltal och 
bara fokusera på att få ner lost-sales, genom 
att ständigt utveckla kundens möjlighet att 
designa plaggen. 

Liten returlogistik
Utmaningarna med att producera plagg “on 
demand” är flera, bl a utvecklingen av ett 
gränssnitt som ger kunden en så lik bild 
av det verkliga plagget som möjligt. Och 
hur ska företaget hantera de plagg som 
kommer tillbaka om kunden inte är nöjd 
med “sin” design?  Det är inte så troligt att 
någon annan köper den individanpassade 
tröjan ens till reducerat pris. Men faktum 
är att returlogistiken i liknande projekt är 
försvinnande liten. En tillverkare av mått-
sydda skjortor säger sig få runt en procent 
i retur. Troligen beror de fina siffrorna på 
att kunder som beställer kläder On-Demand 
är intresserade av kläder och vet vad de vill 
ha, men inte kan hitta det. 

Det är föga troligt att Apparel On 
Demand kommer att dominera marknaden 
inom överskådlig framtid. Men det kommer 
definitivt att bli ett komplement till traditio-
nell handel.På 30 år har Sell-through-faktorn i modebutiker gått ner från över 90 till 65 procent. 

knit-on-demand och apparel-on-demand kan bli ett alternativ för de kräsna.

Glöm	lager	och	returlogistik.	På	tre	timmar	kan	du	få	din	egen-
designade,	måttbeställda	tröja	stickad,	skriver	Jonas	Larsson,	
forskare	på	Textilhögskolan	i	Borås.

aV	Jonas	larsson

 ” Av de 30 miljoner anställda som  
jobbar i klädindustrin, tillverkar  

10 miljoner fel produkter”

”Demand”-tänkande		
utmanar	modelogistiken
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– Globaliseringen av världshandeln är en 
orsak till uppgången, säger Christopher 
Pålsson, chefsanalytiker på Lloyds Regis-
ter/Fairplay Research. Till det kommer att 
gods som man förr inte kunde tänka sig att 
containerisera nu går som enhetslast. Sågat 
virke är ett exempel.

Men SCA tar redan en hel del i con-
tainers och Korsnäs styr just nu om sitt 
logistiksystem från systemfartyg till con-
tainertrafik, vilket t ex ger Gävle hamn nya 
volymer redan från januari i år. Denna ut-
veckling påverkar hamnarna i Norden.  I en 
marknadsanalys från Lloyds/Fairplay, har 
54 containerrederier, verksamma i Nord-
sjön och Östersjön, NSBR, identifierats. 

Av de nära 50 miljoner TEU som snurrar 
i Nordeuropa, hanteras 6 miljoner i Öster-
sjöhamnar. 

Hamnarna i Norden är dock små i 
jämförelse med de kontinentala. Rotterdam 
omsätter 14 miljoner TEU, Hamburg 13, 
Antwerpen 10 och Bremerhaven 8,5. 

Av de nordiska hamnarna har bara Göte-
borg och Århus direktanlöp av transoceana 
rederier. Maersk Line har trafik på båda 
från Ostasien och Medelhavet. Göteborg 
har också förbindelse med Nordamerika 
genom ACL. Men båda hamnarna behö-
ver fler transoceana anlöp för att på allvar 
konkurrera med de kontinentala. 

De två största nordiska hamnarna har 
ändå fördelar. På kontinenten är det trångt 
i hamnarna. De stora containerfartygen 
prioriteras, på matartrafikens bekostnad. 
Därför kan containrar bli liggande en vecka 
i väntan på nästa avgång. I Göteborg och 
Århus strömmar godset snabbare. Båda 
har också ny utrustning för hantering av 
postpanamaxfartyg. 

Göteborgs starka kort är goda inlands-
förbindelser med ett utbyggt nät av 23 
pendlar.

Nya containerhamnar
Oslos nya containerhamnhamn på Sjursøya 
öppnades i januari. Terminaloperatören 
Norsteve AS har flyttat hit hela sin con-
tainerverksamhet. På sikt skall Oslos hela 
containertrafik gå via Sjursøya, som får en 
årlig kapacitet på 143 000 TEU. 

I Helsingfors byggs ny containerhamn i 

Vuosaari. I Finska Viken finns även Kotka, 
Finlands största containerhamn. St Peters-
burg snabbt växande hamn är trång och ny 
containerhamn byggs. 

Gdansk bygger ny containerhamn för 
post-panamax-fartyg. närbelägna Gdynia är 
största containerhamnen i Polen. 

Stockholms kommande containerhamn 
i Norvik är dimensionerad för att möta den 
snabba ökningen av containergods.

– Norvik får en kapacitet på ca 100 000 
TEU vid starten 2011. Men fullt utbyggd 
ska den kunna hantera ca 500 000 TEU, 
säger Christel Wiman, VD Stockholms 
hamnar.

Även i Stockholm ökade containerhante-
ringen starkt, under förra året eller med ca 
22 procent till ca 45 000 TEU.

Mest av alla svenska containerhamnar 
ökade Södertälje, med hela 50 %.

