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

Alltfler vill ha  
järnvägslösningar
Läs vad logistikbyggarna spår om fram
tidens logistiklägen. 
	 sid	22

Snart samlas Europas logistikfolk på Svenska Mässan i Göteborg för att diskutera framtidens ödesfrågor. 
Hitta rätt på mässan och konferensen Logistik & Transport den 20–22 maj.		 Sidan	12–13.

Nu satsar svensk bil- och kraftindu-
stri tillsammans med regering och 
energimyndighet gemensamt för att 
lansera nästa generation miljöbilar 
i Sverige. Syftet är bl a att utveckla 
plug-in hybrider, nästa generations 
miljöfordon, som kan laddas direkt i 
eluttaget. 

Miljöminister Andreas Carlgren 
ser det som del i en större satsning, 
där målet är att bryta beroendet av 
fossila bränslen.

– Vi satsar i tre steg. Första steget 
är att få en bränslesnål bilpark. Steg 
två är att utveckla andra generatio-
nen biodrivmedel och ett tredje steg 
är att satsa på elbilar.

Eftersom de flesta bara kör mindre 
än 5 mil dagligen, går det utmärkt att 
ladda bilen via elnätet hemma

– Sverige kan vara världsledande i 
att ta fram de lösningar för att ställa 
om transporterna som resten av värl-
den nu efterfrågar, säger miljöminis-
ter Andreas Carlgren. sid	9

”Sverige ska vara världs-
ledande på miljöbilar”

– Vi är redan världsledande på biobräns
len, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Välkomna till Skandinaviens 
logistikhuvudstad

Nyfiken på  
modelogistik
– Att få ett logistikflöde som ökar genom
försäljningen är nyckeln, säger Sara 
Halberstad, logistikchef MQ.  sid	6
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Åsa Torstensson och
framtidens infrastruktur 
Infrastrukturministern kan vänta sig 
många frågor om vägar och järnvägar på 
Logistik & Transport i Göteborg. sid	10
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Nästa	DI-bilaga	kommer	i	september	inför	Tekniska	Mässan!

Vi	ses	i	Skandinaviens		
logistikhuvudstad

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 serviceunder-
sökning 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 Stock-
holm-Mälardalen. Inom 60 minuters restid lever och verkar tre 
miljoner människor. Här möts E18, riksväg 55 och 70. Goda 
kommunikationer och närheten till tre internationella flygplatser, 
inom 40 minuter, gör Enköping till en naturlig och viktig mötes-
plats för handel och affärer. 

Under året har 40 nya företag valt Enköping och 580 nya 
arbetstillfällen har skapats. K G Knutsson, KungSängen, Chiquita, 
Sundolitt, Matfabriken och City Mail är några exempel på etable-
ringar. Sedan tidigare finns här också AGA Gas, Lifco och Kronans 
Droghandel. Idag finns 600 000 m2 mark ledig för etablering.

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

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

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

Vid årets Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg 
den 20-22 maj är Intelligent Logistik för första gången medie-
partner. Det vill vi gärna uppmärksamma med detta extranum-
mer.

Intelligent Logistik nr 3 2008 Mässextra, som följer med 
Dagens Industri till nära 400 000 läsare, delas också ut till alla 
mässbesökare i ca 5000 exemplar. 

Mittuppslaget innehåller en mässkarta, där man hittar till alla 
utställare och en presentation av seminarieprogrammet.

Det här numret gör ett brett svep över logistik, sjöfart och IT 
globalt och i Norden. Flertalet av reportagen och artiklarna hand-
lar om utställare på mässan Logistik & Transport.

Den nya listan över Sveriges 20 bästa logistiklägen, som pu-
blicerades i Intelligent Logistik nr 1/2008 har som vanligt blivit 
mycket uppmärksammad.

Läs om vad logistikbyggarna tror om dagens och framtidens 
bästa logistiklägen. 

Sverige rankas som nummer fyra av 150 länder på topplistan 
över de länder i världen som har bäst logistikkvalitet. Det fram-
går av en uppmärksammad studie från Världsbanken som publi-
cerades i årets första nummer av Intelligent Logistik. Tyskland 
och Holland ligger i topp och övriga Norden ligger också bra till.

Som region framstår norra Europa därmed som världens mest 
logistikeffektiva.

Affärslogistik eller förmågan att knyta an till viktiga interna-
tionella marknader är en kritisk faktor för utvecklade ekonomier 

att förbättra sin konkurrensförmåga och dra fördelar av globalise-
ringen, heter det i studien.

På årets Logistik & Transport är konferensdelen integrerad 
med Eurolog, en viktig mötesplats för Europas ledande logistiker. 

Logistik & Transport blir därför en av årets mest spännande 
logistikhändelser, som samlar de tunga beslutsfattarna och de 
främsta experterna, köparna och säljarna av logistik från denna 
världens kanske mest kompetenta logistikregion, till Nordens 
logistikhuvudstad Göteborg.

Inför mässan kommer också nr 4 av Intelligent Logistik som 
magasin, med fokus på mässan och utställarna.

Intelligent Logistik ställer givetvis också ut och bevakar  
mässan och koferenserna.

Vi ses på Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg 
den 20–22 maj.

gustaf	berencreutz,
marknadsanvarig

gösta	hultén,
redaktör



Aditro Logistics är en del av Aditro-koncernen - en ledande nordisk leverantör av lösningar som förbättrar affärsprocesser inom logistik, kundservice, ekonomi, HR och dokumenthantering. Aditro erbjuder 

IT-drivna outsourcingtjänster, affärsstödjande konsulttjänster samt IT-lösningar baserade på modern teknologi och industriell metodik. Aditro hjälper kunderna att uppnå kostnads- och effektivitetsfördelar 

så att de kan fokusera på sin egen kärnverksamhet och öka sin konkurrenskraft. Aditro omsätter 3,2 miljarder SEK (350 MEUR), har mer än 4 400 anställda i sju länder samt 18 000 kunder inom privat 

och offentlig sektor.

www.aditro.com 

85000m² möjligheter!
Nu dubblar vi kapaciteten i Jönköping - Nordens demografiska mitt och ett guldläge för 
nordiska centrallager!

Aditro Logistics är Nordens ledande transportörsoberoende tredjepartslogistiker. Vi är 
specialister på effektiva, integrerade logistiklösningar – från lagerhållning och distribution 
till fullt integrerad logistik för fack- och detaljhandel, e-handel samt industri.

Vi hjälper våra kunder till skalfördelar, kostnadseffektivitet och flexibilitet. I Sverige förfogar 
vi över drygt 175 000 m² lager och vi driver idag effektiva nordiska centrallager för många 
världskända och ledande varumärken.

Hör av dig så berättar vi mer om Aditro, hur vi hjälpt andra och vad vi kan göra för dig.
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Volvo AB är huvudsponsor för  
Logistik & Transport i Göteborg  
den 20–22 maj.

Kaos är en del av livet i Indien, men för ett 
logistikföretag gäller det att bringa ordning.

I ett land som Indien kan vad som helst 
hända på vägen mellan punkt A och B när 
gods ska transporteras. Inrikes handlar det 
ofta om sträckor på upp till 2500 km, vilket 
tar cirka 15 dagar och variablerna för det 
oförutsägbara är många. Därför krävs tajt 
och nära kontroll av godset hela tiden. Det 
berättar L. Ganapathi som är chef för Volvo 
Logistics, VLC, i Indien. 

Fabriker i Bangalore
– Varje dag måste vi ringa chauffören och 
fråga exakt var han är. Om vi inte följer upp 
och stämmer av hela tiden, är det långtifrån 

säkert att chauffören tar ansvar för att lasten 
kommer fram i tid. Så är det i Indien, säger 
han.

VLC:s största kunder är Volvo Lastvag-
nar och Volvo Construction Equipments. 
Lastbilar, bussar och vägmaskiner ska 
transporteras från fabrikerna i Bangalore 
för både export och användning på den 
inhemska marknaden. 

Konkurrerar med kompetens
Men också de externa kunderna blir allt fler, 
redan nu kommer mer än hälften av omsätt-
ningen från dem. Till en början var de tre, 
men på ett och ett halvt år har de blivit sex. 
Framförallt handlar det om bildelar, som 

transporteras i containrar.
När det gäller maskiner och fordon på 

export ser VLC till att godset kommer från 
fabriken till hamnen, en sträcka på cirka 
350 km undermåliga vägar. De tar också 
hand om lastning och alla nödvändiga pap-
per.

– Indiska logistikföretag konkurrerar 
med priset. Det gör visserligen Volvo Lo-
gistics också, men vi konkurrerar även med 
kompetens och ansvar. Därför är vi bättre 
än våra indiska konkurrenter, förklarar L. 
Ganapathi.

Fakturering som tilläggstjänst 
Sedan förra året kan VLC också erbjuda 
sina kunder fakturering och redan de första 
två månaderna fakturerades för 10 miljoner 
rupies.

Även om de indiska logistikföretagen är 
billigare, blir de kostsammare på grund av 
ineffektiviteten, menar L. Ganapathi. När 
det handlar om dyra maskiner som behöver 
tas i bruk på utsatt tid, kostar det kunden 
stora pengar för varje dag som maskinerna 
inte kommer fram.

– Vi behöver få rätt processer från dag 

ett. Maskinerna ska gå iväg direkt från 
fabriken till transport.

Inom Indien levererar Volvo Logistics 
cirka 88-90 procent av allt gods på utsatt 
tid, snittet för de inhemska logistikföretagen 
är 74 procent. Vid de globala transporterna 
kommer 95 procent av allt gods fram i tid.

Växer kraftigt
Indien är ett av de länder som just nu satsar 
mest på utbyggnaden av sin infrastruktur.

Efter köpet av Ingersolls Rands fabrik 
i Bangalore växer Volvo Construction 
Equipments kraftigt i Indien, vilket förstås 
även gynnar VLC. Förutom L. Ganapathi 
själv finns tre anställda som ansvarar för 
respektive sjöfart, Volvo Lastvagnar och 
Volvo Construction Equipments. 

Sedan i juli 2007 har VLC skött exporten 
av drygt 300 lastbilar och 900 vägmaskiner. 
I slutet av 2009 tror L. Ganapathi att företa-
get vuxit ytterligare 40-50 procent .

– Och då är vi ett par, tre anställda till.

1000 anställda i hela världen
Volvo Logistics AB är det företag inom 
Volvogruppen som tar fram, tillhan
dahåller och utvecklar de omfattande 
logistiksystem som servar fordonsin
dustrin världen över. 

Volvo Logistics arbetar med alla delar 
i logistikkedjan, emballage, inbound 
och outbound, för att skapa de bästa 
förutsättningarna för fordonstillverk
ning mot order i stor skala. 

 Företaget har över 1000 medarbeta
re globalt och ett nätverk av specia
lister till förfogande för alla sorters 
transportlösningar. 

Ordning och reda nyckel  
till framgång i Indien
Att	sköta	logistiken	i	ett	land	som	i	Indien	är	en	utmaning	och	
Volvo	Logistics,	VLC,	har	lagt	ner	mycket	jobb	på	att	skapa	pro-
cesser	för	ordning	och	reda.	Nu	växer	VLC	i	takt	med	de	övriga	
Volvoföretagen,	samtidigt	som	de	externa	kunderna	blir	allt	fler.

av	annette	Wallqvist

 ”Kaos är en 
del av livet 

i Indien, men för ett 
logistikföretag gäller 
det att bringa ord
ning.”

– Indiska logistikföretag konkurrerar med priset. Det gör visserligen Volvo Logistics också, 
men vi konkurrerar även med kompetens och ansvar, förklarar L. Ganapathi.
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Vi fick ett mejl från Veronica Zackrisson, 
ung logistiker från Göteborg:

”I Intelligent Logistik nummer 5, 2007 
skrev du en artikel som heter ”Logistik 
som räddar människoliv”. Anledningen till 
att jag började läsa logistik är att jag vill 
kunna i framtiden hjälpa människor i tredje 
världen eller vid katastrofer. Jag har dock 
problem med att få kontakt med rätt folk.”

 Vi tipsade henne om Röda Korset och 
Läkare utan Gränser, som vi skrivit om tidi-
gare och som bägge har behov av utbildade 
logistiker och vi ringde upp Veronica.

– Tack för tipset om Läkare utan gränser, 
jag ska kolla upp det. 

 Varför valde du att läsa logistik? 
– Jag vill arbeta globalt, hjälpa männis-

kor i tredje världen med planering, kvalité 
och service. Det var därför jag valde att läsa 
logistik.

– Jag har gått på Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet och blev intresserad 
av logistik när jag själv arbetade nära en 
logistikavdelning. Jag kände att det inte 
räckte med management, som jag läst 
tidigare. 

– Därför valde jag inriktningen ”Logistik 
och Transport” för min magisteruppsats, 
som jag gjorde på Volvo Logistics. Den 
hette “Added value within the automotive 
logistics industry: Volvo Logistics Corpo-
ration”. 

Kurskamrater från hela världen
Att logistik är ett internationellt ämne 
märktes också bland Veronicas kurskam-
rater på Göteborgs universitet. Bara en 
fjärdedel av dem var från Sverige.

– Av de ca 40 som gick kursen, kom 
flera från Kina, men också från Pakistan 
och Bangladesh, Thailand, Kamerun, 
Elfenbenskusten och från Mexiko och 
Sydamerika.

De hade olika bakgrund i botten, som 
handelsämnen eller teknik. 

Hon blev klar med magisterexamen för 
ett år sedan. 

Magisteruppsatsen skrev hon tillsam-
mans med en kurskamrat från Elfen-
benskusten, som gärna ville ha med det 

världskända namnet Volvo i sin CV.
Göteborgs Universitet med Göteborgs 

Handelshögskola var också den högskola 
som i Svenskt Näringslivs mätning nyligen 
fick bäst betyg för sitt samarbete med 
näringslivet.

Veronica Zackrisson arbetar nu på John-
son Controls i Göteborg, som är underleve-
rantör av fordonsinredningar till Volvo.

Innan hon började läsa logistik hade 
hon redan en BA i ” European Business” 
från Hull Business School i Kingston upon 
Hull, Storbritannien från 2001. Sedan dess 
har hon arbetat tre år i Holland, på General 
Electric Plastics i Bergen op Zoom i Hol-
land, som också är underleverantörer till 
bilindustrin. 
Du skrev i ditt mejl att du ville hjälpa 
människor i tredje världen. Vilket är ditt 
önskejobb?

– Ett jobb inom supply chain mana-
gement i en miljö där jag kan utvecklas, 
påverka och bygga nätverk, gärna med 
mycket internationella kontakter.

Men hur får man ett sådant jobb om man 
för att få jobbet, redan måste ha ”erfaren-
het”? frågar hon sig. Och hur skaffar man 
sig rätt kontakter?

– Visst förstår jag att man inte kan ta 
in en gröngöling, säger Veronica, som för 
närvarande ändå trivs alldeles utmärkt i 
 Göteborg, nära vänner, familj och släk-
tingar i Munkedal.

På fritiden gillar hon att resa, utforska 
nya platser och lära känna nya kulturer, 
läsa, träna regelbundet och att umgås med 
familj och vänner.

Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet är med som utställare på 
Logistik & Transport, monter B06:02.

”Jag	vill	kunna	
hjälpa	människor	
i	tredje	världen”
Logistik	är	ett	mycket	interna-
tionellt	ämne,	både	när	det		
gäller	arbetsfältet	och	utbild-
ningarna	i	Sverige.	Vi	fick	ett	
mejl	till	redaktionen	som	be-
kräftar	den	saken.
av	lena	sonne

– Jag vill arbeta globalt, hjälpa människor i 
tredje världen. Det var därför jag valde att 
läsa logistik, säger Veronica Zackrisson.

Stor efterfrågan på logistiker 
arbetsmarknaden	är	ljus	för	logistiker	och	logistikchefer,	för	de	som	har	yrkeserfarenhet	
från	området	är	den	mycket	god.

förutom	vid	handelshögskolan	vid	göteborgs	universitet	och	chalmers	i	göteborg	
finns	logistikutbildningar	och	kurser	i	logistik	på	högskolenivå	i	borås,	skövde,	varberg,	
malmö,	lund,	blekinge	tekniska	högskola	i	karlshamn,	växjö,	ljungby,	Jönköping,	
linköping,	Örebro	universitet,	mälardalens	högskola	i	eskilstuna,	södertörns	högskola	
och	kth	i	stockholm,	högskolan	i	gävle,	högskolan	dalarna,	mittuniversitetet	samt	vid	
luleå	tekniska	universitet.

hela 	denna 	b i laga 	 är 	 en 	 annons 	 från 	 intell igent 	 log ist ik
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Modekedjan MQ säljer kläder till både män 
och kvinnor. Från en rätt anonym butiks-
kedja, har den vuxit till 94 butiker och en av 
de ledande svenska modekedjorna.