– Vi kom upp i 59 000 TEU 2007. 
Ökningen var exceptionell och en så snabb 
ökning vill vi inte ha i år utan vi räknar  
med en ökning på 20% säger Erik Froste, 
VD  Södertälje hamn.

Lloyd’s Register Fairplay Research i 
Göteborg har fått i uppdrag av DG-Tren, 
EUs generaldirektorat för energi och 
transporter, att göra en total analys av den 
europeiska sjöfarten. 

– Vi skall kartlägga den europeiskt 
kontrollerade sjöfartens styrka och svag-
heter, säger chefsanalytiker Christopher 
Pålsson. I ett perspektiv  till år 2018 skall 
vi även beskriva vad som måste göras för 
att säkerställa sjöfartens konkurrenskraft 
internationellt. 

Uppdraget gäller både sjöfarten inom 
Europa och globalt, men fartygen skall 
vara kontrollerade från Europa.

– Det är nödvändigt att åtgärder vidtas 
i tid, så att inte utländska konkurrenter 
kör över oss, säger Christopher Pålsson. 

– Vi får inte låta samma sak hända 
med sjöfarten som med varvsindustrin 
och till vissa delar med bilindustrin.

Rederiföreningens lista över svenska 
rederier omfattade förra året 83 rederier.

15 största containerhamnarna 
i Östersjön och Skandinavien
1. Sankt Petersburg  1 450 000 teU
�. Göteborg  841 000  
3. Gdynia  614 373
4. kotka  570 880,
5. Århus  504 000,
6. helsingfors  435 000
7. klaipeda 3�1 43�
8. riga �11 840 
9. oslo 196 �51
10. hamina 195 �00
11. helsingborg  195 000
1�. tallinn 180 853,
13. rauma 174 531
14. Gävle 101 667
15. Gdansk  96 000

Ökad containerisering 
gynnar Östersjöhamnar
Den	globala	containertrafiken	
ökar	snabbt.	Förra	året	trans-
porterades	ca	140	miljoner	
TEU,	d	v	s	20	fots	containrar	i	
världen.	

aV	nils-erik	lindell	&	gÖsta	hultén

”Vi får inte låta samma sak hända  
sjöfarten som hände varvsindustrin”

– Norvik ska kunna hantera 500 000 teU 
fullt utbyggt, säger christel Wiman.
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Många människor vill ta ett större an-
svar för sin klimatpåverkan till vardags. 
Livsmedel är ett område där potentialen att 
minska klimatpåverkan är stor. 

Livsmedel är transporttunga. Många 
saknar en märkning av livsmedlen för att 
kunna undvika de livsmedel som flugits 
eller transporterats långt med lastbil. I en 
undersökning nyligen var 73% av konsu-
menterna intresserade av sådan klimatmärk-
ning.

Men det lär ändå bli svårt att få veten-
skaplig konsensus om viktningen mellan 
kornas metangasutsläpp kontra trafikens 
bidrag till koldioxidutsläppen. Däremot 
är det lätt att begripa att vinet från Med-
elhavsländerna påverkar klimatet mindre 
om det fraktas med tåg till Sverige i stället 
för lastbil. Detsamma gäller livsmedel från 
andra kontinenter där valet står mellan flyg 
och båt.

Livsmedel mest intressant
Hittills har diskussionen främst handlat 
om att låta Krav eller någon annan ta fram 
förslag till klimatmärkning. Men de flesta 
aktörer på marknaden styrs av vems intres-
sen man ska bevaka. 

Svenska lantbrukare vill av naturliga 
skäl värna om det svenskproducerade. SNF 
vill gärna ha sitt ”Bra miljöval” som märk-
ning. Rättvisemärkt är också en märkning 
som fyller en viktig funktion, enligt Maria 
Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet.

– Men nu vill många konsumenter veta  
hur mycket koldioxidutsläpp en vara orsa-
kat. Därför vore det bra med en transport-
märkning.

 Tanken är att visa konsumenten hur en 
produkt huvudsakligen har transporterats 
med lastbil, flyg, båt eller tåg.

– Det ska inte vara så lätt att komma un-
dan med att transportera med lastbil när det 
finns alternativ, menar Maria Wetterstrand.

– Många av oss saknar en märkning 
av livsmedlen för att kunna undvika de 
livsmedel som flugits eller transporterats 
långväga med lastbil.  

För vilka varor? 
– Personligen skulle jag vilja ha en sådan 

märkning för alla produkter, men livsmedel 
är väl mest intressant. Eftersom livsmedels-
råvarorna ofta åker långa vägar innan de når 
affären behöver klimatintresserade konsu-
menter också veta om det klimatvänligaste 
transportslaget har valts. Här finns också 
krav på ursprungsmärkning.

Vill ha gemensam eU-standard
Maria Wetterstrand medger att det kan vara 
komplicerat med en transportmärkning ef-
tersom många varor först kommer sjövägen 
och bara sista biten med lastbil.

– Men då får ju huvudsträckan märkas, 
alltså om det har gått huvudsakligen med 
båt. En sådan vägledning finns inte idag för 
konsumenten i något EU-land enligt Maria 
Wetterstrand, som vill att frågan tas upp på 
EU-nivå för att få en gemensam standard. 
Men först ska motionen behandlas av Sveri-
ges riksdag någon gång under 2008. 