Mer än 1/3-del av försäljningen är i 
Storstockholm, med hela 24 butiker.

Målet är att öka antalet besök i butiker-
na, men framför allt att arbeta mot fler och 
bättre avslut. 

Sara Halberstad, logistikchef, tycker att 
MQ har bra kontroll över flödena.

– Vi har inte råd att låta butikerna vänta 
på varor. Vi måste se till att varorna alltid 
finns där de efterfrågas. 

– Att få ett logistikflöde som ökar ge-
nomförsäljningen är en nyckelfaktor till att 
vi ökat vår försäljning. 

– Med hjälp av ett genomarbetat på-
fyllnadssystem så försöker vi minimera 
andelen varor som behöver reas, säger Sara 
Halberstad.

Upp till sex gånger per dag
MQ har rötter i Borås, men flyttar snart till 
nytt huvudkontor nära Operan i Göteborg. 
Centrallagret, som sköts av DHL, blir dock 
kvar i Borås.

– Vi har tagit bort baklagren i stor-
stadsbutikerna. Det är också ett sätt att 
öka säljytorna. Vi har istället konsoliderat 
butikernas baklager genom att bygga upp 
tre regionala lager, ett i Malmö och två i 
Storstockholm, i Solna i norr och i Grön-
dal för södra Storstockholm. Under 2008 
kommer även ett regionalt lager att öppnas 
i Göteborg. 

Vart och ett av de regionala lagren för-
sörjer 12 storstadsbutiker.

De butiker som alltså varuförsörjs från 
de regionala lagren har i de flesta fall inget 
eget baklager i butik, utan får dagligen 
varupåfyllnad in på säljytan i butiken. 

Antalet leveranserna på en dag är bero-
ende på försäljningsfrekvensen. 

– I perioder med hög säljfrekvens så får 
de största butikerna leveranser upp till sex 
gånger per dag. 

– Vi har också börjat med leveranser på 
helgerna för butiker anslutna till ett regio-
nalt lager, säger Sara Halberstad.

Att modeföretagens logistik väcker 
intresse från andra branscher tycker hon är 
naturligt.

– Den höga modegraden gör att våra 
kläder är färskvaror och det ställer speciella 

krav på ledtider och lagerstyrning. 
På MQ framhålls betydelsen av en bra 

logistik. 
Sara Halberstad kom till MQ som lo-

gistikcontroller 2006 och blev logistikchef 
2007. 

– Min företrädare Thomas Wernerson 
var med och utvecklade mycket av den 
logistik vi ser på MQ idag. Under hans tid 
som logistikchef gick MQ bl.a. över till 
den försäljningsstyrda påfyllnad som vi ser 
idag.

Sara har läst Logistikprogrammet på 
Handelshögskolan vid Göteborgs univer-
sitet och jobbade i en MQ-butik under 
studietiden.

– På Handelshögskolan hade vi ofta ex-
empel från fordonsindustrin. De är duktiga, 
men jag tror att vi inom modebranschen 
möter andra förutsättningar som faktiskt 
ställer ytterligare krav på logistikflödet. Vi 
kan inte låta kunden vänta. Livslängden på 
våra varor är ofta förhållandevis kort. 

”Modeföretagen väcker intresse”
– Att modeföretagens logistik väcker 
intresse, beror dels på kravet att alltid ha 
rätt varor i butiken, men också på att de 
outsourcat sin produktion globalt och därför 
tidigt varit tvungna att expandera sina 
internationella kontaktnät. Det säger Anders 
Mattsson, vVD i logistikkonsultföretaget 
4PL, som har flera kända modeföretag 
bland sina kunder.

4PL är specialister på skäddarsydda 
logistiklösningar i hela värdekedjan. 

– Våra uppdragsgivare är såväl svenska 
företag som europeiska koncerner, där vi 
löser allt från lokala till landsöverskridande 
logistikproblem.

 DPS International, en av världens 
ledande leverantörer av professionella rutt-
planeringssystem, är en partner.

För Lindex och KappAhl har man främst 
hjälpt till att upphandla transporter. Men för 
MQ och Filippa K har man gjort även andra 
uppdrag.

– För MQ började det med en trans-
portupphandling, men kom att omfatta en 
genomgång av externa transportflöden, 
effektivare återrapportering av säljdata och 
till att få till en optimal logistikstruktur.

– Våra analyser visar ofta på en stor po-
tential till förbättringar, både när det gäller 
total ekonomi och distributionsstruktur. Att 
välja rätt logistikprodukt och tjänst är också 
viktigt. 

– Trots att pall är billigare kan t ex pa-
ketleverans vara att föredra om det under-
lättar lagerhanteringen. 

– Vid en transportupphandling bjuder vi 
in ett antal aktörer som vi tror kan ge bra 
anbud.

De stora erbjuder ofta totallösningar, 
men för kunden kan det vara en fördel att 
inte ha en enda spelare på allt, utan välja 

ett företag som transportör och ett annat för 
lagerhantering.

4PL arbetar med allt från val av tredje-
partlogistiker, tullhantering, affärssystem, 
fraktoptimering och ruttplanering till 
lagerhantering och transportadministrativt 
system.

– Vi hjälper också till med s k geo-opti-
mering, t ex bästa läge för ett centrallager, 
beroende på företagets förutsättningar, 
säger Anders Mattsson.

Både MQ och Filippa K har centrallager 
i Borås.

– Vid en geografisk optimering kanske 
tyngdpunkten skulle hamna närmare Mä-
lardalen. Men i Borås finns stor erfarenhet 
av konfektion och det ligger nära både 
Landvetter och Göteborgs hamn.

Dilemma ur miljösynpunkt
2004 fick 4PL utmärkelsen ”Årets Gasellfö-
retag”, som delas ut av Dagens Industri till 
de snabbast växande företagen i Sverige. 
Huvudkontoret ligger i Göteborg, med 

filialer i Malmö och Örebro
– En viktig faktor för resultatet har varit 

att både MQ och Filippa K visat engage-
mang och samarbetsvilja när det gäller att 
ge oss tillgång till statistik.

Att modeföretagens affärsmodell kräver 
täta varupåfyllningar och därmed många 
transporter är ett dilemma ur miljösyn-
punkt.

– Att öka fyllnadsgraden i bilarna är 
viktigt. Men egentligen är ju transporter för 
billiga. 

– Ur ett samhällsekonomiskt perspek-
tiv finns mycket att vinna på att samordna 
distribution. Men kostnadsaspekten slår inte 
igenom i det enskilda företaget.

– Butikerna är rädda för att just deras 
varor inte prioriteras då, så därför vill de ha 
egna transporter, säger Anders Mattsson.

”Vi	måste	se	till	att	varorna	alltid	finns	
där	de	efterfrågas”
–	Vi	måste	se	till	att	varorna	
alltid	finns	där	de	efterfrågas.	
Att	få	ett	logistikflöde	som	
ökar	genomförsäljningen	är	en	
nyckelfaktor,	säger	Sara	Hal-
berstad,	logistikchef	på	MQ.	

av	gÖsta	hultén

�PL ställer ut på Logistik & Trans
port i Göteborg den 20–22 maj.  
De finns i monter B 02:�2

– Att modeföreta
gens logistik väcker 
intresse, beror dels 
på kravet att alltid ha 
rätt varor i butiken, 
men också på att 
de outsourcat sin 
produktion globalt,  
säger Anders Matts
son, vVD �PL.

– Med hjälp av 
ett genomarbetat 
påfyllnadssys
tem försöker vi 
minimera andelen 
varor som behöver 
reas, säger Sara 
Halberstad.

 ”Den höga modegraden gör att våra 
kläder är färskvaror och det ställer 

speciella krav på ledtider och lagerstyrning.” 
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Halmstad utvidgar sin djuphamn, ett pro-
jekt som kräver muddringar. En ny väg- 
anslutning till E 6:an byggs. Hamnens yta 
ska växa med 50 000 kvm för att kunna öka 
hanteringen av virke, bilar och containers.

Helsingborgs hamn är Sydsveriges 
största containerhamn. Hanteringen av 
containrar ökade med hela 33 procent under 
2007 – den största ökningen någonsin. 
Helsingborg hamn satsar på nya kranar och 
större markytor. En ny kombiterminal för 
omlastning mellan fartyg, tåg och lastbil 
byggs också.

I Malmö planerar det dansk-svenska 
hamnbolaget CMP flera stora investeringar 
i nya Norra hamnen. Här byggs ett helt nytt 
logistikcenter, med ro-ro-, container- och 
kombiterminaler. 

Hit kan Nordö Links Travemündefärjor 
komma att flytta redan under nästa år. 

I Trelleborg planeras det för nya kajer 
och vågbrytare. Arbetet är i full gång med 
att utvidga hamnen österut med två nya 
färjelägen. Här byggs också en ny kombi-
terminal där gods från lastbilar kan lastas 
över till järnväg. 

Ystad ska också modernisera och bygga 
ut sin färjehamn. Bl a ska tre färjelägen bli 
två, hamnen ska muddras och vågbrytarna 
byggas om. Byggena har dock försenats 

och en rad samrådsmöten är nu på gång.
Karlshamns hamn bygger ett tredje färje-

läge, nya vågbrytare och förbättrar kajerna. 
Snart är också den nya kombiterminalen 
och ny bangård färdiga. 

I Karlskrona får Stena Lines Polenfärjor 
ny kaj och en ny anslutningsväg byggs till 
E 22:an.

Karlshamn och Karlskrona, som tillsam-
mans pekats ut som en av Sveriges tio 
strategiska hamnar, ställer ut tillsammans 
på RORO 2008. Även CMP ställer ut på 
RORO 2008 som går parallellt med Logis-
tik & Transport 20–22 maj i Göteborg.

I Västerviks hamn ska farleden breddas 
och fördjupas för 25 miljoner SEK för att 
kunna ta emot större fartyg. Farleden bred-
das från 60 till 150 meter och djupet ökas 
från 8,5 till 9 meter. 

Även i Kalmar län finns planer på ett 
hamnsamarbete mellan Smålands alla 
hamnar.

Aberdeen Property Investors 
Luntmakargatan 34, Box 3039, 103 63 Stockholm
Tel: 08 412 80 00  www.aberdeenpropertyinvestors.se

Logistikläge Nykvarn 
 
Terminalbyggnad i Mörby Industriområde 
 
Ca 7 300 kvm med mycket goda förutsättningar för transporter, 
godshantering samt uppställning på mark, fd postterminal. 
Inflyttning fr o m augusti 2008. Vänligen kontakta oss för vidare 
information och visning.

 

Jan Bäckström tel 070 582 39 30  
Lars Svedberg tel 070 326 88 28
www.entren.info

För visning kontakta:

Lediga lokaler hos Aberdeen Property Investors

Annons_080319.indd   1 2008-03-19   13:36:01

Miljardsatsningar i Sydsveriges hamnar

Continerhanteringen i Helsingborgs hamn 
ökar som aldrig förr.

Sydsveriges	hamnar	byggs	ut	
kraftigt	för	att	möta	en	ökad	
trafik.	Totalt	beräknas	över	
1,2	miljarder	SEK	investeras	i	
pågående	projekt.

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

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

På mässan Logistik och Transport 20–22 maj berättar vi
mer om detta. Välkommen till monter B02:49.

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

O
vland and Friends

Eskilstuna Logistik

Var med och utveckla en ny logistikpark. Helt naturligt.

Fågelvägen till bättre affärer.
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Preem, Schenker, Volvo Lastvagnar och 
Vägverket har tillsammans med forskare 
från Chalmers och Göteborgs universitet 
dragit upp riktlinjerna för vad som krävs. 
Initiativet togs vid Logistik & Transport 
2007.

Nu uppmanar de flera aktörer inom nä-
ringsliv och samhälle att ansluta sig. 

Gruppens resultat presenterades nu 
senast vid Klimatdagen i Göteborg i januari 
med infrastrukturminister Åsa Torstens-
son och ledande företrädare för Preem, 
Schenker, Volvo Lastvagnar, Vägverket och 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, 

GMV. Det är ett nätverk och samarbetsor-
ganisation mellan forskare och institutioner 
vid Chalmers och Göteborgs universitet. 

– Genom GMV samverkar forskare 
inom miljövetenskap och hållbar utveckling 
i gemensamma projekt. Med 450 forskare 
och forskarstudenter och 400 andra som ar-
betar med miljöfrågor inom näringslivet, är 
det ett av Sveriges största forskningsnätverk 
kring miljö och hållbarhet, säger Katarina 
Gårdfelt från GMV. 

Smartare logistik 
I rapporten”Klimatneutrala godstransporter 
på väg”, presenteras en rad åtgärder som 
ska minska godstransporternas klimatpåver-
kan. Den största effekten ska uppnås genom 
effektivare energianvändning. Genom 
smartare logistik och satsningar på bräns-
lesnål körning, ska transporterna göras 
betydligt bränsleeffektivare. Produktionen 
och distributionen av bränsle ska ske på ett 
mer energisnålt sätt. Lastbilarnas bränsle-
förbrukning ska minskas. Dessutom ska en 
växande andel av dagens fossila bränslen 
ersättas med förnybara.

Parternas aktiviteter för sparsam körning 
kommer att intensifieras. Från och med i år 
ställer också Vägverket krav på kunskaper i 
sparsam körning för alla som tar körkort.

– Genom att delvis ersätta råolja med 
biomassa i raffinaderier och genom inbland-
ning av biomassa i diesel, ökar vi andelen 
förnyelsebara drivmedel, berättar Helens 
Samuelsson på Preem.

– Vi har kört simuleringar och vi kom-
mer att göra försök att ersätta upp till 10 % 

av råoljan i vårt raffinaderi i Göteborg med 
tallolja.

Redan i år ska Preem erbjuda sina bulk-
kunder diesel med en inblandning av upp 
till 30% biodiesel från tallolja, mot idag 
5%.

Halverad klimatpåverkan till 2020
Gruppens mål är att halvera klimatpåverkan 
från en typisk svensk fjärrtransport fram 
till 2020, jämfört med 2005. Det innebär en 
betydande minskning av koldioxidutsläppen 
från lastbilstrafiken, även om transportvo-
lymerna fortsätter att öka i samma takt som 
hittills. De totala utsläppen av växthusgaser 
från den vägburna godstrafiken kan mins-
kas med upp till 15 procent under samma 
period, även om transportbehovet fortsätter 
öka lika mycket som det gjort de senaste tio 
åren. Den historiska trenden att mer trafik 
per automatik leder till större utsläpp, kan 
således brytas. 

Men gruppen poängterar att det krävs en 
bred uppslutning från näringsliv, samhälle 
och forskning för att målet ska nås. Den 
långsiktiga visionen är att göra god-
transporterna på väg helt koldioxidneutrala. 

– Det låter kanske som ett tufft mål, men 
det är fullt möjligt att uppnå, säger Bo Hal-
lams, marknadschef på Schenker AB.

– 85% av det mål vi satt upp kan vi 
uppnå med redan känd teknik. När t ex Vol-
vos lastbilar med hybridmotorer kommer ut 
på marknaden 2009 och när inblandningen 
av biodiesel i dieseln ökar till upp emot 
30% så har vi ju redan kommit en bit på 
väg, menar Bo Hallams, som just deltagit i 

en telefonkonferens med ”klimatgruppen”.
Att få till ett samarbete med en eller flera 

större transportköpare är prioriterat från 
Schenkers sida. Volvo är redan med.

– Men de stora kunderna inom process- 
och verkstadsindustri, dagligvarubranschen 
och våra större städer är givetvis mycket 
viktiga att få med i klimatinitiativet. Ton-
gångarna är överlag positiva och på Logis-
tik & Transport hoppas vi kunna presentera 
något sådant samarbete, säger Bo Hallams.

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

Så ska vägtransporterna bli klimatneutrala 
Fler	transporter	på	vägarna	
har	hittills	alltid	lett	till	högre	
utsläpp	av	koldioxid	och	ökad	
klimatpåverkan.	Nu	ska	tren-
den	brytas.	

av	gÖsta	hultén

fo
to

:	
le

n
a
	s

o
n

n
e

– De stora 
kunderna inom 
process och 
verkstadsindustri, 
dagligvarubran
schen och större 
kommuner är 
viktiga att få med 
i klimatinitiativet, 
säger Bo Hallams, 
Schenker.

– Genom att del
vis ersätta råolja 
med biomassa i 
raffinaderier, ökar 
vi andelen förny
elsebara drivme
del, säger Helen 
Samuelsson på 
Preem.

– GMV är ett av 
Sveriges största 
forskningsnätverk 
kring miljö och 
hållbarhet, säger 
Katarina Gårdfelt 
från GMV. 

Sex av världens största konsumentvarufö-
retag sätter press på sina underleverantörer 
och transportörer att mäta och rapportera 
om sina utsläpp av växthusgaser. Bakom 
initiativet som startade i höstas stod Procter 
& Gamble, Unilever, Nestlé, Tesco, Impe-
rial Tobacco och Cadbury Schweppes.

De sex företagen har bildat en grupp 
som kallas the Supply Chain Leadership 
Coalition. Gruppen samarbetar med the 
Carbon Disclosure Project, CDP, en icke 
vinstdrivande organisation som publicerar 
data om utsläpp av växthusgaser. Det är 
CDP som ska mäta underleverantörernas 
utsläpp.

Samtidigt aviserade världens största 
företag, detaljhandelsjätten Wal-Mart, att 

man tänker pressa sina leverantörer på 
information om deras utsläpp och energian-
vändning.

Senare har även storföretag som Dell, 
Hewlett Packard, L´Oreal och PepsiCo 
anslutit sig. De vill nu skapa en gemensam 
standard för att mäta s k ”carbon footprint” 
d v s koldioxidutsläppen i hela sin försörj-
ningskedja.

Utnyttjar inköpskraften
Varje medlemsföretag i Supply Chain Lead-
ership Collaboration har valt ut upp till 50 
leverantörer att samarbeta med ocjh som 
ska svara på frågor om utsläpp t o m mars 
2008. Samarbetet gäller både inom USA 
och globalt.

– Att delta i CDP Supply Chain Lead-
ership Collaboration är ett av de steg som 
kommer att hjälpa P&G att uppnå vårt nya 
5-årsmål för hållbarhet, som innefattar en 
förbättring av våra produkters miljöprofil 
genom hela livscykeln, säger Peter White, 
Director Global Sustainability, Proctor & 
Gamble.

– Att arbeta inom supply chain för att 
förnya den och reducera CO2 och annan 
miljöpåverkan blir en nyckelfråga.

Projektet kommer att presenteras i maj 
och CDP har bjudit in fler företag att delta.

– Supply Chain Leadership ”Collabora-
tion” är ett avgörande steg mot en gemen-
sam syn från näringslivet i klimatfrågan 
säger Paul Dickinson, VD i CDP. 

– Genom att föra samman inköpskraften 
hos några av världens största företag kan 
CDP uppmuntra leverantörer att mäta sina 
koldioxidutsläpp är första steget mot att 
mionska dem.

USA-företag i gemensamt klimatinitiativ
En rad storföretag i USA har gått sam
man för att använda sin inköpsmakt 
till att globalt minska koldioxidutsläp
pen i sina försörjningskedjor.

En rad storföretag i USA har gått samman 
för att mäta koldioxidutsläppen i sina 
försörjningskedjor.
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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

Syftet är att utveckla plug-in hybrider, nästa 
generations miljöfordon, som kan laddas 
direkt ur vägguttaget. Bakom samarbetspro-
jektet står SAAB Automobile, Volvo Car 
Corporation, Vattenfall och ETC AB. 

ETC AB är ett utvecklingsbolag och 
kompetenscentrum för avancerade batterier 
och bränsleceller. ETC AB ska överbrygga 
gapet mellan forskarvärld och industri. 

Totalt satsas 62 miljoner SEK i projek-
tet, varav Energimyndigheten bidrar med 20 
miljoner.

Miljöminister Andreas Carlgren ser det 
som del i en större satsning, där målet är att 
bryta beroendet av fossila bränslen.

– Vi satsar i tre steg, sa Andreas Carl-
gren på den presskonferens där projektet 
presenterades.

– Första steget är att få en bränslesnål 
bilpark. Steg två är att utveckla andra gene-
rationen biodrivmedel och ett tredje steg är 
att satsa på el.

– Steg två i satsningen på el handlar om 
plug-in-bilar, sa Andreas Carlgren.

 Det har visat sig att de flesta bara kör 
kortare sträckor dagligen, mindre än 5 
mil. Då går det utmärkt att ladda bilen via 
elnätet hemma. 

– Sverige kan vara världsledande i att ta 
fram de lösningar för att ställa om transpor-
terna som resten av världen nu efterfrågar. 
Miljölösningarna från den svenska bil- och 
kraftindustrin kan vinna exportframgångar 
och samtidigt ge ett viktigt bidrag för att 
lösa världens klimat- och energiproblem, sa 
miljöminister Andreas Carlgren.

”Världsledande på biobränslen”
– Vi är redan världsledande på biobränslen 
och Sverige kan även bli världsledande för 
eldrivna bilar.

Regeringen satsar samtidigt 240 miljo-
ner SEK för att delfinansiera miljöinriktad 
fordonsforskning.

Elforsk, har beräknat att om 70 procent 
av de svenska bilarna skulle drivas med el, 
skulle utsläppen av koldioxid från person-
bilstrafiken minska med 80 procent. 

Sverige är särskilt lämpat för plug-in 
hybrider, då kallt klimat ofta ställer hårda 
krav på batterierna.

Genom projektet kommer plug-in-mo-
deller från Saab och Volvo finnas tillgäng-
liga på marknaden inom några år. 

– SAAB räknar med att ha en hybridmo-
dell klar 2010, säger informationsdirektör 

Eric Geers.
– 2012–2013 räknar Volvo med att ha 

serieproduktion av pluginhybrider, säger 
Fredrik Arp, VD Volvo.

Volvo satsar 11 miljarder under 5 år och 
tar fram fem typbilar.

Plug-in-bilar är både energieffektiva och 
klimatsmarta. 

– Att tanka på elnätet blir dessutom  
billigare eller ca ¼ av kostnaden, enligt 
Lars G Josefsson, VD Vattenfall. 

”Sverige ska vara världsledande på miljöbilar”

– Vi är redan världsledande på biobränslen 
och Sverige kan även bli världsledande för 
eldrivna bilar, säger miljöminister Andreas 
Carlgren.

På	bilsalongen	i	Geneve	visades	många	elbilar.	Nu	satsar	
svensk	bil-	och	kraftindustri	tillsammans	med	regering	och	
energimyndighet	gemensamt	för	att	lansera	nästa	generation	
miljöbilar	i	Sverige.	

lena	sonne

Stockholms stad har genom att samla 
köpare till 3000 lätta transportfordon och 
sedan gå ut till potentiella leverantörer fått 
VW att snabbt introducera en liten skåpbil 
för etanoldrift. 

Det handlar om VW Caddy i skåputfö-
rande, en liten skåpbil med 2 sittplatser. 
Modellen kan levereras med början nu i 
april 2008. Det betyder en världspremiär 
för Caddy i flexifuel-utförande.

De köpare som anslutit sig till den 
gemensamma upphandlingen, som ge-
nomförts av Stockholms stad i samarbete 
med Kommentus, erbjuds även rabatt på 
fordonen.

Ytterligare en leverantör lämnade anbud 
men kunde inte lova leverans förrän i slutet 
av 2009, vilket gjorde att deras anbud inte 
kunde antas.

Tidigare erfarenheter av gemensamma 
upphandlingar visar att de kan ge stor  
effekt. Den första storsäljaren bland  
miljöbilarna i Sverige, Ford Focus, intro-
ducerades på detta sätt sedan Stockholms 
Stad initierat en upphandling av etanol-
drivna personbilar.

– Vi har länge efterlyst fler lätta trans-
portfordon för alternativa bränslen kom-
menterar Eva Sunnerstedt projektledare 
på Miljöbilar i Stockholm vid Stockholms 
Miljöförvaltning. Dessa bilar körs av 
många hantverkare och som distributions-
fordon i städerna. Därför är det glädjande 
att vi nu påskyndat introduktionen av en  
ny liten etanolskåpbil.

Samlat inköp  
fick fart på VW
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Banverket har fått i uppdrag att analysera de 
marknadsmässiga och samhällsekonomiska 
förutsättningarna för höghastighetstrafik i 
Sverige.

–Tåget har en oerhört viktig roll i över-
gången från fossilstinna resor till klimats-
marta. Med dagens beslut tar vi nästa steg 
i tågets utveckling genom att titta på hur 
höghastighetståg kan knyta ihop Sverige, sa 
infrastrukturminister Åsa Torstensson när 
hon presenterade det rätt oväntade beslutet.

Banverket ska vara klar med sin analys 
redan den 1 juni i år. Alternativet att bygga 
Sveriges första höghastighetssträckor för 
tåg ska nu tas med i planeringen inför be-
slutet om utbyggnaden av järnvägen redan 
under åren 2010-2020.

Banverket kommer bl a att analysera 
vilka effekter höghastighetssträckor har på 
det samlade svenska transportsystemet. 

En tanke är att höghastighetssträckorna 
ska användas till persontrafik medan de 
äldre järnvägssträckorna i första hand ska 

användas till godstransporter. Idag är bris-
ten på spår det stora hindret att lägga över 
mer transporter från väg till järnväg.

Nytt hopp för Götalandsbanan
Götalandsbanan är tänkt att gå via stä-
derna Göteborg, Jönköping och Linköping 
och fungerar som en fortsättning på den 
planerade Ostlänken mellan Stockholm och 
Linköping. 

Sträckan Göteborg-Linköping är om-
kring 28 mil lång. Tidigare har Banverket 
haft visionen att Götalandsbanan tidigast 
skulle kunna vara klart 2030. Nu anses 
den ha fått betydligt ökad aktualitet. Om 
Götalandsbanan blir verklighet kommer 
den att byggas extremt rak, för att kunna 
hålla hastigheter på upp till 320 kilometer i 
timmen.

Europabanan ska gå från Jönköping till 
Helsingborg. Vid Helsingborg ska tåget 
fortsätta till Helsingör, via en ny tunnel. I 
Helsingborg finns redan mark avsatt och 

detaljplan klar för en sådan tunnel. Från 
Danmark går banan därefter ända ner till 
den tyska mångmiljonstaden Hamburg, via 
en kommande bro över Fehmarn Belt. 

Tankarna på Europabanan väcktes 
redan 1993, då föreningen Europakorrido-
ren grundades av kommunerna längs den 
tilltänkta sträckan. Tidigare har Banverket 
hävdat att Europabanan inte är ekonomiskt 
försvarbar, men med det nyväckta intres-
set för järnvägstransporter av både gods 
och människor har utsikterna även för den 
ljusnat.

Europakorridoren upplever nu en ny vår. 
Den parlamentariska Klimatberedningen 
skriver att kapaciteten på järnvägen ska öka 
med 50 % fram till 2020. Orimligt säger en 
del – det kräver många nya järnvägar. Men 
inriktningen är klar. Sverige måste satsa 
betydligt mera på järnvägstransporter för 
både passagerare och gods. För att det skall 
lyckas måste mycket stora satsningar göras 
på järnvägssidan.

Halland prioriterar Västkustbanan
Västkustbanan är den viktigaste transport-
satsningen på Västkusten och särskilt i Hal-
land. Det hävdar Region Halland inför den 
systemanalys som ska göras åt regeringen 
för beslutsunderlag om infrastruktursats-
ningarna.

Regionstyrelsen fattade nyligen beslut 
om att ge Lars-Erik Lorentzson i uppdrag 
att genomföra systemanalysen. Han är pro-
jektledare för regional utvecklingsstrategi 
inom Region Halland. Senast 19 juni ska 
han lämna en del av sin analys till Väg-
verket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och 
Sjöfartsverket.

– Det viktigaste för vår del är utbygg-
naden av Västkustbanan, riksväg 41 på 
sträckan Veddige–Berghem och Onsala-
vägen, där trafiken nu - står stilla tidvis 
på grund av köer, säger Region Hallands 
styrelseordförande Göran Karlsson (c).

Utbyggnad av riksvägarna 25 och 26 d 
v s Nissastigen, som har stor betydelse för 
satsningen på Halmstad som logistikcen-
trum, är däremot en överregional fråga. 
Den ska därför dryftas tillsammans med 
Kronobergs och Jönköpings län.

Hela arbetet med den regionala system-
analysen ska vara inlämnat till regeringen 

senast 30 september.
I början av året fattade regeringen beslut 

om förberedelserna inför den kommande 
åtgärdsplaneringen för infrastrukturen 
2010–2020. Anledningen är att statsmak-
terna vill tillsammans med regionala organ 
samordna de miljardinvesteringar som 
krävs för en miljövänligare och effektivare 
transportapparat.

De berörda statliga infrastrukturverken 
för transportsektorn, Vägverket, Banverket, 
Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket, ska ge 
stöd åt regionerna och länen i utvecklingen 
av en riksomfattande modell för utformning 
av systemanalyserna. Därtill ska det tas 
fram en metod för hur strategisk miljö-
bedömning, alltså en bedömning av hur 
infrastruktursatsningarna påverkar miljön 
på lång sikt, ska genomföras.

– Till skillnad från tidigare ska de stat-
liga infrastrukturverken samordna investe-
ringar med varandra och med regionerna 
och se till konsekvenserna för tillväxten, 
säger Göran Karlsson.

Kungstanke
Åtgärdsplanering för transportinfrastruk-
turen är en kungstanke för regeringen i 
allmänhet och infrastrukturminister Åsa 
Torstensson (c) i synnerhet. Tanken är att 
utforma de bästa tänkbara lösningen på de 
olika transportbehoven. På så sätt kan flera 
positiva effekter uppstå, som att bräns-
leåtgång minimeras så att utsläppen blir 
minsta möjliga för att skona miljön och att 
transporter blir tids- och kapacitetsmässigt 
effektiva.

Det innebär bland annat att flera olika 
transportsätt till lands, till sjöss och i luften 
kan komma att utnyttjas, i stället för att till 
exempel köra allt på miljöstörande långtra-
dare. 

De nya rikskombiterminalerna och 
de strategiska hamnarna som förra årets 
pekades ut av enmansutredaren Bengt-Owe 
Birgersson, ligger till grund för infrastruk-
tursatsningarna. Men när det gäller miljö-
bedömningar ansåg kritiker att de kommit 
bort i Birgerssons förslag.

Det vill regeringen nu avhjälpa genom 
att också väga in hur infrastruktursatsning-
arna påverkar klimatarbetat.

POSITION SCANDINAVIA
■ 

■ 

■ 

Höghastighetståg blåser nytt liv  
i Europa- och Götalandsbanan
Regeringen	har	gett	klartecken	till	Banverket	att	snabbutreda	förutsättningarna	för	hög-
hastighetsjärnvägar	i	Sverige.	Det	berör	direkt	utbyggnaden	av	Götalandsbanan		
och	Europabanan	och	analysen	ska	vara	klar	redan	till	1	juni.

av	gÖsta	hultén

Götalandsbanan har fått 
ökad aktuellitet.
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Att minska lastbilarnas klimatpåverkan 
är en stor utmaning. På senare år har en 
del ändå hänt. Per transporterad ton/km 
har utsläppen minskat med 50% sedan 
1970 genom motorutveckling, minskat 
rullmotstånd, bättre lastkapacitet och lägre 
luftmotstånd. 

Till 2020 kan de minska ytterligare ca 
50% med hjälp av t ex biodrivmedel, for-
donsutveckling, förarutbildning, effektivare 
logistik, förbättrad fordonsteknik, och 
bättre däck. 

Men transportsektorns oljeberoende har 
ändå ökat och fortsätter öka. 98% av alla 
transporter inom EU går idag på fossila 
bränslen. 70% av oljeförbrukningen inom 
industrivärlden kommer från transporter. 
Men alla andra sektorer har minskat sitt 
beroende. 

Tre vägar 
Det finns tre sätt att angripa problemet; att 
minska vägtransporterna, bränsleeffektivare 
motorer och att satsa på förnybara drivme-
del.

Volvo väljer att satsa brett både på 
diesel, etanol, biogas, låginblandning och 
hybrider och fortsatt effektivisering.

Svåraste problemen har tidigare varit 
kväveoxider och partikelutsläpp. Men mo-
derna dieselmotorer i lastbilar och bussar 
har ändrat på det.

Dieselbilar med partikelfilter är den 
snabbaste vägen att få kraftigt minskade 
koldioxidutsläpp. Men det gäller att satsa 
på flera kort, som etanol och biogas, menar 
företrädarna för de två stora lastbilstillver-
karna i Sverige.