– Även om de flesta motioner inte går 
igenom, får vi i alla fall en diskussion, 
säger hon. Och ju fler som trycker på desto 
bättre.

– Vi har gjort stickprov på varor t ex vin 
från Italien som transporterades med tåg  
men vin från Spanien som transporterades 
med lastbil hela vägen. Om de har trans-
portmärkning kan ju konsumenten välja. 

Varför en statlig märkning?
– Det är ju det vi kan föreslå i riksdagen. 

Vi kan ju inte beordra en frivilligorganisa-
tion att göra en märkning. I t ex Danmark 
har staten skött certifieringen av miljömärk-
ta produkter och många danska konsumen-
ter känner till och väljer det som är märkt 
med symbolen för ”Statsekologiskt”. 

– I Sverige är det bara staten som kan 
ta ansvar för att det tas fram en märkning 
som redskap för alla som vill handla klimat-
smart. I stället för att låta olika branscher 
och intresseorganisationer tvista och bevaka 
revir, behövs en märkning som utgår från 

konsumenternas perspektiv.
– Det ligger närmast till hands att tänka 

sig en positiv märkning för koldioxidut-
släpp för en produkt som orsakat mindre än 
en viss nivå av utsläpp. Man behöver ju inte 
ha en dödsskallemärkning!

Räcker transportmärkning för att visa 
klimatpåverkan? 

– En transportmärkning täcker inte hela 
klimatpåverkan, men kan ge ett väsentligt 
bidrag bland åtgärder som behövs för att nå 
klimatmålen, enligt vår motion.

Hon vill ha transportmärkta livsmedel

En	motion	från	Miljöpartiet	föreslår	en	ny	
transportmärkning	av	livsmedel.

Intelligent	Logistik	har	frågat	Miljöpartiets		
Maria	Wetterstrand	om	hur	en	sådan		
transportmärkning	ska	kunna	gå	till.

AV	LENA	SONNE	

– Undersökningar visar att de flesta konsumenter  är intresserade av klimatmärkt mat, säger Maria Wetterstrand.

fisk som skickas över halva jorden för 
att filéas ses som ett skräckexempel 
på onödiga transporter. Men nu finns 
alternativ.

Under ett år har svenskt yrkesfiske 
och fiskhandeln arbetat för att ta fram 
ett praktiskt och trovärdigt regelverk 
för NÄrfISkAt. I januari började mär-
ket användas på Göteborgs fiskauk-
tion. Steg för steg sprids det nu i hela 
Sverige. 

Intresset är stort. Alla applåderar 
initiativet som kommer från bran-
schen själv. fiskeriverket har stött 
utvecklingen av det nya märket, både 
ekonomiskt och ”moraliskt”. 

reglerna är enkla. Det handlar om 
att garantera att man följer fiskets 
regler och uppger var fisken är fångad. 
Det är uppgifter som ändå ingår i 
loggboken, så systemet är enkelt för 
yrkesfiskare.  

– ett viktigt led i utvecklingen framåt 
 

för svensk fiskerinäring, säger ordfö-
randen i Sveriges fiskares riksför-
bund, henrik Svenberg. 

ordföranden i Sveriges fiskhandlarför-
bund Svante Wedin instämmer:

– Det gäller att framhålla de produkter 
som kommer från närområdet, som 
har hög kvalitet och är fiskade enligt 
regelverket. Det kräver konsumenten. 

Under arbetet har flera saker visat att 
marknadens intresse för de närpro-
ducerade livsmedlen ökat.  Vid ett 
seminarium på kungliga skogs- och 
lantbruksakademin har sades bl a: 

•Närproducerat är bra för miljön, efter-
som det sparar transporter

•Närproducerat ökar kunskapen om 
produktionskedjan

•Närproducerat ger ökad sysselsättning 
på svensk landsbygd

•tryggheten för konsumenten ökar, 
samtidigt som kvaliteten är hög
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NÄRFISKAT	ny	märkning
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På ett bygge läggs mycket tid på att hämta, 
vänta på och leta material. Onödig tid, som 
fördyrar slutnotan.  Av det kunden betalar 
för en ny byggnad, anses uppemot hälften 
slösas bort. Strategin för lägre byggkostna-
der är därför att förbruka färre resurser. 

– Utvecklad logistik minskar den onö-
diga tidsåtgången och skapar mer tid för 
det som kunden betalar för, säger Harald 
Sundin på  Svensk Bygglogistik. Han är 
väg- och vatteningenjör med lång erfaren-
het från byggbranschen.

Svensk Bygglogistik är ett konsultföre-
tag som arbetar med materialflödena, med 
fokus på resursanvändning. De har också 
kurser i bygglogistik. 

Ett sätt att komma åt slöseriet är att 
arbeta med logistiken. Stora byggföretag 
som Skanska, NCC, Peab arbetar alla med 
att förbättra logistiken.