– Det som drivit på utvecklingen att 
få ner utsläpp av kväveoxider och andra 
partiklar är tuffa lagkrav, säger Jan-Eric 
Sundgren, AB Volvo. 

Volvo jobbar mest med motorutveckling 
för syntetisk diesel och gas i olika kombi-
nationer, t ex vätgas+biogas och förgasning 
av skogsråvara.

Biogas av svartlut – en biprodukt från 
pappersindustrin – görs i Piteå och Volvo 
är delägare. Jan-Eric Sundgren tror starkt 
på gas:

– Men hittills är alla förnyelsebara 
bränslen dyrare än bensin och diesel.

Om inhemsk produktion av biomassa i 
Sverige räcker är också oklart.

Både Scania och Volvo är överens om att 
dielsemotorn är mest bränsleeffektiv idag.

– Ett viktigt steg är att ta hjälp av el och 
diesel i kombination. Med hybridteknik 
kan man minska koldioxidutsläppen med 
20–30%. Den elektriska motorn är bra vid 
låga varvtal och dieselmotorn på höga,  
så de kan komplettera varandra, säger  
Jan-Eric Sundgren. 

”Diesel är oslagbart” 
– Diesel är oslagbart och det mest resursef-
fektiva på relativt lång sikt. Jag ser inga 
alternativ i dag, säger Urban Wästljung, 
Scania.

– Dieselmotor + hybrid har störst ut-
vecklingspotential. Inget slår dieselmotorn i 
effektivitet. Den kan köra på ett antal olika 
bränslen, säger Urban Wästljung.

Dagens styrmedel är dock inte tillräck-
liga för att stimulera ny teknik. Trots att 
potentialen är stor för dieselbilar i Sverige, 
är de idag straffbeskattade, menar de bägge. 
Nya dieselbilar med partikelfilter är den 
snabbaste vägen att få till kraftiga minsk-
ningar av koldioxidutsläppen, anser de. 

Gasdrift har ännu för låg verkningsgrad 
för tunga transporter och skulle kräva stora 
tankar, som tar upp potentiellt lastutrymme. 

Dieselmotorn är effektiv och kommer att 
vara ledande länge än och olja som drivme-
del kommer därför att finnas med under en 
lång tid. 

Flest biogasbussar
Scania och Volvo är föregångare när det 
gäller biogasbussar. Etanol och biogas 
används i både Scanias och Volvos bussar. 
De möter ett kraftigt ökat intresse numera, 
också globalt. Nu kommer nya beställningar 
från storstäder som Madrid, Sao Paolo och 
Oslo.

– Volvo har nyligen fått en storbeställ-
ning av hybridbussar till London.

– Vi har redan tredje generationen eta-
nolbussar. Etanol är ett bra nischbränsle för 
stadstrafik och etanolbussar är en viktig ex-
portprodukt för oss, säger Urban Wästljung. 

Urban Wästljung betonar etanolens 
fördelar, men tror inte på spannmålsetanol, 
som han menar är ett resursslöseri.

90% av etanolen kommer idag från 
sockerrör. 

– Den ger 90% reduktion av koldioxidut-
släpp vid körning och det kan inte vara helt 
fel, trots att ny forskning visat att etanol-
framställning av majs i USA ökar koldiox-
idutsläpp, säger Urban Wästljung.

– Brasilien kan fördubbla sin areal, utan 
att röra värdefulla naturområden. Men det 
skulle behövas en märkning av biodrivme-
del, tycker han. 

Medan syntetisk diesel minskar kol-
dioxidutsläppen med 80%, ger biodiesel 
en minskning med 70% och biogas 100% 
reduktion.

Det som håller tillbaka biogasutveck-
lingen är att den är lite besvärligare att 
hantera.

– Effektivare logistik är ett annat sätt att 
minska koldioxidutsläppen, betonar också 
Jan-Erik Sundgren. 

– Ökad fyllnadsgrad och ökad längd på 
lastbilar ger en effektivisering av gods-
transporterna och lägre koldioxidutsläpp, 
menar både Jan-Erik Sundgren och Urban 
Wästljung.

Både Volvo och 
Scania satsar 
på hybridteknik

Volvo	och	Scania	tror	främst	på	utvecklade	dieselmotorer	och		
hybridteknik	för	att	minska	koldioxidutsläppen	från	lastbilar.	Det	
är	Urban	Wästljung	Scania	och	Jan-Eric	Sundgren,	Volvo	eniga	om.

av	lena	sonne

Scania och Volvo AB är båda utstäl
lare på Logistik & Transport 20–22 
maj. Scania har monter B0�:�2 och 
Volvo AB, monter B0�:�0.

– Dieselmotor + 
hybrid har störst 
utvecklingspoten
tial, säger Urban 
Wästljung, Scania.

– Det som drivit 
på utvecklingen 
att få ner utsläpp 
av kväveoxider 
och andra par
tiklar är tuffa 
lagkrav, säger 
JanEric Sundgren, 
Volvo. 
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Namn i Katalog Monter

4PL - For Pure Logistics AB B02:42

AHT Affärsnätverket Hållbara  
Transporter B00:19

Aqeri AB B02:11

Barkfors Fleet AB B04:51

Bitwise B06:22

Capplon AB B03:32

Cargoit i Skandinavien AB B01:21

Centiro Solutions AB B01:02

Chalmers Tekniska  
Högskola AB B06:04

Commuter Security Group AB B05:30

Conmel Data AB CMD B04:12

Constructor Sverige AB B03:22

CS Resource AB B06:20

Council of Supply Chain  
Management Professionals B06:06

Datalogic Automation AB B05:31

DFDS Tor Line AB B03:42

Distri Sort Projects B00:07

Dlog Norden AB B01:20

DPS Europe AB B03:20

DynaMate IntraLog AB B07:11

Eldaco AB B02:31

Element Storage Systems  
Sweden AB B03:09

Eskilstuna Marknadsföring AB B02:49

ESRI S-GROUP Sverige AB B05:40

Namn i Katalog Monter

Fraktjakt AB B06:22

Freshman AB B02:66

Halda AB B06:42

Handelshögskolan vid  
Göteborgs universitet B06:02

Handheld Scandinavia AB B01:22

Hogia Transport & Warehouse  
Systems B04:32

Identec Solutions AG B02:52

IDNet AB B01:32

IFS Sverige AB B05:01

InPORT Intelligent PORT  
Systems AB & A/S B01:40

Intelligent Logistik B03:52

Jetpak B04:02

KGH Spedition AB B03:51

Klimatneutrala gods- 
transporter på väg B02:29

Knapp Logistik Automation  
GmbH B05:02

KSD-EdiCom AB B02:19

Lillbacka Powerco Oy U05:02

Locus Scandinavia AB B01:49

Logistic Hub Scandinavia B01:42

PLAN B06:16

Logistikkforeningen.no B06:24

LogistikSelskabet B06:26

LOGMA B06:18

Namn i Katalog Monter

Lxe Scandinavia AB B01:12

Maersk Sverige AB B02:39

MultiPlus Solutions B01:19

Nordisk Infrastuktur B02:62

Nyce Solutions AB B03:02

Näringslivets Transportråd B06:08

Onroad AB B00:23

Opticon Sensors Nordic AB B04:66

Optiscan AB B02:02

Plastemballage Norden AB B03:01

PMH International AB B00:13

Pocketmobile  
Communications AB B02:09

Posten Logistik AB B04:22

Posten Norge B05:42

ProLogis Management BV B04:20

Proxio AB B05:34

Psion Teklogix AB B00:01

RedPrairie B05:52

RespectEurope of Sweden AB B01:27

Samhall AB B04:50

SCA Packaging Sweden AB B02:21

Scania Sverige AB B04:42

Schenker AB B02:12

SICK AB B05:12

Silf Competence AB B01:30

Sjöfartsforum B06:10

Namn i Katalog Monter

Skanska Fastigheter  
Göteborg AB B03:41

STIF B01:11

Strålfors B05:22

TellusTalk B01:23

Transport iDag  
& Logistik iDag B02:50

Transics International B05:09

Transportel AB B04:62

TransportGruppen  
TGS Service AB B01:11

Transportnytt B00:17

TransWare AB B02:01

Transvision A/S B03:10

TTF - Forum för Logistik B06:14

Tullverket B04:52

Tyringekonsult AB B06:51

Uae Logistics AB B03:40

Vaculex AB B00:11

Vehco AB B05:69

Weland Lagersystem AB B05:11

Westfalia Logistics Solutions  
Scandinavia AB B04:30

Volvo, AB  B04:40

Wordfinder Software AB B02:51

World Courier Sweden AB B06:40

Med reservation för ändringar  
i hallplanen.

Här finns  
Intelligent Logistik!
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Mässdelen handlar om logistik- och trans-
porttjänster, IT-stöd för logistik, supply 
chain management, materialhantering samt 
konsulter och kompetensförsörjning. 

Konferensen vid Logistik & Transport 
blir Skandinaviens viktigaste forum för 
logistik- och transportfrågor. Frågor kring 
uthålliga logistiklösningar med avseende på 
miljö- och klimatpåverkan kommer alltmer 
i fokus. Det syns i flera av seminarierna.

Ledande personer från t ex Volvo, 
Scania, SKF, Schenker, Mearsk, Preem, 
Unilever och ICA m fl företag deltar i 
konferensen. 

– Det blir ett mer omfattande konferens-
program när europeiska Eurolog integreras 
i Logistik & Transports konferensprogram, 
säger mässansvarige Jan Nilsson. 

– Konferensmotto är ”Effektivitet-An-
svar-Hållbarhet”, och knyter samman logis-
tik, ekonomi och ekologi till en högaktuell 
belysning. 

Att Göteborg blivit den ledande mötes-
platsen för logistiker är ingen tillfällighet, 
menar Bengt Wennerberg, logistikansvarig 
vid Business Region Göteborg:

– Göteborgsregionen har utvecklats till 
norra Europas internationella logistikcen-
trum för att den har det bästa logistikläget, 
bästa samlade infrastruktur för alla de fyra 
transportslagen och är ledande centrum för 
akademisk forskning kring logistik.

– Men vi ska inte glömma att syftet med 
logistiken är att skapa ökad konkurrens-
kraft.

Åsa Torstensson invigningstalar
Men Göteborgsregionen har önskemål om 
bättre infrastruktur. De kan framföras direkt 
till infrastrukturminister Åsa Torstensson, 
som just nu arbetar med regeringens infra-
strukturproposition.

Därför kommer många att lyssna noga 
till hennes invigningstal.

Indiens ambassadör i Sverige, Deepa 
Gopalan Wadhwa, Alexandra Gatej, styrel-
seordförande, Unilever, USCE, Michael G:
son Löw, VD Preem, Jan-Eric Sundgren, 
Senior Vice President Public & Environme-
ntal Affairs, AB Volvo och Bo-Inge Sten-
son, Senior Vice President Group Demand 
Chain & IT, AB SKF talar också. 

Seminarierna spänner över ämnen som 
globala trender, resurssparande förpack-

ningslösningar, Demand Chain Manage-
ment, intermodala försörjningskedjor, de-
taljhandel och modekedjor som förebilder 
i dagens logistik, uthålligare sjötransporter 
och samverkande systemlösningar och de 
nya, dyra säkerhetskraven.

Fokus på Kina och Indien 
De stora, expansiva asiatiska tillväxtmark-
naderna får ett särskilt fokus med semina-
rier om Kina och Indien. 

På seminariet ”Establishing in China - 
possibilities, difficulties and tools” föreläser 
bl a chefen för den svenska handelskam-
maren i Beijing, Henrik Danielsson, Wang 
Ying från Volvo Logistics, Fredrik Jonasson 
från DHL, China och professor Susanne 
Hertz, Jönköpings internationella Handels-
högskola.

På seminariet ”The India Link - Chal-
lenges and Solutions” inleder moderatorn 
Marco Hecker, Accenture, med en initierad 
introduktion med bl a glimtar från Ac-
centure Indias utveckling till idag 40 000 
anställda. Andra medverkanden är Michale 
Bendix, Manager Global Transportation, 
Alfa Laval och Christian Nebel, VD  
Schenker India. 

Demand Chain Management (DMC) 
belyses på ett par seminarier, ledda av 
logistikprofessorn Dag Ericsson. ”DCM - 
from Vision to Action” blir en övergripande 
avstämning av utvecklingen, med Bo-Inge 
Stensson, chef för Demand Chain & IT, AB 
SKF, Anders Ernstson, chef för Ericssons 
kunddistributionscenter i Borås, Svein-Egil 
Hoberg, BMA och Niklas Hedin, VD,  
Centiro Solutions, som föreläsare. 

Om modebranschens logistik talar Leif 
Johanson, operativ chef, Redcats Nordic, 
Hans Davidson, VD, Eton Fashion, Jan 
Carlsson, lärare i modelogistik vid Tex-
tilhögskolan i Borås, och Roger Ryrlén, 
försäljningschef, Eton Systems. 

Schenker, Volvo erbjuder även konfe-
rensdeltagarna logistikinriktade studiebe-
sök.

Biljetten till Logistik & Transport berät-
tigar också till fritt tillträde till den stora 
mässan RORO 2008 som går samtidigt i 
angränsande lokaler.

Extra krydda
Logistiklösningar och försörjningskedjor 
blir allt mer globala. Eurolog kommer, som 
en del av Logistik & Transports konferens, 
att bidra till att de europeiska och globala 
frågeställningarna behandlas ännu bättre.

2008 års konferens får en extra krydda 
genom att Eurolog, Europas kanske mest 
prestigefyllda logistikkonferens, kommer 
att integreras i programmet.

Bakom evenemanget står ELA, Europe-
an Logistics Association och dess nationella 
medlemsorganisationer i hela Europa. 
Svenska medlemsorganisationer i ELA  
är Plan och Silf. Det fullständiga program-
met för Eurolog 2008 finns på  
http://www.logistik.to/eurolog

Innehållet under konferensen är av tradi-
tion på en hög nivå och har en internationell 
prägel. Eurologs seminarier och andra akti-
viteter hålls på engelska, men är integrerade 
i Logistik & Transports program.

Kvällen den 20 maj kan man träffa kolle-
gor och kunder under en trevlig middag för 
logistikansvariga från hela Europa. Också 
kvällen den 21 maj kan man träffa nya och 
gamla vänner – då under lite mer otvungna 
former. Under banketten den 20 maj utdelas 
ELAs europeiska logistikpris ”European 
Award for Logistics Excellence”.

I Sverige har det, i motsats tillflertalet 
europeiska länder, inte funnit något obero-
ende, nationellt logistikpris.

– En diskussion har initierats av tidning-
en Intelligent Logistik för att tillsammans 
med de svenska medlemsorganisationerna 
i ELA lansera det Svenska Logistikpriset, 
säger professor Dag Ericsson, som är en av 
initiativtagarna.

Starkt konferensprogram på 
Logistik & Transport 2008 
Logistik	&	Transport	2008	på	Svenska	Mässan	i	Göteborg	den	20–22	maj	har	två	delar	–	mässa	och	konferens.	

regeringens	nya	logistikforum,	med	infrastrukturminis-
ter	åsa	torstensson	som	ordförande,	samlas	den		
20	maj	i	samband	med	logistik	&	transports	konfe-
rensdel.	logistikforum	har	funktionen	av	rådgivande	
organ	och	ett	forum	för	utbyte	av	synpunkter	mellan	
logistikområdets	olika	intressenter.

bland	dem	som	åsa	torstensson	kalllat	som	ledamöter	
finns	representanter	för	arbetsgivare-	och	fackförbund,	
högskolor,	logistikföretag,	lastbilstillverkare,	hamnar,	
rederier,	handel,	industri	och	kommuner.

Logistikforum består från starten förra året av följande 
ledamöter:

stefan	back,	sveriges	transportindustriförbund,	guy	
ehrling,	volvo	lastvagnar	ab,	anna	elgh,	lantmännen,	
anna	ellström,	svenska	transportarbetareförbundet,	
liselotte	eriksson	dahl,	e	v	eriksson	transport	ab,	
bo	hallams,	schenker	ab,	lars	hallsten,	näringslivets	
transportråd,	hans	hansson,	stena	line	scandinavia	
ab,	susanne	hertz,	internationella	.	handelshögskolan	
Jönköping,	maria	Jobenius,	scania	ab,	gunilla	Jöns-
son,	lunds	tekniska	högskola,	erika	kronhöffer,	green	

cargo	ab,	Jan	liljero,	scan	global	logistics,	kenth	
lumsden,	chalmers	tekniska	högskola,	gunvor	munch	
svensson,	smålands	logistik,	eric	nilsson,	göteborgs	
hamn	ab,	magnus	Persson,	sveriges	kommuner	och	
landsting,	Pär	sandström,	stadium	ab,	Jeanette	
skjelmose,	ikea	freight	service	ab,	gustaf	thureborn,	
West	air	sweden,	stig	Wiklund,	stora	enso	ab,	marie	
Winslow	andersson,	ica	sverige	ab,	anette	henriksson,	
transatlantic	services	ab,	och	margaretha	andersson,	
baxter	medical	ab.