– Vi erbjuder ett dukat bord till snick-
arlaget. De slipper en rad moment som att 
leta, sortera, hämta, täcka, avtäcka, vänta, 
lossa, lasta, bevaka och kontrollera.

– Det finns stora möjligheter att rationa-
lisera och minska kostnader, menar Harald 
Sundin.

Bygglogistik har också utarbetat nya 
materialhanteringsmetoder med lyftgafflar 
som kan ta ett ton och smidigt lyfta in och 
ut material till och från våningsplan. En 
byggare kan ringa på fredagen och beställa 
material till måndag morgon klockan 7. 
Då är det inte ovanligt att chauffören får 
vänta med att lossa till klockan 8, eftersom 
betongbilarna går före eller att han får vänta 
på kranar och hissar. 

– Man missbrukar ofta prioriteringar, 
säger Harald Sundin.  

– Alla vill t ex ha leverans på dagen, men 

då är det trångt på arbetsplatsen. Kvälls-
leverans, som vi erbjuder, är betydligt 
enklare. Därför kommer vi när vi kan vara 
själva på arbetsplatsen, efter klockan 4.

95% från fabrik är målet
Det finns en rad klassiska problem på 
byggen. 10 olika yrkesgrupper och företag 
kan ingå i ett byggprojekt. Oordnade högar 
med material ligger oskyddade för väder.  
Nybyggen har stora problem med fuktska-
dor. Det skapar väntetid, missförstånd och 
svinn. Mycket tid går åt till att leta efter 
material.

Det vanliga sättet att leverera gips är  
t ex att en byggkran tar in det, innan nästa 
bjälklag läggs. Sedan får det ligga under en 
presenning tills det är dags för snickaren 
att montera, ofta i vägen för annat arbete 
och utsatt för fukt och skada. Dessutom 
är lagerleveranser ofta 30 % dyrare än 
fabriksleveranser.

– Vårt krav är att det ska vara tak först 
– d v s torrt och att vi levererar gipsskivor-

na direkt till våningsplanet. Sker det direkt 
från fabrik dagen innan det ska monteras, 
blir vinsten maximal.

 Målet är att leverera 95 % direkt ifrån 
fabrik. Idag beställs 65 % av återförsäljare 
till ett pris som ligger 35 % högre.

 – Vi gör en flödesanalys. Det handlar 
om att få saker i rätt ordning, material pack-
at på rätt sätt och planera för fri passage. 
Via en enda passage kanske flera byggnader 
kan förses med material. En större hiss 
kanske behövs för större kvantiteter. 

Istället för att ta ett och ett fönster i his-
sen, kan man ta en hel pall. 166 fönster blir 
33 pallar. Totalkostnaden för hanteringen 
av ett fönster kan då minska från 697 kr 
till 139 kr per fönster enligt Bygglogistiks 
prislista.. 

– Centralt inköp av gips, fönster, dörrar 
etc sparar mycket. Men det är kunden som 
beställer, inte vi.

– Ta t ex en gipsskiva. Priset ökar med 
144 % från leverans till användning. Då är 
administration 5%, emballage 6%, för-
råd 2%, hanteringsutrustning och leverans 
2% inköpsarbete 3%, kapitalkostnad 2%, 
kvittbildning 10%, skador, spill och svinn 
41%, störningar 1%, terminalkostnad 6% 
och transporter 17%.

– När man redovisar så blir många 
förvånade.

Bättre logistik sänker byggkostnaderna
Bygglogistik	handlar	om	att	få	
rätt	sak,	på	rätt	plats,	vid	rätt	
tillfälle.

–	Vi	erbjuder	ett	dukat	bord	
till	snickarlaget,	säger	Harald	
Sundin	på	Svensk	Bygglogistik.	

aV	lena	sonne

Bättre bygglogistik kan spara över 30% av byggkostnaden.

– Vi vill få 
byggare att se 
totalkostnaden, 
säger harald 
Sundin.
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 ”En gipsskiva ökar med 144% i pris 
från leverans till användning.”

Logistiklokaler granne med Stadiums centrallager i Norrköping. 
Hyr nybyggda, flexibla lokaler med skyltläge vid E4.  
Ytor från ca 3000 kvm. Möjlig inflyttning under våren 2008.  
Välkommen att kontakta oss på 011-36 49 00.
www.mfu.se

logistiklokaler
Hyr nya 
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New	York	vill	ha	trängselskatt	

London och Stockholm, har minskat 
trängseln och ökat framkomligheten nästan 
omedelbart genom att införa trängselavgif-
ter. Nästan alla stora städer har trängsel- 
problem.

Professor Jan Owen Jansson, Linköpings 
universitet har rest runt i världen för att 
göra en studie kring kostnad och nytta vid 
införandet av trängselskatter i Oslo, Singa-
pore, London, Stockholm och New York. 

Nu väntar han på en rapport från New 
York om roadpricing som snart ska vara 
klar. 

– I London var kostnaderna 1,9 miljar-
der SEK per år och nyttan 2,7 miljarder. 
Nyttan har därför ett positivt netto, men är 
ändå liten, menade Jan Owe Jansson när 
han talade vid Transportforum i Linköping 
nyligen. 