Regeringens	Logistikforum	träffas	vid	Logistik	&	Transport

Indiens ambas
sadör i Sverige 
Deepa Gopalan 
Wadhwa är en av 
talarna.

Infrastrukturminis
ter Åsa Torstens
son invigningsta
lar.

Alexandra Gatej, 
Unilever, är en 
annan av de 
internationella 
deltagarna.

 Det blir ett om
fattande program 
i och med att 
Eurolog integreras 
i Logistik & Trans
ports konferens
program, säger 
mässansvarige 
Jan Nilsson.

– Att Göteborg 
blivit den ledande 
mötesplatsen för 
logistiker är ingen 
tillfällighet, menar 
Bengt Wenner
berg,

Professor Dag 
Ericsson leder 
seminarier om 
Demand Chain 
Management
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Skandinaviens	största	bolag	inom	mobila	lo-
gistik-	och	systemlösningar	för	supply	chain,	
Consafe	Logistics,	har	fått	ny	VD.	Robert	
Jansson	kommer	tillbaka	till	bolaget	och	tar	
över	efter	Ulf	Wallin.

– Jag känner Consafe Logistics som ett 
kreativt bolag med många spännande  
produkter och lösningar och en stark  
marknadsposition.

– Consafe Logistics står för ett brett 
kunnande inom hela logistikprocessen, med 
innovativa lösningar för flertalet olika bran-
scher. Utvecklingen är snabb på området 
och Consafe Logistics jobbar kontinuerligt 
på att utveckla spetsprodukter och service 
till allt fler marknader, säger Robert  
Jansson. 

– Vi välkomnar Robert Jansson som ny 
VD för koncernen. Hans erfarenhet inom 
branschen och stora kunnande i vår verk-
samhet är nyckelfaktorer för att Consafe 
Logistics kommer att fortsätta växa säger 
styrelseordförande Håkan Larsson. 

Consafe Logistics är leverantör av WMS 
(Warehouse Management Systems) och 
mobila lösningar till mer än 250 av de 
största företagen i norra Europa. Consafe 
Logistics har huvudkontor i Lund.

Det är en av Europas ledande leverantö-
rer av lösningar till kunder som ser logistik 
som en konkurrensfördel och designar, ut-
vecklar och implementerar lösningar inom 
Supply Chain.

Företaget utvecklar portföljen av 
produkter och tjänster för att bibehålla en 
höga kvalitetsnivå och addera kundvärde. 

Consafe Logistics erbjuder: systemlösning-
ar inom supply chain, mobila IT-lösningar, 
konsulttjänster inom logistik och process-
förbättringar.

Kunderna finns i fler än 20 länder över 
hela världen och man har kontor i Sverige, 
Norge, Danmark, Holland, Polen, Ryssland 
och Storbritannien. 

Consafe Logistics ingår i Consafe IT, ett 
helägt företag inom JCE Group AB, som 
sysselsätter 5300 medarbetare inom bl.a. 
fordonsindustrin, telekom- och logistik.

Aberdeen köper Aditros  
logistikfastighet i Jönköping

Consafe Logistics  
har ny VD

Centiro, med huvudkontor i Sjömarken 
utanför Borås, är en internationellt ledande 
utvecklare av mjukvarulösningar för logis-
tik och transport, med kunder och använ-
dare i 26 länder. 

Affärsidén är att förse kunderna med 
verktyg som möjliggör logistikflöden och 
som skapar mervärden och synlighet i 
värdekedjan för både kunderna och deras 
kunder. Lösningarna hanterar stora volymer 
och komplexa distributionsmönster med 
flexibilitet och kontroll.

Centiro är ett expansivt kunskapsföretag 
med specialistkompetens på mjukvaru- och 

internetbaserade lösningar för transportad-
ministration (TMS) och logistik.

 Man arbetar med dokumenterade me-
toder och spjutspetslösningar för att uppnå 
avtalad kvalitet. Säkerheten ligger också i 
en modell med fasta priser och avtalade  
leveranstider, oavsett om en lösning inne-
fattar utvecklingsinsatser eller ej. 

Med en genomtänkt design och kon-
struktion kan Centiros komponenter sättas 
samman för att passa en mångfald av logis-
tiska flöden, oavsett i vilket land lösningen 
skall användas. En palett av lösningar pas-
sar för alla typer av godsförflyttningar och 
logistikscenarios, från läkemedel och auto-
motive till avancerad tredjepartslogistik. 

Bland kunderna finns Ericsson, IKEA, 
ESAB, SKF, Bosch Rexroth och NetOnNet.

Centiro ställer ut på Logistik & Trans-
port monter B01:02.

Så fungerar Haldas nya system för order-
mottagning och orderläggning. Det är ut-
vecklat på plattformen Microsoft.NET och 
byggt för att ge ett komplett och effektivt 
stöd, samtidigt som det skall vara enkelt att 
använda, för förare och trafikplanerare. 

Halda Bas är ett stöd för effektiv order-
mottagning. Här finns möjlighet att koppla 
till telefonisystemet, så att all kunddata 
kommer in i systemet direkt, då telefonlu-
ren lyfts. 

Man söker snabbt och enkelt i kund-
registret. De senaste kända hämta- och 

lämna-adresserna visas automatiskt, då  
företagsnamnet registrerats. Det ger en 
snabb och säker orderläggning. 

Kommunikation mellan system och 
fordonsutrustning sker via säker GPRS.  
Avvikelserapportering från föraren går 
direkt in till systemet, t ex om det är två 
pallar istället för tre som skall lastas.

Systemet ger statistik och standardrap-
porter. Det ger en avancerad loggning av 
alla händelser i systemet och avlämning 
mot ekonomisystem för bl.a. fakturabe-
handling. Karta och licenser för visning av 
fordon visas på karta i systemet. Förar- och 
åkaridentifiering sker via inloggning.  
Uppkoppling mot systemet kan även göras 
från annan ort.

Halda AB ställer ut på Logistik & Trans-
port monter B02:21.

Strålfors har tecknat avtal med TeliaSonera 
om printning, kuvertering och distribution 
av räkningar, påminnelser och bekräftelser 
för TeliaSonera i Norden. Avtalet, som 
omfattar leveranser för Telia i Sverige, 
NetCom och NextGenTel i Norge, Telia i 
Danmark och Sonera i Finland, beräknas ha 
ett värde på ca 50 miljoner SEK årligen. 

Implementering genomförs under 2008. 
Strålfors kommer att etablera en nordisk 
organisation som koordinerar samarbetet 

med TeliaSonera. 
Strålfors är redan leverantör av motsva-

rande tjänster till Telia i Sverige, Next-
GenTel i Norge och till Telia Danmark på 
fastnätsidan.

Strålfors, vars kärnverksamhet är att 
hjälpa stora företag med deras kommuni-
kation till sina kunder, är ledande i Norden 
inom informationslogistik.

Strålfors ställer ut på Logistik & Trans-
port monter B05:22.

SCA Packaging Sweden, ledande företag 
på den svenska marknaden för avancerade 
förpackningar, bygger världens modernaste 
fabrik för tillverkning av cellplast i Urshult 
i södra Småland. Anläggningen kommer att 
ersätta den som förstördes av brand i de-
cember 2006. Fabriken blev då helt ödelagd 
och dess framtid var till en början oviss.

Investeringen omfattar nya maskiner 
och kringutrustning i nya lokaler på 6 500 
kvm. Det goda samarbetet med Tingsryds 
kommun, som äger lokalerna, har under-
lättat för att tidplanen skall kunna hållas. 
Förväntningarna är att full produktion skall 
nås redan i sommar.

– Vi är mycket glada över beslutet. I dag 

har vi en ledande position och det är avgö-
rande för oss att kunna investera vidare i 
modern och rationell teknik. Vi behåller vårt 
försprång och tillgodoser våra kunders be-
hov av förpackningar för ömtåliga produkter. 

– SCA’s kunder har stort förtroende 
för cellplast som ett kvalificerat material 
för stötskyddande uppgifter. Sist men inte 
minst vill jag framhålla våra anställda i 
Urshult och ge en eloge för mycket bra 
arbete. Insatser och engagemang gör 
skillnad och säkrar våra kunders behov av 
avancerade förpackningar” säger VD Peter 
Granborn.

SCA Packaging ställer ut på Logistik & 
Transport monter B02:21.

Strålfors tar över informationslogistik

Världens modernaste cellplastfabrik i Urshult

Logistiksystem	som	förstår		
–	och	är	lätta	att	förstå

Enklare	för	förare		
och	trafikplanerare
För	att	manövrera	alla	funktioner	i	bilen	
trycker	ni	bara	på	symbolerna	i	fordonsdis-
playen.	Endast	i	undantagsfall	skriver	man	
in	information	med	hjälp	av	bokstäver	i	
systemet.	

– Vi jobbar kontinuerligt på att utveckla 
spetsprodukter och service till allt fler 
marknader, säger Robert Jansson.

Centiro	betyder	att	förstå	på	latin.	Att	en	
partner	förstår	hur	din	verksamhet	fungerar	
är	viktigt.	Och	att	enkelt	förstå	och	kunna	
utnyttja	IT-	lösningar	optimalt	är	också	
viktigt.	Det	är	Centiros	styrka.

Aberdeen	Property	Nordic	Fund	I	SICAV,	
FIS,	har	förvärvat	en	logistikfastighet	i	Tors-
vik	industriområde	vid	E4-an	strax	söder	om	
Jönköping.	Det	är	fondens	första	investering	
i	Sverige,	och	det	tredje	förvärvet	i	Norden	
under	första	kvartalet	2008.

– Det är en bra fastighet i ett mycket att-
raktivt logistikläge, med framtida utveck-
lingspotential. Fonden letar efter ytterligare 
förvärv i attraktiva lägen, säger Anders 
Berg, ansvarig för affären på Aberdeen, i 
ett pressmeddelande.

Fastigheten, som byggts i två etapper 
1999 och 2003, är en av landets fem största 
logistikfastigheter. Den har en total yta på 
över 70 000 kvm och den uthyrningsbara 
ytan uppgår till 40 000 kvm lagerytor, med 
en mindre kontorsdel.

Fastigheten är idag helt uthyrd till 
Aditro Logistics på ett långtidskontrakt på 
11 år. Aditro Logistics är den största trans-
portörsoberoende leverantören av tredje-
partslogistik i Sverige.

Aditro har en total omsättning på ca 3 
miljarder SEK

Förvaltar 200 miljarder
Aberdeen Property Investors är ett obero-
ende kapitalförvaltningsbolag specialiserat 
på fastigheter. Man förvaltar totalt närmare 

200 miljarder SEK i europeiska fastigheter. 
Företaget har 600 anställda vid kontor i 11 
länder i Europa och verksamheten styrs 
från Sverige. 

Aberdeen Property Investors är dot-
terbolag till Aberdeen Asset Management 
Plc, en internationell kapitalförvaltnings-
koncern börsnoterad i London. I Sverige 
har Aberdeen Property Investors tre re-
gionkontor och representation i de flesta 
större svenska städer. Huvudkontoret finns 
i Stockholm. Aberdeen Property Investors 
förvaltade kapital på den svenska markna-
den uppgår till ca 19 miljarder SEK.

Aberdeens kunder är primärt institutio-
nella investerare som söker stabil och god 
avkastning från tillgångslaget fastigheter. 
Aberdeen erbjuder även en rad investe-
ringsprodukter i fastighetsfonder i Sverige, 
Norden och övriga Västeuropa för mindre 
investerare som söker exponering i fastig-
heter.

Företaget har sitt ursprung i SPP:s fast-
ighetsavdelning som 1998 bildade företaget 
Celexa. Det köptes två år senare av Aber-
deen Asset Management och namnändrades 
först till Aberdeen Celexa Property Inves-
tors.

Namnet Celexa ströks i och med att 
Aberdeen Property Investors verksamhet 
snart expanderade i övriga Norden.
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Grön IT-indexet baseras på en undersökning 
som genomförts av analysföretaget Exido, 
där nära 1000 IT-ansvariga i både privat och 
offentlig sektor runtom i Sverige har svarat 
på frågor om hur de ser på IT:s miljöef-
fekter och hur de arbetar för att dra nytta av 
IT på bästa möjliga sätt för miljön. Detta 
ligger till grund för det nya indexet som nu 
startats och kommer att mätas på årlig basis 
framöver.

Enligt den mätning som ligger till grund 
för 2008 års index, säger åtta av tio organi-
sationer att de tar hänsyn till miljöaspekten 
vid IT-investeringar. Majoriteten gör det 
dock bara i begränsad omfattning.

För logistikansvariga är möjligheten att 
med hjälp av IT-stöd förändra hela logis-
tikupplägg och distributionssystem, så att 
klimatutsläppen minskar och att även ta 

med hur handeln med utsläppsrätter kan 
vägas in i kalkylen.

I Intelligent Logistik nr 2/2008 finns 
ett reportage om APS-lösningar där total 
klimatpåverkan kan minskas med hjälp av 
affärssystemet.

(Se www.intelligentlogistik.se/arkiv)

� områden ingår
• Insikt - Visar om organisationen tar hän- 
 syn till miljöeffekten vid IT- investeringar.
• Handlingsplan - Visar om man har en  
 policy eller strategi för grön IT.

• Efterlevnad - Visar i vilken grad organisa- 
 tionen agerar från en fastlagd strategi  
 och policy
• Utvärdering - Visar om organisationen har  
 uppsatta mål, i policy eller i en strategi,  
 för arbetet, om åtgärder utvärderas och  
 mäts mot uppsatta mål.

Miljöhänsyn lönar sig. Det har den tillver-
kande industrin numera insett. Att mark-
nadsföringen är med på det gröna tåget 
och argumenterar utifrån klimathänsyn, är 
uppenbart.

Men hittills har IT-branschen i stort sett 
stått utanför.

En färsk enkät bland ledande IT-chefer 
i USA visar att den bilden håller på att 
ändras.

54% av IT-cheferna i en färsk un-
dersökning svarar att deras företag eller 
organisation har satt upp miljömål för sin 
IT-utveckling.

De här målen innebär både att minska 
klimatpåverkan, minska energianvänd-
ningen och att på annat sätt bidra till ett mer 
hållbart samhälle.

Motiven är enligt enkäten i lika hög 
grad en strävan att ta samhällsansvar som 
affärsnytta.

Få ser direkt konkurrensfördel
38 procent svarar att de satsar på miljö-
ansvar för att de tycker att det är rätt. 37 
procent vill ta miljöhänsyn också för att 
det kan sänka kostnaderna i verksamheten, 
främst genom minskade energikostnader.

Men bara 5 procent ser ”grönare” IT 

som en konkurrensfördel.
För IT-avdelningar är intresset för re-

ducerade energikostnader naturligt och det 
mest logiska att börja med. Att minskad en-
ergianvändning är ett enkelt sätt att minska 
klimatpåverkan är de flesta medvetna om 
idag.

– Att minska elförbrukningen blir mer 
och mer en del av mitt uppdrag som IT-chef 
säger Patrcia Lawicki CIO i Pacific Gas & 
Electric.

Minskade elräkningar ger utrymme för 
nya IT-investeringar, menar hon.

Dell vill bli klimatneutralt
Men det är få IT-avdelningar som kommit 
längre än till att arbeta med energibespa-
ringar.

Trots att några storföretag som Dell och 
Marks & Spencer förklarar att de har som 
mål att bli klimatneutrala, är det få IT-che-
fer som satt upp så ambitiösa mål.

Bland de 280 IT-chefer som tillfrågats i 
CIO Magazines enkät, svarade 61 pro-
cent att de inte mätte eller kunde ange sin 
verksamhets klimatpåverkan s k ”carbon 
footprints”.

16 % svarade att de arbetade med att 
göra en sådan kartläggning. 

Men bara 11 procent svarade att deras 
företag inte bara är medvetet om sin kli-
matpåverkan, utan också ville göra något åt 
problemet.