Han menar också att Stockholmsförsöket 
kostat för mycket.

Starkt stöd i New York
Myndigheterna i New York betraktar dock 
trängselskatteförsöken i London och Stock-
holm som så lyckade att de nu överväger att 
införa en liknande skatt på nedre Manhat-
tan.

Det är jättestadens mest trafikintensiva 
del, med trånga ofta överfulla gator där 
trafiken står stilla.

Jan Owen Jansson tror att trängselskatt 
bara passar större städer. I mindre städer är 
det mer lönsamt att minska trafikträngseln 
genom trafikregleringar och parkeringspo-
licy.

I New York fanns ett starkt stöd för 
trängselskatt bland befolkningen. På hela 
Manhattan bor ca 1,5 miljoner invånare 
och norr om 84:e gatan bor 1 miljon. En 
bidragande orsak till att många gillar idén 
kan vara att hela 75% av befolkingen på 
Manhattan är utan bil, i hela New York City 
saknar 54 % av hushållen bil. I hela USA 
är det bara 8 % av hushållen som inte äger 
minst en bil.

– En annan viktig förutsättning för att 
få en positiv majoritet är att man satsar på 
kollektivtrafik.Man kan öka nyttoeffekten 
av trängselskatt väsentligt genom att satsa 
på kollektivtrafik, menar Jan Owen Jansson.

– Även i Stockholm borde man ha börjat 
med att förbättra kollektivtrafiken och skat-
ten bör gå till bättre kollektivtrafik, menar 
Jan Owen Jansson.

Los Angeles värst 
 New York har överlägset bäst kollektivtra-
fik om man jämför med andra städer i USA. 
Los Angeles har enorma trängselkostnader 
och nästan ingen kollektivtrafik. 

– S k roadpricing förutsätter kollektiv-
trafik, menar Jan Owen Jansson.

Jan Owen Jansson ser en rad brister som 
han hoppas att man nu ska ska undvika i 
New York.

– Det har varit mycket höga kostna-
der med den trefasiga avgiftsuppbörden i 
Stockholm och London. 

– Först separat registrering och kontroll 
vid inträde, därefter separat registrering och 
kontroll av betalning och slutligen match-
ning mot ett register. 

– Singapore har inte fler betalande bilar 
än London, men har bara 1/12 av driftkost-
naden. Lönerna där är visserligen 30 % 
lägre men det förklarar bara en liten del av 
skillnaden. 

Direktbetalning bäst
Av de storstäder han jämfört har Oslo 
överlägset flest betalande bilar. I Oslo och 
Singapore har man direktbetalning, vilket 
har blivit billigare och borde vara intressant 
för Manhattan.

Jan Owen Janssons beräkningar av kost-
naden för trängselskatt visar på höga både 
investeringskostnader och driftskostnader 
i Stockholm och London, medan Oslo och 
Singapore har betydlig lägre. 

Jan Owen Jansson förespråkar därför 
direktbetalning. 

Kritiker menar dock att även direkt-
betalning medför en trefasprocess fast på 
banken.

I Oslo betalar man bara när man kör in 
i staden vilket också minskar administra-
tionskostnaden.

 I Singapore har man haft trängselskat-
ter i 25 år, vilket gör att systemen kan vara 
svåra att jämföra.

På	nedre	Manhattan	vill	myndigheterna	nu	införa	trängselskatt	
efter	samma	modell	som	Stockholm	och	London.	

–	Men	kostnaden	att	ta	in	skatten	är	onödigt	hög	i	både		
London	och	Stockholm,	säger	professor	Jan	Owen	Jansson.

aV	lena	sonne

redan i vår väntas New York ta beslut om trängselskatt enligt samma modell som  
London och Stockholm.
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Trängselskatt återinfördes i Stockholm 
1 augusti 2007.  Färska siffror visar nu 
att biltrafiken minskat med 20 procent. 
Det har varit en stadigt minskad nedgång 
under hösten, trots att trafiken inte har gått 
ner under november–december som den 
brukar. 

Louise Jarn Melander, som ansvarar för 
informationen om trängselskatten, tror att 
det beror på att vi knappast har haft någon 
halka. 

– En annan förklaring är högkonjunktu-
ren. Folk har råd att köra mer.  

Det är nu 1.8 miljoner passager under 
fem månader mot 2,2 miljoner före försö-
ket. 

– Det innebär att nedgången har hamnat 
på en väldigt stadig nivå. Den ligger och 
pendlar kring 360 000–380 000 passager, 
säger Louise Jarn Melander. 

Vägverkets statistik visar också att 
kontrollsystemet blivit säkrare.

Andelen miljöbilar, som är befriade 
från trängselskatt närmar sig 10 procent. 
Men nya miljöbilar kan få betala trängsel-
skatt i Stockholm redan i år. Det föreslår 

i varje fall regeringens trafikutredare Carl 
Cederschiöld trots protester. I riksdags-
beslutet från 2006 står att miljöbilar ska 
slippa trängselskatt till 1 juli år 2012.

 IBM Sverige ser nu framgången i 
Stockholm som en affärsmöjlighet.  