Det här kan komma att ändras redan 
inom den närmaste framtiden. Efter Kyo-
toprotokollet och uppföljningen på Bali i 
december har alltfler länder satt upp höga 
mål för reducerade koldioxidutsläpp.

Även den svenska regeringen har gjort 
så och oppositionen har bjudit över.

Trots att USAs konservativa regering 
inte skrev under Kyotoprotokollet, deltar 
man nu i klimatsamtalen. Kalifornien, där 
många världsledande IT-företag har sin 

hemvist, har satt upp målet att minska sina 
klimatpåverkande utsläpp med 25 procent 
till 2020. Andra delstater har bildat regio-
nala allianser med liknande mål.

Handel med utsläppsrätter 
Inom EU kan den utvidgade handeln med 
utsläppsrätter snart göra det direkt lönsamt 
för många fler företag att minska sina 
koldioxidutsläpp. EU:s system för handel 
med utsläppsrätter, EU ETS, har visserligen 
fått kritik. Det omfattar än så länge endast 
fasta industri- och energianläggningar, men 
diskussioner förs om när och hur transport-
sektorn ska inkluderas i handelssystemet.

Nytt grönt IT-index i Sverige

USAs	IT-chefer	vill	bli	grönare

Den	svenska	branschorganisa-
tionen	IT	&	Telekomföretagen	
har	presenterat	ett	nytt	index	
för	Grön	IT.	Syftet	är	att	på	år-
lig	basis	mäta	hur	företag	och	
organisationer	arbetar	med	
miljöanpassad	IT.

av	gÖsta	hultén

IT-världen	blir	alltmer	medveten	om	klimatfrågan.	IT-stöd	kan	
också	bli	avgörande	för	mer	klimatsmart	logistik.	En	ny	under-
sökning	från	CIO	Magazine	visar	att	mer	än	hälften	av	IT-ansva-
riga	i	USA	har	mål	för	ökad	hållbarhet.	

av	gÖsta	hultén

Fakta
•15 % av ca 1000 tillfrågade företag 

har en grön ITpolicy

•Policyn gäller främst köp av hårdvara 
och ITdrift

•Nära hälften anser att IT kan använ
das för att minska företagets övriga 
miljöpåverkan

•Var tionde är på väg att utveckla en 
policy för grön IT

•Närmare hälften hanterar frågorna i 
den övergripande miljöpolicyn

Svaren i sammanfattning
•Insikt och medvetande har ökat kraf

tigt under det senaste året

•Policy och strategi för grön IT finns 
främst bland större företag och före
tag som i övrigt bedriver miljöpåver
kande  verksamhet

•Efterlevnad av policy är låg

•Få företag har uppsatta mål, mycket 
få mäter och utvärderar effekten av  
satsningar inom grön IT

•Offentlig sektor har kommit längre än 
privata företag

Från Dells briefingrum på huvudkontoret i Austin ska det gröna budskapet spridas.

ITbranschens Index Grön IT visar på hög insikt men lägre efterlevnad.
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ICAs logistikprojekt Listigare Last / Fac-
tory Gate Pricing (FGP) sjösattes 2007.

ICA hoppas kunna göra ett pilotprojekt 
med en leverantör inom kort. Under våren 
kommer projektet att gå vidare med fler 
pilotleverantörer. En ny utbildning av inkö-
pare har redan genomförts.

Att kunna styra varuflödet bättre är ett av 
de viktigaste resultat som förväntas. 

– Ambitionen är att tillsammans med 
våra leverantörer finna effektivare och 
billigare varutransporter från våra leve-
rantörer till våra lager. På så sätt förbättrar 
vi leveransförmågan till våra butiker och 
därmed servicen till våra kunder, säger Britt 
Konnander, projektledare från ICA. 

Alla utleveranser från lager till butik 
är redan i ICAs egen regi. Genom att ICA 
också kommer att ta ansvaret för trans-
porterna från leverantörer till lager, kan 
man minska lagerhållningskostnaden och 
samtidigt minska transportkostnaden och 
spara miljön. Det är några av de viktigaste 
resultaten som Listigare Last förväntas ge.

Tidigare har leverantörerna själva stått 
för inleveranserna enligt principen ”fritt 
levererat”.

– Vi kommer själva att hantera större del 

av varuflödet och får bättre förutsättningar 
att styra i syfte att nå effektiviseringsvin-
ster, säger Britt Konnander. 

– För det krävs en ny organisation där 
logistiker, inköpare och andra arbetar 
närmare varandra och utnyttjar varandras 
kompetens. 

Ny organisation
 I projektet Listigare Last ingår därför 
personer både från Sortiment & Inköp, 
Logistik, Shared Services och IT. Logistik 
SCM/Trade Management kommer vara 
delaktiga och stötta inköp innan och under 
förhandlingarna.

 Listigare Last-projektet leder till en ny 
organisation, nytt arbetssätt, nytt trans-
portverktyg, nya transportavtal och nya 
leveransvillkor för utvalda leverantörer. 

– Vi tittar på tidigare erfarenheter som vi 
har bl a i Norge. 

Redan 1997 gick ICA Norge över till att 
hämta varorna hos leverantören. Idag har 
hela dagligvarubranschen samma leve-
ransvillkor. ICA Norge har uppvisat stora 
besparingar på intransporterna. I Storbritan-
nien har Tesco genomfört ”Factory Gate 
Pricing” sedan 2001. 

– Nu är det Sveriges tur, menar Britt 
Konnander.

– Ett steg i den nya riktningen tog ICA 
nyligen, när de tog över inleveranser av alla 
drycker. Tidigare gick drycker direkt från 
bryggerier till butik. Nu kan de samordnas 
med andra varor.

Nytt affärssystem
– De stora utmaningarna ligger i att få ett 
systemstöd för det nya sättet att jobba, så 
att vi i framtiden verkligen kan effektivisera 
våra intransporter, säger Britt Konnander. 
Ett nytt systemstöd för inleveranser införs 
också med ett nytt transportverktyg, Oracle 
Transportation Management, OTM. 

– Det är redan inköpt och håller på att 
implementeras, säger Britt Konnander.

 Det är också viktigt att få leverantörerna 
med på banan och se fördelarna med att 
ICA tar ansvaret för den här delen av flödet. 

– Totalkostnaden blir lägre. För små och 
medelstora leverantörer kan det bli det en 
konkurrensfördel och det kan bli en vinst 

när de i första hand kan ägna sig åt sin 
kärnverksamhet.

ICA köper transporterna från många 
olika åkerier. Men det är inte bara en ef-
fektivisering av inleveranserna som ger 
ekonomiska fördelar, utan också att ICA 
genom att vara en stor aktör kan förhandla 
gentemot speditörerna på ett kraftfullt sätt. 

– Förutom de effektiviseringar som  
vi ser ger resultat rent ekonomiskt, så blir 
det en minskning av miljöpåverkan om vi 
kan frakta lika mycket med färre transpor-
ter. En nog så viktig del för att nå ICAs 
högt uppsatta klimatmål, säger Fredrik 
Lindqvist.

– Vi diskuterar även att lägga över mer 
på järnväg bl a undersöker vi möjligheter att 
ta lastbilar på järnvägsvagnar, säger Britt 
Konnander. 

Utnyttja volymerna
– ICA kan nu utnyttja sina stora volymer 
för att få ett effektivare flöde och därmed 
hålla priserna nere. 

– Leveransprecision är en utmaning som 
alla våra leverantörer brottas med. Med det 
nya IT-stödet kan ICA mäta och följa upp 
transportörens leveransprecision för att 
bibehålla en hög servicegrad.

ICA har dessutom både kompetens och 
resurser för att nagelfara avtal, offerter och 
transportvolymer för att förhandla ner frakt-
priserna. När man nu implementerar ett nytt 
transportadministrativt system, satsar man 
på s k selfbilling och kan förenkla arbets-
processerna för att minska de administrativa 
kostnaderna.

ICA greppar inleveranserna med Listigare Last 
Detaljhandeln	har	problem	med	ökade	transportkostnader,	dålig	
leveransprecision	och	dålig	samordning.	ICAs	projekt	Listigare	
Last	ska	minska	lagerhållnings-	och	transportkostnader	och	spara	
miljön.	

av	lena	sonne

TA K E  T H E  L E A D  W I T H

www.unitedlog.com

Nu tar ICA själva över ansvaret för intransporterna från leverantörer till lager.

 ”Det krävs 
en ny orga

nisation, där logistiker,  
inköpare och andra 
arbetar närmare 
 varandra.” 
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Handheld Scandinavia är en av Europas 
ledande leverantörer av handdatorer till 
branscher som skog, bygg, underhåll och 
logistik, med kunder inom mobil biljett-
försäljning, lagerhantering, parkering och 
detaljhandel.

Med 80 % av sin marknad globalt, har 
företaget sitt huvudkontor i Lidköping.

– Vi råkade helt enkelt bo här, säger Jer-
ker Hellström grundare och VD. Men vi har 
kontor också i Göteborg, Lahti i Finland, i 
USA och i Rom, med 2–3 anställda på varje 
ställe. 

Förra året blev det växande Lidköpings-
företaget utnämnt till stadens tillväxtföre-
tag. 

– Vår inriktning är robusta, tåliga mobila 
handdatorer, som man kan ha med ute i fält, 
berättar Jerker Hellstöm. 

Han startade företaget 1997, men har va-
rit i branschen sedan 1988 och bl a arbetat i 
England med liknande projekt.

Idag har man tusentals kunder i Europa, 
bl a militärpolis och skogsvaktare i Italien. 

20% av försäljningen är i Sverige och 
går till en spridd kundkrets som skogsbo-
lagen och infrastrukturföretag som Ban-
verket. Handhelds handdatorer används 
av Banverket för besiktning av växlar. 
Besiktningen kan skrivas in direkt på plats i 
handdatorn.

Stororder från SJ
Men den största kunden hittills är SJ, som 
Handheld nyligen tecknade avtal med. 
Avtalet sträcker sig över 3 år, med leverans-
start 2008. 

Varje dag reser närmare 100 000 resenä-
rer med SJs tåg till runt 350 destinationer, 
från Malmö i söder till Storlien i norr. Frek-
venta resenärer kan få ett förmånskort och 
samlar poäng som medlemmar i SJ Prio. 

– Funktionen att kunna läsa av t ex rese-
kort/ årskort för stamkunder var Handheld 
först med att utveckla.

– Med vår handdator kan tågvärdarna 

nu också betala med betalkort, om man vill 
betala sin biljett på tåget. Tågvärdarna har 
också en liten printer i bältet för att skriva 
ut kvitto, berättar Jerker Hellström. 

– Vi är mycket stolta över ordern från SJ. 
SJ har mer än 100 000 resenärer per dag, 
som kommer att se vår utrustning. Avtalet 
är ett av de största enskilda avtal vi tecknat, 
säger Jerker Hellström. 

Avtalet omfattar den nya produkten M3 
eTicket, en ny version av M3+, speciellt 
utvecklad för betalningstransaktioner och 
biljettvalidering i kollektivtrafiken.

SJs tågvärdar har redan börjat utrustas 
med de nya handdatorerna.

Den har ersatt det befintliga systemet för 
elektronisk biljetthantering.

– Vårt val föll på Handheld och M3 
eTicket, eftersom produkten och företaget 
bäst uppfyllde våra högt ställda krav. 

– Då vi nu implementerar ett nytt system 
så har det varit viktigt för oss att välja en 
lösning som ligger i framkant teknologiskt,. 
säger Ragnar Reuterstad, projektledare för 
SJ.

”Vi har satt ribban”
Det är Handheld Scandinavia som tillsam-
mans med partnern Arcontia utvecklat 
sofistikerade kortlösningar för kollektiv-
trafik i form av ett mobilt biljettsystem, s k 
e-ticketing. Den lösning som SJ nu valt är 
resultatet av detta samarbete, där Arcontia 
har bidragit med en smartcard-läsare.

Arcontia är en av Europas ledande leve-
rantörer av kontaktlösa smarta kortläsare 
och terminaler. De används för elektroniska 
biljetter inom kollektivtrafik och elektro-
niska pass för myndighetssäkerhet. Arcontia 
startades 1996 och har kontor i Västra 
Frölunda. 

– Att SJ har valt våra läsare för sitt elek-
troniska biljettprojekt visar att Arcontia och

Handheld Scandinavia har satt ribban när 
det handlar om att utveckla sofistikerade 
smarta kortlösningar för kollektivtrafik. Det 
som skiljer den här produkten från tidigare 
mobila lösningar är att vi nu har utvecklat 
en komplett, inbyggd elektronisk biljett-
lösning för handdatorer, säger Magnus 
Ståhlberg, marknadschef, Arcontia.

– Eftersom svårighetsgraden för lös-
ningar som dessa är hög och komplexiteten 
stor, är synergin av den samlade erfarenhe-
ten viktig för att kunna erbjuda högkvalita-
tiva lösningar för kunder över hela världen, 
menar Jerker Hellström.

– Metron i Prag i Tjeckien håller just nu 
på och implementerar samma lösning som 
SJ, berättar Jerker Hellström.

– Sedan har vi ytterligare 6-7 liknande, 
stora kunder inom kollektivtrafik där avta-
len inte är klara ännu.

Det	lilla	Lidköpingsföretaget	Handheld	Scandinavia	ska	utrusta	
SJs	alla	tågvärdar	med	handdatorer,	så	att	de	kan	ta	betalkort	
och	förmånskort	direkt	på	tåget.	

av	lena	sonne

Ulf Engström är en av de tågvärdar som under året börjar använda den nya handdatorn.

Avancerad produkt 
specifikt för kollektivtrafiken
M3 eTicket är en produkt specifikt 
framtagen för kollektivtrafiken. Den 
har en mängd funktioner som streck
kodsläsare, WLAN, Bluetooth, kamera, 
Smartcardläsare och GSM/GPRS, 
men väger ändå bara 300 g. M3 
eTicket ska vara stryktålig och klara 
fall från 1,5 meter. Den ska också 
klara damm och vatten och tempera
turer, från 20°C upp till +50°C.

Den kontaktlösa förbindelsen mellan 
kortet och läsaren ger ett mycket 
snabbt gränssnitt som behövs i säker
hets och betalningssystem,  
s k Automatic Fare Collection systems 
(AFC) i kollektivtrafiken.

Färgskärmen är en pekskärm

Lidköpingsföretag hjälper 
tågvärdarna till 
enklare betalning

Handheld ställer ut på Logistik & 
Transport i Göteborg den 20–22 
maj. De finns i monter B 01:22



Torm, ett av världens ledande produkt-
tankrederier, kontrollerar 130 fartyg. 
Många nybyggen är också beställda och 
2010 kommer flottan att bestå av 157 
fartyg, de flesta i charter. Marknadsvärdet 
på rederiets ägda fartyg, inklusive de i 
order, närmar sig 8 miljarder SEK. I Kina 
har rederiet totalt 16 tankfartyg beställda 
och bulkflottan kommer om några år att ha 
fördubblats. 

 – Våra kunder är få och stora och de 
behöver stora partners. Därför passar 
poolsystemet bra, säger Klaus Kjærulff, VD 
i Torm.

Vinst över 5 miljarder
Liksom det världsledande danska contai-
nerrederiet Maersk har Torm flyttat fram 
sina positioner. Tack vare den förmånliga 
danska tonnageskatten och den allt billigare 
dollarn, kunde Torm förra året, tillsammans 
med Teekay, köpa OMI, det näst största 
amerikanska tankerrederiet. 

– Trots att ett stort antal advokater 
gjorde allt för att bromsa affären, genom-
fördes den mycket snabbt, säger VD Klaus 
Kjærulff. 

Torm är ett välmående företag. Vinsten 
2007 var över 5 miljarder SEK. Hälften 
kommer dock från försäljningen av 30 
procent i rederiet Norden. 

Både produkttankfarten och bulkfarten 
är idag pålitliga vinstmaskiner. 

Köpet av OMI var en uppmärksammad 
konsolidering i branschen. 

– Men jag är övertygad om att vi kom-
mer att få se fler sådana affärer, av oss eller 
andra, säger Klaus Kjærulff. Vi letar hela 
tiden efter fartyg och rederier, som är till 
salu. Det kan bli så att vi går samman med 
poolpartners eller gör externa affärer, som 
med OMI. 

– Vi har delat upp OMIs flotta och de 
anställda och Torm har tagit över 26 fartyg. 
24 av dem får dansk flagg. Fartygen har 
redan timecharter-kontrakt på två år. 

Ett samgående med en poolpartner kan 
nästa gång ske i Sverige. 