– Vårt system för trängselskatt kan bli 
en svensk exportsuccé, sa Gunnar Johans-
son, kundansvarig för IBMs system som 
används i Stockholm, när Svenska ambas-
saden i Köpenhamn nyligen gjorde PR för 
Stockholmsmodellen i Köpenhamn.

Fortsatt	god	effekt	i	Stockholm

trängselskatten i Stockholm har gett en 
stabilt minskad trafik med �0%.



Jämn	hastighet.	Mjuka	in-
bromsningar.	Inga	onödiga	
stopp.	Med	ett	energisnålt	
körsätt	av	arbetsmaskiner		
gör	Göteborgs	Hamn	stora	
miljövinster.	

Göteborgs Hamn är Nordens största hamn 
och den enda i Sverige med kapacitet att ta 
emot de största transoceana containerfarty-
gen. 65 procent av Sveriges containertrafik 
går via Göteborg. Inom åtta år ska hamnen 
omsätta dubbelt så stora volymer och bli 
en av de mest effektiva hamnarna i hela 
Europa. Det här innebär också att de diesel-
drivna arbetsmaskinerna i hamnen släpper 
ut mycket koldioxid. 

70 procent av koldioxidutsläppen från 
Göteborgs Hamn kommer från arbetsma-
skiner av olika slag, t ex grensletruckar som 
används för att lasta och lossa fartygen. Då 
är fartygens utsläpp inte inräknade, endast 
hamnverksamhetens utsläpp på land.  Ham-
nen driver dock ett intensivt miljöarbete 
och Ecodriving är en viktig del av det. 

Mindre koldioxidutsläpp
-Redan 2003 började vi försök med utbild-
ning i Ecodriving förare av terminaltrakto-
rer, berättar Kajsa Asker, miljösamordnare.

Förarnas körsätt spelar stor roll. 
-När vi testade Ecodroving på ett 

nattskift förra hösten, så kom vi upp i en 
minskad bränsleförbrukning på hela 50 %.

Genom att lära maskinförarna att köra 
på ett mer energisnålt sätt kan bränsleför-
brukningen minska med åtminstone 15-20 
procent. Varje sparad liter diesel ger 2,5 
kilo mindre utsläppt koldioxid. På ett år 
handlar det om en minskning av koldiox-
idutsläppen med 2000 ton. Körsättet leder 
också till minskade utsläpp av till exempel 
kväveoxider och partiklar. 

Ecodrivning innebär att maskinförarna 
planerar körningen för att kunna förutse 
olika situationer och därigenom undvika 
onödiga stopp. Jämn hastighet är det vikti-
gaste för att spara bränsle. 

Bättre arbetsmiljö
Alla nyanställda hamnarbetare får utbild-
ning i Working Ecodriving och nya fordon 
utrustas med en färddator som mäter 
bränsleförbrukningen. På sikt kommer alla 
hamnarbetare att få utbildning i Ecodriving. 
Förutom miljövinsterna leder Ecodriving 
till en bättre arbetsmiljö, både för maskin-
förarna och för omgivningen genom mindre 
buller och mindre stress. Dessutom blir det 
mindre slitage på utrustningen. 

– En del särskilt yngre förare sa, att det 
skulle gå för långsamt. Men tvärtemot vad 
man kanske kan tro tar det inte längre tid 
att utföra arbetet med Ecodriving, säger 
Kajsa Asker.

Ecodriving i hamnen 
ger 2000 ton 
mindre utsläpp

Genom att lära maskinförarna att köra på ett mer energisnålt sätt kan bränsleförbruk-
ningen minska med 15-�0 procent.
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SÖKER DU UTRYMME? >>

www.prologis.se

ProLogis är specialister på utveckling och

uthyrning av moderna, effektiva logistik-

byggnader. Anläggningarna är strategiskt

belägna i anslutning till infrastruktur som

större vägstråk, järnvägsnät, hamnar och 

flygplatser. På den svenska marknaden

koncentrerar vi verksamheten till Mälardalen,

Göteborgsområdet, Jönköping och 

Öresundsregionen. 

Genom ProLogis europeiska nätverk av 

fastighetsspecialister erbjuder vi avancerade,

flexibla lösningar som efterfrågas av företag

inom tillverkningsindustrin, detaljhandeln och

transport- och logistiksektorn. 
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Intelligent Logistik HB

SVARSPOST
20492681
761 10 Norrtälje

Frankeras ej
mottagaren

betalar portot

Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och 
förenkla flöden och processer oavsett om det gäller 
material, information, dagligvaror, människor eller 
pengar.

Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsansvarig,
produktions- eller verksamhetschef vill du ha full insikt 
i och överblick över verksamhetens villkor.

Denna insikt och överblick får du genom att läsa 
tidningen Intelligent Logistik. Håll dig ständigt upp-
daterad och ligg steget före genom att prenumerera 
på branschens bästa tidning!

Fyll i och sänd in talongen. Vi bjuder på portot. Eller faxa
den till 0176-22 83 49. Du får 8 nummer (sex magasin
och två tema-bilagor) till priset 375:- inkl. moms. 

Nappar du på erbjudandet just nu bjuder vi dig på nästa nummer. Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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Möt bilvärldens mäktigaste svensk

Logistiksystem hotar integriteten

Inköp och logistik i Kina

Via Nordica 2008 har redan väckt väg-
transportbranschens intresse och ca 1 200 
deltagare väntas från hela Europa. 

Kongressens vetenskapliga program tar 
sig an en rad aktuella ämnen. En hel serie 
sessioner hålls på engelska i den annars 
nordiska kongressen. Den engelskspråkiga 
serien tar upp alla kongressens teman, och 
erbjuder en intressant vetenskaplig helhet. 
Övriga sessioner har engelsk tolkning. 

Via Nordica 2008-utställningen har fått 
en central plats i kongressen och lockar 
utställare från hela branschen. 

– Utställningen blir en naturlig träff-

punkt deltagarna emellan och ett ypperligt 
ställe att skapa kontakter med branschens 
aktörer, säger Mikaela Jussila från Finlands 
Vägverk, som är medarrangörer.  

Nordiska Vägtekniska Förbundet, NVF, 
arrangerar Via Nordica-kongressen vart  
4:e år. Via Nordica 2008 är förbundets  
20:e kongress. NVF grundades år 1935 
och är en sammanslutning som vill främja 
utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och 
vägtransportsektorn genom samarbete mel-
lan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, 
Island, Norge och Sverige.

NVF var långt före EU att harmonisera 
vägskyltar och trafikregler. 

Jan-Erik Enestam, Direktör Nordiska 
Rådet och tidigare bl a finländsk miljö-
minister, talar om ”En konkurrenskraftig 
nordisk och europeisk marknad - möjlighe-
ter och utmaningar.” 

Om ” Transportmyndigheternas strate-
gier för vidareutvecklande av en nordisk 
och europeisk marknad” talar Vägverkets 
GD Ingemar Skogö.

Under Session 7 ”Konkurrerande nät-
verk i norra Europa”, talar generaldirektör 
Zbigniew Kotlarek, GD Polens Vägverk.
Direktör Catharina Sikow-Magny, från 
EU-komissionen talar om EUs syn på det 

nordiska vägnätet. 
Dagen före öppnandet, söndagen den  

8 juni, är det visning av Helsingfors nya 
containerhamn, Nordsjö hamn, Finlands 
största infrastrukturprojekt som blir Euro-
pas modernaste hamn.

Turen övergår i ett välkomstparty vid 
återkomsten till Mässcentrum.

 

120 föredragshållare på 25 seminarier ger 
sin syn på framtidens logistik och trans-
portsektors utmaningar i klimatdiskus-
sionens nya ljus. Konferensen öppnas av 
infrastrukturminister Åsa Torstensson och 
Roland Dachs, president för ELA. Det är 
den organisation som ansvarar för Eurolog-
delen av konferensen som samlar Europas 
ledande logistiker. Den 20 maj inleds 
konferensprogrammet med ett gemensamt 
seminarium under temat ”Effektivitet, an-
svar och miljö”. Moderator är Jaume Ferrer, 
Europachef logistik, Accenture. 

Under tre intensiva dagar medverkar 
många av branschens tyngsta företrädare.

Det är första gången som ELA samlas 
till konferens i Göteborg. Det markerar 
också den profil som Nordens logistikhu-
vudstad som Göteborg fått på senare år.

Utställningen som vuxit kraftigt de två 
senaste åren, blir 2008 fullskalig. Mässan 
är branschens viktigaste mötesplats, laddad 
med affärsmöjligheter eftersom målgrup-
pen för Logistik & Transport är logistikche-
fer och nyckelpersoner med inköpsansvar. 

Tidningen Intelligent Logistik är för 

första gången mediapartner till mässan och 
konferensen Logistik & Transport 2008.

– Vi skapar ett nordiskt forum för alla som 
är intresserade av tillväxt och RFID-tekno-
logi. Utställningen innehåller applikationer, 
produkter och information inom industri, 
handel och service, säger projektledaren 
Björn Lindforss.

Konferensprogrammet fokuserar på 
ROI, standarder och samordningslösningar. 
Scandinavian RFID Expo & Conference är 
ett samarbete mellan branschorganisationen 
RFID Nordic och Tekniska Mässan.

Automation, robotisering och modern 
hantering är viktiga inslag på avdelningen 
Logistics.

– I samarbete med tidningen Intelligent 
Logistik, som också är mässans mediapart-
ner, arrangera vi en serie korta seminarier 
där landets bästa platser för logistik får pre-
sentera sig. Här utfrågas representanter från 
landets 20 ledande logistikregioner, företrä-
dare för logistikföretag, flygplatser, hamnar 
och högskolor, berättar Per Junbrink.

– De som var med förra året är nöjda 
och har redan preliminärbokat utställnings-
plats säger Per Junbrink, projektkonsult, 

Tekniska Mässan. 
Tekniska Mässan, som går i oktober 

2008 kommer strax efter att regeringen 
lägger sin stora infrastrukturproposition i 
september.