Svenska Marinvest har tre produkttank-
fartyg i poolen tillsammans med Torm. 

VD Lars Mossberg säger att de är gamla 
och kan komma att säljas och därmed tas ur 
poolen. 

– Men det betyder inte att vi har för 
avsikt att lämna poolsamarbetet. Vi vill 
fortsätta vårt långvariga samarbete med 
Torm. 

Marinvest är en rederigrupp i Göteborg 
som startades för 20 år sedan av Lars Moss-
berg och som fortfarande ägs av honom och 
partern Per Johansson, som kom med 1990. 

Marinvest gick med i poolen vid mil-
lenieskiftet.

Marinvest förnyar nu också sin flotta, 
två fartyg är levererade och har time-char-
ter-kontrakt på tre år, ett tredje är på väg 
och tre till kommer under 2008. I dag har 
rederiet sju delägda fartyg i drift. 

Samarbete med Gotlandsbolaget
Det svenska Gotlandsbolaget med huvud-
kontor i Visby har också under fler år haft 
ett intimt samarbete med Torm. Rederiet 
äger för närvarande fem passagerarfärjor, 
ett ro-ro-fartyg och fem tankfartyg. Farty-
gen sysselsätts genom längre hyreskontrakt, 
s k bareboatavtal, med olika befraktare. 
Drift och underhållsansvar för tankfartygen 
ligger hos Torm. 

Från och med 1998 driver Destination 
Gotland AB trafiken mellan Gotland och 
fastlandet. Destination Gotland är helägt 
av Gotlandsbolaget. Köp och försäljning 
av fartyg är också en viktigt del av Got-
landsbolagets verksamhet. Torm och Got-
landsbolaget har köpt och sålt flera fartyg 
sinsemellan och två av Gotlandsbolagets 
fartyg opereras av Torm. 

Gotlandsbolaget har beställt tre nya 
produkttankfartyg på 48 000 ton och Torm 
bygger sex systerfartyg på samma varv 
i Kina, med högsta isklass. De skall gå 
isklasspool i Östersjön och i Arktis norr om 
Ryssland och Kanada. 

Poolsamarbete för nordiska 
rederier till världstoppen
Poolsamarbete	är	ett	nyckel-
ord	för	framgång	för	nordiska	
produkttankrederier.	Den	för-
månliga	danska	tonnageskat-
ten	gynnar	danska	rederier	
som	Torm	A/S.	

av	nils-erik	lindell	

Danska tankerrederiet Torm kontrollerar 130 fartyg. Men många nybyggen är beställda 
och 2010 kommer flottan att bestå av 157 fartyg,

Hinner  
ni med?

Tack vare vår breda kunskapsbas kan vi erbjuda 
lösningar av avancerade produktmonteringar  
eller vara en viktig del i ett produktionsflöde.  
Vi tar ansvar för kvalitet och volym och följer upp 
och utvärderar alla moment med fokus på effektivi
sering och kostnadskontroll.

 Med 22 000 starkt motiverade medarbetare 
på 250 platser över hela Sverige är vi unikt mång
sidiga. Vi har stor kunskap i att matcha rätt person 
med rätt jobb och därför blir resultatet så bra.  
Att bemanna uppdragen du ser här är drömjobb för  
oss.  Men det bästa är att kunderna tycker att vi  
gör ett drömjobb för dem. Vad kan vi göra hos dig?  
Kontakta oss på www.samhall.se

Vi monterar och förpackar 
kretskort hos Mikromakarna

Vi jobbar med logistik 
hos InkClub

Vi monterar lyktinsatser  
för Volvo Trucks
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Logistiksektorn pressas att bli mer kost-
nadseffektiv och öka produktiviteten. Per-
sonalkostnaderna är höga och det är svårt 
att hitta kompetent personal. 

Då är röststyrning ett intressant alter-
nativ.

Plockade orderrader per dag blir betyd-
ligt fler med röststyrning. 

– Våra kunder plockar obehindrat mer 
än tio orderrader per sekund, dygnet runt. 
Det betyder att det i genomsnitt plockas 
mer än 20 produkter per sekund utan av-
brott, påpekar Mikko Mertjärvi. 

På väg att bli standard 
Anledningen till framgången för röststyr-
ning är dubbel. Röststyrning ger både 
förbättrad effektivitet och operationell kva-
litet. Därmed förbättrar den produktiviteten 
rejält, möjliggör väsentliga kostnadsbespa-
ringar och förbättrar kundtillfredsställelsen.

I ett typiskt exempel ökar röststyrning 
produktiviteten i lagret med 15-30 % och 
förbättrar plocksäkerheten till över 99.98%. 

Produktivitetsförbättringen är så stor att 
röststyrning snabbt är på väg att bli stan-
dard i vissa branscher.

– Det är omöjligt att upprätthålla 
konkurrenskraften utan de fördelar som 
röststyrning ger.

– Med röststyrning, kan personalen vara 
fokuserad på den aktuella uppgiften. Det 
blir en tvåvägs dialog mellan affärs- och 
lagerhanteringssystem (ERP/WMS) och 
lagerpersonalen.

Feedback i realtid
– Våra lösningar kopplar samman ERP- 
och WMS-system med det praktiska arbe-
tet. Personalen kan ta emot uppdrag och ge 
feedback till systemet i realtid.

Stora distributionscentra för grossister 
var först med röststyrda plocksystem. ICA 
Norge var först inom livsmedelsbranschen 
i Norge. Sedan har röststyrning spridits till 
andra områden. 

Det finns alltså en tydlig efterfrågan på 
röststyrda system från dagligvarumarkna-

den, men Optiscan upplever att kundbasen 
är större än så. Optiscans lösningar kan 
användas för leveranskontroll eller spår-
ning av produkter och processer i produk-
tion som end-to-end lösningar för kontroll 
av lager. De levererar lösningar baserade 
på röststyrnings-, streckkods- och RFID-
teknologier för hantering av material- och 
dataflöden. 

Optiscan är den enda Total Solution 
Provider-partnern i Norden till Vocollect, 
världsledande inom röststyrning.

Finska företag ligger långt fram med att införa röstbaserade lösningar. 

Finskt	genombrott	för	röststyrning
Röststyrning	vid	lagerhantering	blir	allt	vanligare	i	Finland.	

–	Vad	som	redan	har	hänt	i	Finland	sprids	till	grannländerna	
i	Norden	och	Baltikum,	säger	Mikko	Mertjärvi,	VD,	Optiscan	
Group.

av	lena	sonne

Projektet har växt fram ur ett utbyte av erfa-
renheter mellan europeiska flygplatsregio-
ner och regionala aktörer som BRG, Västra 
Götalandsregionen och Handelskammaren, 
med målet att skapa samsyn kring utveck-
lingen omkring flygplatsen.

Logistikföretag kan dra nytta av lokali-
sering nära en flygplats med bra fraktkapa-
citet.

Göteborg Landvetter är redan nu Sveri-
ges näst största fraktflygplats och nu byggs 
terminalerna ut:

– Vi fördubblar godsterminalytorna ge-
nom att bygga sammanlagt ytterligare 9000 
kvm, berättar Gunilla Rittgård.

I den första etappen, på 4500 kvm flyttar 
TNT in. Nästa etapp byggs för SAS Cargos 
Spirit. Allt ska stå klara till årsskiftet 2008-
2009.

– Under 4 år satsas 500-700 miljoner 
SEK i kapacitetsökning, säger Gunilla 
Rittgård.

Här får t ex huvudkontor för interna-
tionella företag, där god internationell till-
gänglighet är en fördel, 20 minuters restid 
till Göteborg och en timme till Stockholm, 
Oslo eller Köpenhamn. Ett ypperligt läge.

Tågstation under flygplatsen
Etablering i en Airport City har flera för-
delar. Närheten till flygplatsen, med dess 
stora utbud av direktdestinationer, ger stor 
internationell tillgänglighet, med korta, 
enkla resor till viktiga europeiska städer. 
Utbyggnaden av kollektivtrafiken, fram-
förallt höghastighetståget med en station 
under flygplatsen, ger en mycket hög 
tillgänglighet. 

Läget vid motorvägen och estetiska hän-
syn kommer att vara vägledande för bygget 
av en Göteborg Landvetter Airport City.

Arlanda i Sverige och Schipol i Hol-
land, visar att en Airport City är attraktiv ur 
etableringsperspektiv. Landvetter är redan 
idag Sveriges tredje största arbetsplats 
utanför tätort, efter Arlanda och Torsvik i 
Jönköping. 

Den planerade Götalandsbanan, med 
station under flygplatsen, är en viktig del av 
visionen för en Airport City. När höghas-
tighetståg till Göteborg, Borås, Jönköping, 

Vänersborg och Trollhättan och andra orter 
blir verklighet, ökar både upptagningsom-
rådet för passagerare till flygplatsen och 
möjligheten för anställda att resa enkelt, 
bekvämt och miljövänligt Läget utanför 
stadskärnan ger också positiva miljöef-
fekter, när trafiken inte behöver gå genom 
centrala Göteborg.

Koncentrationen av verksamhet kring 
områden där flera transportslag möts, ska-
par transporteffektiviseringar som är bra för 
miljön, visar internationella erfarenheter.

Ett fullt utbyggt Airport City enligt den 
visionsskiss som nyligen presenterades 

ligger sannolikt mellan 10 och 20 år framåt 
i tiden. Men redan inom två år kan de första 
etableringarna komma.

– Den sista etappen är beroende av att 
Götalandsbanan byggs ut, säger Gunilla 
Rittgård.

Göteborg	Landvetter	Airport	City	
–	vision	i	väst
Nu	samordnar	Göteborg	Land-
vetter	Airport	och	Härryda	
kommun	planerna	för	framtida	
exploateringar.

–	Vi	vill	göra	Göteborg	Land-
vetter	till	ett	stort	rese-	och	
fraktnav,	säger	Gunilla	Ritt-
gård,	flygplatschef.

av	gÖsta	hultén

Airport City är Härryda kommuns och Göteborg Landvetter Airports gemensamma vision.

Optiscan ställer ut på Logistik & 
Transport i Göteborg den 20–22 
maj. De finns i monter B02:02.

Logistic Hub Scandinavia ställer ut 
på Logistik & Transport i Göteborg 
den 20–22 maj. De finns i monter 
B 01:�2.

fo
to

:	
v
o

c
o

ll
e
c

t



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

Telefon 026-17 88 43
gavle.hamn@gavle.se
www.gavlehamn.se

Välkommen till 
ostkustens logistiknav

GÄVLE HAMN är hjärtat för import och export på ostkusten. Här möts 
trä och stål på väg ut i världen, samt kaffe och olja på väg in i Sverige. 

Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar och containers.

AOXXX_GavleHamn_Logistik&Transport_123x176.indd   1 08-03-25   14.38.18

Godsmängden i Göteborgs hamn är en god 
mätare på Sveriges utrikes affärer.

Under januari och februari 2008 har 
godsvolymen ökat med 28% jämfört med 
samma månader år 2007.

Sedan 2001, när Eric Nilsson tillträdde 
som VD för Göteborgs hamn, har voly-
merna ökat med 18% per år. Det betyder en 
60% omsättningsökning under 2000-talet. 
2007, då ökningen var 35%, hanterades 841 
000 containrar TEU och 19 miljoner ton 
olja. 

Men det beror inte på mig, säger Eric 
Nilsson. 

– En redare och transportör väljer hamn 
utifrån en rad faktorer, kostnadseffektivitet, 
service, logistikfaciliteter, effektiva för- och 
eftertransporter, tillförlitlighet och godsun-
derlag.

Det räcker inte att få in gods till en hamn 
– det måste vidare på ett effektivt och mil-
jömässigt sätt. Göteborg har också ett väl 
utbyggt system för för- och eftertranspor-

ter inom Sverige. 23 dagliga tågpendlar 
i projektet Railport Scandinavia går från 
Göteborgs hamn till en rad nya torrhamnar 
och kommuner med 7 hamnar och 14 in-
landsterminaler i ett sammanhållet system.

– Vi har funnit att tågpendlar fungerar 
bra och lägger alltmer gods på järnväg till 
torrhamnar. Det ger sänkta transportkostna-
der, kortare ledtider, minskad miljöpåver-
kan och högre servicegrad. 

17 miljoner liter bränsle och 42 000 ton 
koldioxid sparades in under 2007 tack vare 
tåg istället för lastbil. 320 000 TEU gick på 
järnväg

”Alla vill ha torrhamnar”
– Vi får förfrågningar från många kommu-
ner som vill bli torrhamnar – mer än vi kan 
hantera. Nu vill alla ha torrhamnar. 

Den största finns i Hallsberg. Falköping 
öppnade sin förra våren och den har blivit 
en succé.

Nässjö har också blivit en viktig torr-
hamn, där 40 000 TEU hanteras årligen och 
där över 2 miljarder SEK investerats i logis-
tikanläggningar de senaste 5 åren. Nässjö 
har en daglig pendel till och från Göteborgs 
hamn och väntas snart få en till.

Den senaste pendeln går till Vaggeryd.
Göteborgs hamn har ett utvecklat 

samarbete med andra hamnar inom West 
Sweden Seaports, tillsammans med Varberg 
och Uddevalla och är även delägare i Gävle 
hamn.

– Det steget tog vi för att få erfarenhet 

av hur man bygger upp en hamn, säger Eric 
Nilsson.

– Vi borde jobba ännu mer med andra 
hamnar och kommuner. Det finns oändligt 
mycket att göra. Hamnar har t ex fortfa-
rande olika datasystem.

Nordsjötrafiken ökar
Eric Nilssons ambition är att få in mer 
transocean trafik.

– Tillsammans med Århus är vi den 
hamn i Norden som har förutsättningar för 
mer transocean containertrafik, menar Eric 
Nilsson. 

– Men vi är bara 9 miljoner i Sverige. 
De stora transoceana rederierna vill ha 200 
miljoner för att få ett intressant kundunder-
lag. Därför måste vi se till regioner istället 
för länder, säger Eric Nilsson.

Den för Göteborg traditionella Nordsjö-
trafiken ökar dock på både England, Tysk-
land och Holland med nya feederlinjer.

– Vi har ca 10 avgångar om dagen till 
England, 6 till Zeebrücke och 8 till Gent 
och ökar hela tiden. Frekvensen är avgö-
rande om vi ska dra till oss mer.

Stora Enso är en av hamnens absolut 
största kunder med ett totalt flöde på 3,5 
miljoner ton från Sverige och Finland till 
kontinenten och Storbritannien. Tran-
portkostnaderna är stora, eller ca 10% av 
omsättningen. Därför är kostnadseffektiva 
transporter högt prioriterade.

Göteborgs hamn är den största hubben i 
vårt nätverk. 

– Det är viktigt med en kritisk massa. 

Göteborgs läge med isfri hamn, bra infra-
struktur till lands och utbyggda nätverk till 
sjöss gör att Göteborg är viktigt för oss, sä-
ger Stig Wiklund VD Stora Enso Logistics. 

Hamnen står inför en rad utmaningar, t 
ex skärpta krav på säkerhet. 

– 100% av containrarna till USA ska 
röntgas och det fördyrar för oss. Vi i Sve-
rige behöver kanske inte vara så rädda för 
Al Quaida, men vi måste öka säkerheten på 
andra områden, som t ex arbetsmiljö.

– Alla måste fokusera på sin del av logis-
tikkedjan och bli mer effektiva.

 Göteborg har bara ett spår ner till ham-
nen och skulle behöva minst dubbelspår.

Mötesplatserna på järnvägarna är en 
annan flaskhals. De är för få och för korta, 
bara 350 m, men godståg är i snitt 600 m 
långa.

Marieholmsbron i Göteborg, där alla 
landtransporter från hamnen måste passera, 
är redan överbelastad. 

Torrhamnar är ett helt nytt affärsområde 
och ”tänk” för åkerier, säger Rikard Jons-
son, forskare på TFK, som gjort intervjuer i 
kombiterminaler och torrhamnar. En åkare 
säger: 

”Tidigare har man stått och propagerat 
för lastbil och nu skall man göra reklam för 
järnväg”. 

– Det finns en utvecklingspotential att 
bygga större logistikcentra och attrahera 
nya tågoperatörer. Men det finns brister i 
informationshanteringen. Samarbetet måste 
förfinas och servicen öka för befintliga 
kunder, anser Rikard Jonsson.

”Nu	vill	alla	ha	torrhamnar”
Sjöfarten	står	för	95%	av	Sveri-
ges	utrikeshandel.	Ca	2/3	går	
in	och	ut	via	Göteborgs	hamn.	
Alltfler	järnvägspendlar	och	
samarbete	med	torrhamnar	
inne	i	landet	är	en	framgångs-
receptet.	

av	lena	sonne

23 dagliga tågpendlar går från Göteborgs hamn till en rad nya torrhamnar.
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Att få godset ut ur hamnen är ett problem 
i många stora containerhamnar i världen. 
Alamedakorridoren i Los Angeles är ett 
försök att lösa problemet. 

Alamedakorridoren är en trespårig järn-
vägslinje från de båda sammanväxta ham-
narna i Los Angeles och Long Beach – Port 
of San Pedro Bay, till en terminal norr om 
LA. Här passerar 40 % av USAs import-
containers. Terminalen är förbunden med 
järnvägsnätet i USA. Korridoren, som går i 
en tunnel under staden, är 35 km lång. Den 
invigdes 2002 och mellan 2003 och 2007 
ökade antalet passager med 107 %. Den har 
en kapacitet för 150 tågpassager per dygn. 

Det motsvarar de förväntade godsmängder i 
Port of San Pedro Bay år 2020.

Los	Angeles	har	löst	problemet

Alamedakorridoren har en 35 km lång tun
nel under centrala LA.
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Enköping är den kommun i Stockholmsre-
gionen där företagarna är mest nöjda med 
kommunens service. Det framgår av en 
undersökning som gjorts av Stockholms 
Utrednings- och statistikkontor, i samarbete 
med SCB och inom ramen för Stockholm 
Business Alliance SBA. SBA är ett samar-
bete i en utvidgad Mälarregion, som syftar 
till att förbättra företagsklimatet och locka 
nya företagsetableringar till regionen. 

Även Örebro, Gävle, Karlskoga, Lud-
vika, Uppsala, Nyköping och Oxelösund är 
med i SBA.

Det gäller tillgänglighet och handlägg-
ningstider för olika tillstånd och en be-
dömning av totalt bemötande, effektivitet, 
tillgänglighet, information, kompetens och 
rättssäkerhet.

I ett sk Nöjd-kund-index, NKI, får kom-
munerna i genomsnitt värdet 63 på en 100-
gradig skala. Högst betyg föår Enköping 
och Vallentuna med medelbetyget 75. På 
tredje plats kommer Nykvarn med 74. Av 
större kommuner får Stockholm 61 vilket är 

något under medelvärdet medan Eskilstuna 
får 66 som är över medelvärdet. Ekerö får 
lägst betyg med 49 i medelbetyg.

Totalt har drygt 13 000 företag tillfrå-
gats. 

Hela resultatet finns på  
www.stockholmbusinessregion.se.

Nyföretagandet fortsätter att öka i Sigtuna 
kommun. Kommunen fick under 2007 hela 
281 nystartade företag och rankas därmed 
som etta i landet i kategorin pendlingskom-
muner. Antalet nya företag har under 2007 
ökat med 16,1 % jämfört med 2006 enligt 
statistik från Jobs & Society. 

– Nya företag och nya jobb är det vik-

tigaste av allt när kommunen nu är inne i 
en stark fas av utveckling. Att vi åter ligger 
i topp när det gäller nyföretagande är ett 
gott tecken på att Sigtuna kommun är ett 
utmärkt ställe att starta och driva företag 
på, säger Anders Johansson (s), kommun-
styrelsens ordförande. 

Statistiken kommer från Jobs & Society, 
Nyföretagarcentrums ”Nyföretagarbarome-
ter”. Barometern baseras på statistik från 
Bolagsverket. 2005 rankades kommunen 
som etta, 2006 som trea och 2007 är vi åter 
på förstaplats. 

 Jobs and Society är en stiftelse som 
arbetar för att skapa nya livskraftiga företag 
i Sverige sedan 20 år. Stiftelsen arbetar i 
huvudsak genom ett 80-tal Nyföretagar-
Centrum som täcker 150-200 av Sveriges 
kommuner. Varje år tar de fram färsk statis-
tik över nyföretagarläget i kommunerna.

Enköping är den kommun i Stockholmsre
gionen där företagarna är mest nöjda med 
kommunens service.

Sigtuna i topp som nyföretagarkommun

– De svenska kommunerna handlar för ca 
150 miljarder SEK per år. De skulle kunna 
minska klimatpåverkan genom att använda 
upphandling bättre, säger Emma Lindberg, 
klimathandläggare på SNF

– Kommunerna kan vara varandras 
föredömen för att driva på och inspirera 
till ett ökande klimatengagemang, vilket 
är helt nödvändigt, säger Mikael Karlsson, 
ordförande i SNF.

I snitt planerar kommunerna att minska 
sina utsläpp med nära 30 procent till 2015. 
Det är mer ambitiöst än det svenska natio-
nella klimatmålet på 30 procents minskning 
av utsläppen till 2020. 

 I Naturskyddsföreningens nya enkät 
svarade 209 av landets 290 kommuner. I 
topp kommer Trollhättan, med Lidköping, 
Olofström, Karlstad och Mölndal därefter.

– Vi har haft en långsiktigt strategi i vårt 

miljöarbete, berättar Rose-Mari Sandstedt, 
Agenda 21-samordnare i Trollhättan. Alla 
våra stadsbussar går på biogas. I år tar vi 
99 % av fjärrvärmen från biobränslen. Av 
sopsorterad kompost görs biogas.

– Vi brukar säga att vi åker buss på äp-
pelskrutt, säger Rose-Mari Sandstedt.

– Vår bilpool har bara miljöbilar. 2/3 
delar är biogasbilar. Vid upphandling ställer 
vi krav på miljövänliga transporter.

Miljökrav ställs både vid upphandling
,energiförsörjning, transporter och fysisk 
planering. 

23 kommuner har mål som ligger i linje 
med den minskning på 40 procent av ut-
släppen av växthusgaser i Sverige till 2020 
som SNF förespråkar.

Enköping	har	Stockholmsregionens	
bästa	företagarservice

Trollhättan	Sveriges	
bästa	klimatkommun
Svenska kommuner har skaffat sig 
en nyckelroll i klimatarbetet. Kommu
nerna är mer drivande i klimatfrågan 
än regeringen, skriver Naturskyddsför
eningen, SNF, i en rapport. 

Arlanda som ligger i Sigtuna kommun, 
bidrar starkt till nyföretagandet.

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. 

BELGIEN

DANMARK

FRANKRIKE

ITALIEN

NEDERLÄNDERNA

POLEN

RUMÄNIEN

SLOVAKIEN

SPANIEN

STORBRITANNIEN

SVERIGE

TJECKIEN

TYSKLAND

UNGERN

Besök oss på Logistik & Transport 

Göteborg den 22-24 maj

Monter B04:20
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Här finns Sveriges bästa logistiklägen

Skanska Fastigheter med huvudkontor i 
Göteborg, är en av de fem största aktörerna 
i Sverige på logistikfastigheter. De är också 
specialister på var logistikanläggningar ska 
ligga.

Man arbetar rikstäckande, mest i stor-
städerna och i Jönköping, Nässjö, Helsing-
borg, Örebro och Halmstad. Inriktningen är 
att bygga nya logistikfastigheter, men man 
äger också mark på strategiska ställen.

Någon avmattning märker man inte i 
logistiketableringar:

– Det är stor efterfrågan och en växande 
bransch. Störst intresse är det vid de större 
städerna: Göteborg, Malmö och Stockholm, 
säger Niklas Grimslätt, marknadsområdes-
chef och ansvarig för utveckling av logistik-
fastigheter på Skanska Fastigheter Sverige. 

– När konsumtionen ökar, genererar det 
större godsflöden. Trenden är att man läm-
nar de äldre industriområdena närmare stan 
och flyttar ut i nya lokaler. Kring Arlanda 
och Jordbro byggs mycket nytt, säger han.

– Kommunernas inställning är viktig för 
nya logistiketableringar. Vissa kommuner 
profilerar sig som logistikorter och blir 
framgångsrika.

Vilket läge är viktigast för era kunder?
– De vill främst ligga nära de stora väg-

stråken, med närhet till marknaden och nära 
lederna. Det blir mer och mer intressant 
med järnväg. Men ännu fungerar det inte 
fullt ut. I Göteborg är det t ex stort behov av 
en ny hamnbana.

– Sjöfart blir också allt intressantare. Är 
det mycket sjögods vill man gärna ha sitt 
lager på Västkusten.

Nya projekt 
– I slutet av december ska Transfargos ny 
logistikterminal i Burlöv utanför Malmö 
stå klar. Den ligger nära Sunnanå vid Yttre 
Ringen, där E20/E65 korsar riksväg 11 och 
är ett ypperligt läge lättåtkomligt för flödet 
från Danmark, säger Carl von Strokirch, 
ansvarig för Skanska logistikfastigheter i 
Malmö. 

– Mycket gods kommer via hamnarna 
i Trelleborg och Ystad, men allra mest via 
Helsingborg och Göteborg. 

Logistikterminalen består av tre byggna-
der på sammanlag 15 000 kvm, uppdelad 
på ett lager på ca 8000 kvm och 10 meter i 
höjd under balk, en 100 meter lång terminal 
på ca 5000 kvm plus kontor. 

– Det är en av de största satsningarna i 
Malmö inom tredjepartslogistik. 

– I närheten har Skanska tidigare byggt 
en logistikanläggning åt BMW på 10 400 
kvm för distribution av reservdelar, berättar 
Carl von Strokirch. Den blev klar 2006.

Göteborg har mest stora distributions-
centraler i Sverige. Många av dem har 
byggts av Skanska. Astratechs lager på 
9000 kvm i Göteborg väntas blir klart i 
oktober. Posten Cargo Logistik i Göteborg 
på 17 000 kvm är en annan ny anläggning 
för stora volymer. 

 Andra är Maersk i Arendalsområdet på 
17 000 kvm, DHLs anläggning på 20 500 
kvm som blev klar i november 2007 och 
Westpacks på 8000 kvm vid Söderleden.

Rustas centrallager i Nässjö på 40 000 
kvm är ett verkligt stort projekt.

– Just nu bygger vi ett nytt lager åt Scan 
i Linköping på 10 500 kvm, som beräknas 
stå färdigt första kvartalet 2009, berättar 
Niklas Grimslätt.

”Mest i Jönköping”
ProLogis är ett av världens största företag 
att utveckla, äga och hyr ut logistikanlägg-
ningar. Ursprungligen USA-baserat, har 
man nu störst tillväxt i Asien, med Kina och 
Indien främst. 

– Avancerade logistikanläggningar får 
allt större betydelse, som en del i den totala 
varuförsörjningskedjan. Många större 
företag konsoliderar sina distributionscenter 
till strategiska orter, som täcker ett större, 
regionalt distributionsområde, säger Asgeir 
B. Torfason, ansvarig för Prologis Norden.

– I år bygger vi mest i Jönköping, 85 000 
kvm som DHL delvis ska hyra och 15 000 
kvm för koreanska Kia som blir klart i juni. 

Härifrån ska Mobis Parts Europe dist-
ribuera reservdelar för biljätten Hyundai-
Kia för ca 500 återförsäljare i Norden och 
Baltikum. 

Skälet till att anläggningen blir förlagd 
till Sverige och Jönköping är att man når de 
mest avlägsna platserna i regionen inom 24 
timmar, d v s korta ledtider och en kost-
nadseffektiv logistik. 

– De övervägde andra orter, som Stock-
holm, men valde Jönköping, säger Asgeir 
B. Torfason.

– Men vi bygger också mycket kring 
storstäderna Malmö med Öresundsregio-
nen, Göteborg och Stockholm. 

ProLogis och partnern Logistic Cont-
ractor har ett nytt koncept på den svenska 
logistikmarknaden i Jordbro utanför Stock-
holm – ett flexibelt modullager som kan 
nyttjas av många företag.

– Expansiva företag vill snabbt ha till-
gång till det lagerutrymme som krävs.

Det största problemet har varit tillgång 
på mark, säger Asgeir B. Torfason.

– Göteborg har stor efterfrågan. Vi byg-
ger just nu en anläggning mellan hamnen 
och Volvo, men får vi fram mer mark kan 
det bli mer.

Ett tydligt trendbrott är att fler företag 
vill hyra logistikanläggningar i stället för 
att äga själva. Från att omkring 60% har ägt 
och 40% har hyrt förra året, förändras det 
nu till att omkring 70% hyr och bara 30% 
som själva äger de nya lagren, säger Asgeir 
B. Torfason.

– Man vill koncentrera sig på sin kärn-
verksamhet.

Sverige rankas som fyra av 150 länder 
på listan över länder med högst logistik-
kvalitet, enligt en studie från Världsbanken. 

Och det finns fortsatt stor potential för 
utveckling av logistikanläggningar på den 
svenska marknaden.

– Norra Europa ligger långt fram när 
det gäller logistikverksamhet och ProLogis 
har även planer på att etablera verksamhet i 
övriga nordiska länder, säger Allan Lavén, 
nytillträdd som ansvarig för Prologis Nor-
den, tillsammans med Asgeir B. Torfason. 

Någon	avmattning	märks	inte	
när	det	gäller	logistiketable-
ringar	i	Sverige.	Störst	intresse	
är	det	för	etableringar	kring	
Göteborg	och	Stockholm.

av	lena	sonne
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Här är Sveriges 20 bästa 
logistiklägen 2008
Här är årets lista över Sveriges bästa 
logistiklägen/regioner 200�. Den 
publiceras årligen i Intelligent Logistik 
nr 1 och visar bästa etableringsort för 
centrallager med distribution av kon
sumentprodukter, främst inom Sverige, 
men också övriga Norden.

Sveriges bästa logistiklägen 200�

 1. StorGöteborg

 2.  Norrköping/Linköping

 3.  Örebro/Hallsberg/Arboga

 �.  StorStockholm (Länet + Enköping,  
  Håbo, Nykvarn)

 5.  Jönköping/Nässjö

 6.  Västerås

 7.  Eskilstuna/Strängnäs

 �.  Öresundsregionen

 �.  Borås/Ulricehamn

 10.  Halmstad

 11.  Gävle/Sandviken

 12.  Nyköping/ Oxelösund.

 13.  Skaraborgsregionen.

 1�.  Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla

 15.  Karlshamn/Karlskrona.

 16.  Växjö/Ljungby/Älmhult

 17.  Falun/Borläge/Insjön

 1�.  Kristianstad/Åhus/Hässleholm.

 1�.  Karlstad

 20. Sundsvallsregionen

De 6 kriterierna som styr placeringen:
1.  Geografiskt läge, med närhet till Sveriges och  
 Nordens demografiska tyngdpunkt.
2.  Volymen av befintlig och tillkommande  
 logistikverksamhet.
3.  Allsidighet och tillgänglighet i logistisk infra-  
 struktur. (Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflygplats  
 och kombiterminaler.)
4.  Utbudet av logistikservice, relevant akademisk  
 utbildning och tillgång till arbetskraft.
5.  Samarbetsklimat och nätverk inom regionen.
6.  Pris och tillgång på mark för nyetablering.

Transfargos nya logistikterminal i Burlöv utanför Malmö är största satsningen i Skåne.

Anknytning till järnväg efterfrågas av allt fler.

– Kommunernas 
inställning är viktig 
för val av nytt logis
tikläge, säger Niklas 
Grimslätt.

 Avancerade logistik
anläggningar får allt 
större betydelse, som 
en del i den totala 
varuförsörjningsked
ja, säger Asgeir B. 
Torfason.

Prologis ställer ut på Logistik & 
Transport i Göteborg den 20–22 
maj. De finns i monter B0�:20. 
Skanska Fastigheter Göteborg AB 
finns i monter B03:�1.
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Besök www.tekniskamassan.se Fackmässa åldersgräns 18 år.

Logistics – varje år! Allt fler företag går över till orderstyrd produktion. Traditionella lager ersätts av central-
lager 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

2008
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alTekniska Mässan 2008

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:



SEGRARE I DET LÅNGA LOPPET

År 2006 utsågs Göteborgsregionen till landets i särklass starkaste logistikläge. Samma sak har hänt i år igen. Vi tackar och bockar, igen.  
En bidragande orsak är ett framgångsrikt samarbete inom Logistic Hub Scandinavia. För det räcker inte bara med ett geografiskt toppläge, 
Nordens största hamn, effektiv infrastruktur på framkant, spetsutbildningar och 43 procents tillväxt under de senaste 15 åren. Ett lagarbete 
måste också till. Det är då man vinner i det långa loppet. Är du på språng når du oss alla kvickt och lätt på www.logistichubscandinavia.se

sc
p 

re
kl

am
by

rå