– Då vet vi vilka infrastrukturprojekt i 
landet som regeringen vill satsa på. Då får 
vi också svaret på hur regeringen ser på 
de strategiska hamnarna och nya rikskom-
biterminaler.Därför blir kortseminarierna 
på årets mässa högintressanta säger Gösta 
Hultén, chefredaktör för Intelligent Logis-
tik, som också i år håller i seminarierna. 

Den	9–11	juni	genomförs	den	
20:e	nordiska	vägkongressen,	
Via	Nordica	2008		i	Helsingfors	
Mässcentrum.

Europas	logistiktungviktare	
samlas	i	Göteborg	i	majLogistik	får	alltmer	utrymme	

på	Tekniska	Mässan,	Nordens	
största	industrimässa.

Ett	nytt	aktivitets-	och	
utställningsområde	med	tillhö-
rande	seminarieprogram	under	
Logistics	visar	olika	exempel	
på	IT-stöd	för	logistikkedjor.	

Logistiklägen på Tekniska Mässan 2008

Den	20–22	maj	2008	vallfär-
dar	det	tunga	logistikfolket	
från	hela	Europa		till	Svenska	
Mässan	i	Göteborg.

Logistiklägen nu även på CeMAT
ceMAt – europas ledande mässa för 
logistik har Logistic Locations som 
ett av flera nya mässteman på vårens 
mässa den �7–3� maj i hannover.

– Vi ser det här området som intres-
sant och har redan mött stort intresse, 
bl a från företag som arbetar med 
logistikfastigheter, säger Manfred kut-
zinski från Deutche Messe i hannover.

Logistikinredningar och teknik för 
godshantering i hamnar är andra nya 
mässteman. en annan nyhet inför 
årets ceMAt är future of Logistics,  
en ny internationell konferens om 
logistiken i framtiden, som går den  
�6 maj, dagen innan mässans öpp-
nande och med framträdande interna-
tionella talare som tar upp logistikens 
megatrender.

Via Nordic 2008 lockar logistikfolk till Helsingfors

Dagen före öppnandet visas helsingfors nya containerhamn, Nordsjö hamn.

europas logistiktungviktare samlas på 
Svenska Mässan i maj.
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När logistiken ställs på sin spets. 

Honda är en av världens största fordonstillverkare. 
Sedan sex år tillbaka har vi inom Posten Logistik 

förtroendet att vara nordisk logistikpartner till Honda. 
Via vårt dotterbolag HIT transporterar vi från belgiska 
Gent, till centrallagret i Malmö och vidare ut till lokala 
verkstäder i Norden och Baltikum. 

Hondas krav på sin logistikleverantör är höga och 
väldefinierade. Punktlighetskravet är tex 99,85%. 
Inte mer, då skulle kostnaderna bli oförsvarliga, men 
inte heller mindre. 

På typiskt japanskt manér ser Honda sina leveran-

törer som partners. Genom regelbundna och förtroende-
skapande möten utvecklar vi hela tiden vår relation, 
fi njusterar och trimmar i en ständig förbättringsprocess.

Honda var inte ute efter den största logistik lever an-
tören utan den mest lyhörda, som också kunde erbjuda 
öppenhet och transparens. Vi är förstås stolta över 
att Honda valde Posten Logistik och att samarbetet fort-
farande utvecklas. 

Vill du också effektivisera din logistik? 
Ring Posten Logistik på 020-33 33 10. 
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Registrera ditt besök på www.tekniskamassan.se Fackmässa åldersgräns 18 år.

Logistics – varje år! Allt fler företag går över till orderstyrd produktion. Traditionella lager ersätts
av centrallager samtidigt som tillverkningen sker i mindre volymer med kortare ledtider. Det ökar
kraven på mer flexibel logistik.  

Här visar ledande företag inom intern och extern logistik hur logistikprocesserna kan förbättras
för en mer effektiv försörjningskedja. Spännande aktiviteter som RFID Expo och Mobil IT.

Dessutom återkommer Logistiklägen där landets mest alerta kommuner och näringsliv visar hur de
satsar på sin infrastruktur.   

Välkommen till Tekniska Mässan 2008 – mötesplatsen för den tillverkande industrin! Här möts an-
vändare från industrin, tillverkarna, leverantörerna och forskarvärlden för att knyta värdefulla kontakter
och göra affärer!

Dina kunder är här. Boka din plats nu!
Per Junbrink, tel 08-749 91 13, e-mail per.junbrink@stofair.se

Truckar
RFID

Logistiklägen

Tekniska
Mässan
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Automatiserad produktion och effektiva
logistikprocesser. Nyckeln till ökad pro-
duktivitet och konkurrenskraft.

Produktutveckling
Konstruktion, Design, CAD, Friforms-
framställning, PLM

Automation/Produktion
Skärande bearbetning, Robot/Auto-
mation, Kontroll, Ytbehandling, Sam-
manfogning, Driftsäker Produktion &
Underhåll, Montering, Energieffektiv
Produktion

Logistik
Produktionslogistik, Lager- och material-
hantering, 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
Match-making for Business

I samarbete med:

RFID
Expo

Scandinavian

& Conference

Mediapartner:Huvudmediapartner:


