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Läs vad partierna vill med 
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EUs transportkommissionär 
vill ha nya vägskatter 
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Årets svenska
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Vi ger dig koll på logistikläget

Oavsett bransch…

har ProLogis lösningen.

ProLogis täcker ditt distributionsnätverk – oavsett vilken bransch du verkar inom.

Med 44 miljoner kvadratmeter i 18 länder är chansen stor att vi har en byggnad 

som är helt rätt för dig. Vad du än behöver så hjälper vi dig.

Kontakta Allan Lavén på +46 705 381 154 
eller skicka ett mail till alaven@prologis.com

Intelligent Logistiks årliga lista över Sveriges bästa logistiklägen, 

som publicerades i vår förra tematidning, uppmärksammas mer än 

vanligt i år.

Den 28–29 april arrangeras seminariet Logistik & Samhällsut-

veckling på Elmia i Jönköping, med ett intressant kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte om logistiklägen mellan företag, kommuner, 

regioner och akademi. På Logistik & Transport på Svenska 

Mässan i Göteborg den 4–6 maj blir logistiklägen ett nytt inslag, 

både bland utställarna och på stora scenen. Och på årets Tekniska 

Mässan på Stockholmsmässan den 19–22 oktober blir logistik-

lägen ett spännande inslag omkring den nya Logistikscenen.

Begreppet logistik kan ju annars gälla många olika funk-

tioner, alltifrån hamnar och kombiterminaler till sjö- väg- och 

tågtransporter, materialhantering, inköp, prognostisering, val av 

WMS- eller ERP-system och till etablering av ett nytt centrallager.

Tidningen Intelligent Logistik täcker dem alla.

Tre gånger om året kommer vi som tematidning med hela riks-

upplagan av Dagens Industri, med dess ca 400 000 läsare. Därmed 

når många läsare och logistikintresserade utöver de kanske 

200 000 som faktiskt är yrkesverksamma i denna tillväxtbransch. 

Med en extraupplaga till mässan Logistik & Transport på Svenska 

Mässan i Göteborg den 4–6 maj når den här tematidningen ännu 

fl er läsare än Dagens Industris prenumeranter.

På vår nyhetswebb www.intelligentlogistik.se hittar du alltid 

färska branschnyheter och länkar till svenska och internationella 

organisationer och internationella pressgrannar.

Genom affärsmagasinet Intelligent Logistik når vi främst alla 

de beslutsfattare som dagligen leder, administrerar och beslutar 

om hur företagens logistik, inköp och försörjning ska fungera och 

utvecklas.

Med en tryckt upplaga på i genomsnitt ca 12 000 exemplar, 

är affärsmagasinet av Intelligent Logistik också den överlägset 

största tidningen inom logistik och inköp.

Den kom nu senast till påsk och nästa gång som temanummer 

om miljölogistik och grön infrastruktur.

I den här tematidningen uppmärksammar vi bl a boomen för 

nya logistikinvesteringar.

Ser vi till total yta nybyggda logistikanläggningar så framstår 

rent av 2009 och 2010 som rekordåren hittills för Sverige.

Vi har också frågat samtliga riksdagspartier om hur de vill 

satsa på infrastruktur och klimatmål och hur de ser på logistikens 

roll i samhället.

Vi ses på Plan-konferensen på Stockholmsmässan den 27–28  

april, på konferensen Logistik & Samhällsutveckling på Elmia 

den 28–29 april, Logistik & Transport på Svenska Mässan i 

Göteborg den 4–6 maj och på Logistikscenen på Tekniska Mässan 

19–22 oktober.

Intelligent Logistik är mediapartner och ställer givetvis också 

ut och bevakar samtliga dessa mässor och konferenser.

Vi ger dig koll på logistikläget.

Välkommen till vår 14:e tematidning.

 Gustaf Berencreutz,

Marknadsanvarig

 Gösta Hultén,

Redaktör
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Tillväxt  Varberg

Port Centric Logistics

Hamnen i centrum
Port Centric Logistics

Port Centric Logistics innebär att all logistikverksamhet utgår från hamnen. Det ger 
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kallas Port Centric Logistics. 
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Fraktar varor inte containrar
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Ett lyft för hela regionen
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Framtiden ser ljus ut
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En växande verksamhet
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1. Livet måste förenklas för både män-
niskor och företag genom goda kommuni-
kationer. Ökad tillgänglighet för samtliga 
medborgare. Satsningar på vägar, järnvä-
gar, kollektivtrafi k. Kvalitet och kvantitet. 
Forskning och utveckling. Bredbandsut-
byggnad. Hållbara stadsmiljöer. Effektivi-
tet, kostnadskontroller. Regelförenklingar. 
Ha ett fortsatt transportslagsövergripande 
perspektiv för både miljö och transportan-
vändarnas behov.

2. Energieffektivitet, teknikutveckling, 
skatter/avgifter. Hushållning. Tydliga och 
klara regler/styrmedel på alla områden, 
som ska gå lätt att följa och vara enkla att 
utvärdera. Elcertifi kat. Fasa ut de icke-

miljövänliga energislagen. Förbjuda 
försäljningen av nytillverkade fordon som 
enbart kan drivas av fossila bränslen efter 
2015. Sänk utsläppen av växthusgaser med 
35 % till år 2030 (jämfört med 1990 års 
nivå). Nya jobb och tillväxt i miljösektorn.

3.Tillgänglighet är A och O. Nya smarta 
tekniska lösningar i energieffektivitetens 
tecken är viktiga för samhällsutvecklingen. 
Det ger också jobb över hela landet. Närhet 
och småskalighet i lösningar, även om de 
äger rum på den globala marknaden. Goda 
infrastrukturella lösningar på transport-
problemen behövs. Se över kostnader är 
viktigt.

1. Vi vill investera i regionförstoring och 
i ett robust transportsystem för resenärer 
och för gods. I huvudsak prioriterar vi 
utbyggnad av järnväg och kollektivtrafi k. 
På vägsidan vill vi fokusera på objekt som 
reducerar trängsel och skapar tillgänglig-
het.

2. 
• Investera i gröna jobb t.ex. att med hjälp 

av statlig riskkapital kommersialisera mil-
jöteknik och genom offentlig upphandling 
öka efterfrågan på miljövänliga produkter.

• Arbeta för att EU-länderna enas om att 
minska koldioxidutsläppen med 40 pro-
cent fram till år 2020.

• Återinföra Klimatinvesteringsprogram-
men (Klimp) som regeringen valt att 
avsluta. Klimp innebär att kommuner och 
andra aktörer har möjlighet söka statligt 
stöd för investeringar som minskar växt-
husgasutsläppen.

• Vi vill investera i ett nytt ROT-stöd med 
klimatprofi l för renovering av fl erfamiljs-
hus.

• Inleda en omställning av transportsektorn 
t ex genom att stimulera nya hållbara 
bränslen och införa en skrotningspremie 
för att fasa ut äldre bilar ur fordonspar-
ken. Vidare vill vi bygga ut kollektivtrafi -
ken och järnvägsnätet.

3. Att nyttja transportresuserna, både 
infrastrukturen och transportarbetet, på 
ett mer effektivt sätt är självfallet väldigt 
positivt både ur ett ekonomiskt och ett 
miljömässsigt perspektiv. Ökade möjlighe-
ter till transportslagsövergripande logis-
tiklösningar är centralt. Vi vill därför, till 
skillnad från regeringen, peka ut hamnar 
och kombiterminaler av särskild strategisk 
betydelse och ge dem prioritet i den natio-
nella infrastrukturplaneringen.

 MODERATERNA

”Bygg Förbifart 
Stockholm och E 22 
i Skåne”

1. Det övergripande målet för transport-
politiken är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. För att nå detta 
måste tillförlitligheten i järnvägssystemet 
öka. Satsningar kommer att gå till kapaci-
tetsförstärkningar i form av nya spår, för-
bättrad kraftförsörjning m m och förstärkt 
drift- och underhåll. Konkret innebär detta 
att satsningar på stambanorna kommer att 
prioriteras. Järnvägen är viktigt, men vi 
behöver även förbättra trafi ksäkerheten 
och tillgängligheten på vägarna. Satsningar 
kommer att göras där det idag fi nns trafi k-
säkerhetsproblem, kapacitetsbrister och på 
kringfartsleder. Projekt som kan nämnas 
är Förbifart Stockholm, E22 i Skåne samt 
satsningar på underhåll av vägnätet i hela 
landet.

2. En ökad tillförlitlighet i järnvägssyste-
met kommer att leda till att fl er resenärer 
och företag anlitar järnvägsföretagen för 
deras tjänster. Infrastruktursatsningar är en 
komponent för att uppnå detta, en annan 
komponent är att fl er aktörer får tillgång 
till järnvägssystemet. Konkurrensen om 
allt från resenärer och gods till kontrakt 
om ban- eller fordonsunderhåll kommer att 
ställa höga krav på tjänsteleverantörerna att 
leverera med hög kvalitet. Konkurrensut-
sättning kommer att ställa krav på ett effek-
tivt utnyttjande av befi ntlig kapacitet samt 
investeringar i ny kapacitet. På vägsidan är 
koldioxidskatten det viktigaste instrumen-
tet, men vi behöver även en stark fordons-
forskning på miljöområdet med tanke på att 
de allra fl esta resorna är lokala oavsett om 
det avser gods eller persontransporter.

3. Ett effektivt resursutnyttjande är grund-
förutsättning för en positiv samhällsut-
veckling. Intelligent logistik är att använda 
de resurser som fi nns så effektivt som 
möjligt för att förfl ytta en vara från punkt 
A till punkt B. Att t ex låta godsvagnar stå 
outnyttjade på bangårdar, såsom var vanligt 
vid tiden före avregleringarna, är inte bra 
för samhällsutvecklingen. Ineffektiv lo-
gistik kostar pengar för såväl industri som 
samhälle och dessa resurser kan användas 
betydligt bättre i välfärden.

1. Vi ser det som strategiskt viktigt att 
påbörja bygget av höghastighetsbanor mel-
lan i första hand Stockholm – Göteborg, 
samtidigt som person- och godstrafi k längs 
Västra Stambanan utvecklas. Ostlänken är 
första steget på en höghastighetsbana och 
Landvetteretappen den andra. Vi vill även 
satsa på spår längs Ostkustbanan, Norr-
botniabanan, Västlänken, hamnbanorna i 
Göteborg och Norrköping. Dessutom är 
det viktigt med små och viktiga strategiska 
järnvägsinsatser för att lösa upp fl askhalsar 
och göra riktade satsningar längs godsstrå-
ken. Vi vill även öka banunderhållet så att 
vi kan minska tågförseningarna med 50 % 
och öka godskapaciteten med 50 %.

2. Inom transportsektorn handlar det om 
mix av fl er saker. Det handlar om att bygga 
infrastruktur/bostäder som minimerar 
trafi karbetet och gynnar det kollektiva 
resandet.Det handlar även om att bygga ut 
och underhålla järnvägen och göra stora 
satsningar på utökad kollektivtrafi k, som 
måste vara både billig och av hög kvalité. 
Det är även viktigt att använda olika former 
av ekonomiska styrmedel som tar ut hög 
skatt/avgift på det som belastar miljön 
mycket och lägre skatt/avgift på det som 
belastar miljön mindre. Det gäller även att 
möjliggöra framtagandet av nya fordon 
med en ständigt förbättrad teknik. Förutom 
ekonomiska incitament behövs därför sats-
ningar inom forskning och utveckling.

3. Intelligent logistik är för oss lösningar 
som bidrar aktivt till att omstrukturera 
transportsektorn på ett sätt som bidrar 
till att fastställda miljö- och klimatmål 
kan uppnås, att trafi ken blir mer effektiv, 
att trängselproblematiken minskar och 
framkomligheten ökar m m. Intelligent 
logistik kan, tillsammans med andra nöd-
vändiga medel/åtgärder, därför bidra till en 
gynnsam samhällsutveckling med en mer 
hållbar transportsektor.

Vi har ställt följande frågor till riksdagspartierna                                                

1. Vilka infrastruktursatsningar vill ert parti prioritera under nästa mandatperiod?

2. Med vilka konkreta åtgärder vill ert parti minska koldioxidutsläppen, så att

det svenska klimatmålet uppnås?

3. Hur kan en intelligent logistik enligt er uppfattning  bidra till en gynnsam samhällsutveckling?

Här är deras svar:

Läs vad partierna vill med infrastruktur,   

VÄNSTERPARTIET 

”Satsa på Ostlänken, 
Norrbotniabanan, 
Västlänken och hamn-
banorna i Göteborg 
och Norrköping”

CENTERPARTIET

”Fortsatt transportslagsöver-
gripande perspektiv på miljö 
och transportbehov”

SOCIALDEMOKRATERNA:

”Vi vill peka ut strategiska hamnar 
och kombiterminaler och ge dem 
prioritet i infrastrukturplaneringen.”
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FOLKPARTIET

”Se till att järnvägs-
nätets fl askhalsar 
byggs bort”

1. Våra vägar och järnvägar har efter-
satts under en väldigt lång tid. Vi vill 
fortsätta att satsa på drift och under-
håll av vår infrastruktur, men också 
utveckla nya väg- och järnvägsförbin-
delser. En väl fungerande infrastruktur 
är konkurrensfördel i den internatio-
nella konkurrensen.

2. Folkpartiets viktigaste åtgärder för 
att minska utsläppen av växthusgaser 
är: 

Fortsatt utbyggnad av förnybar 
energi och möjlighet att bygga ny 
kärnkraft när gammal läggs ner.

Ekonomiska styrmedel som kol-
dioxidskatt och systemet med handel 
med utsläppsrätter som successivt 
skruvas upp.

Satsning på klimatsmarta fordon 
för att göra fordonsfl ottan fossilfri. 
Det inkluderar satsningar på utbyggd 
infrastruktur som laddstolpar och en 
klimatbilspremie för bilar med mycket 
låga koldioxidutsläpp.

Se till så att järnvägsnätets fl ask-
halsar byggs bort och godstrafi k på 
järnväg därmed bli mer konkurrens-
kraftig.

3. Förbättrad logistik kan bidra till 
att minska mängden transporter och 
till en smartare kombination av olika 
transportslag. För att få ner utsläppen 
från transportsektorn behöver olika 
transportslag samverka mer effektivt 
och de mest klimatvänliga kombina-
tionerna hittas.

MILJÖPARTIET

”En klimat- och konjunk-
tursatsning med fokus 
på åtgärder som 
kan initieras 
snabbt”
1. Vi vill prioritera inves-
teringar som ökar kapaciteten och tillförlit-
ligheten i järnvägsnätet, så att en omställning 
till klimatsmarta transporter blir möjlig och 
så att andelen resande i kollektivtrafi ken kan 
fördubblas till 2020. Det kräver dels investe-
ringar i det befi ntliga nätet, såsom förbigångs-
spår och mötesspår, som kan skapa bättre 
möjligheter för en tätare tågtrafi k. Sverige 
behöver också ta de första stegen i att bygga 
ett nät av höghastighetsbanor. Ett viktigt 
första steg är att bygga Ostlänken. Vi har ut-
format en klimat- och konjunktursatsning med 
fokus på åtgärder som kan initieras snabbt och 
som skapar bättre förutsättningar för ett sam-
manhållet järnvägssystem. Miljöpartiet gör 
en särskild satsning på att bygga spårvägar i 
större städer, med statlig delfi nansiering för 
de kommuner som vill satsa på attraktiva och 
bekväma förbindelser med kollektivtrafi ken.  

2. Genom en kombination av ekonomiska 
styrmedel som leder till minskad användning 
av fossila bränslen och genom en utbyggnad 
av klimatsmarta alternativ såsom järnvägar, 
spårvägar, Bus Rapid Transit, cykel mm. De 
viktigaste ekonomiska styrmedlen är införan-
de av kilometerskatt för tunga lastbilar, höjd 
koldioxidskatt och införande av miljöstyrande 
trängselavgifter i större städer. Dessutom 
bör Sverige verka i EU för att kilometerskatt 
på lastbilar, investeringar inom ramen för 
Transeuropean Networks (TEN-T), regler för 
luftfarten m fl  transportrelaterade EU-regler 
utgår från att klimatmålen ska nå

3. Genom smartare och effektivare trans-
porter kan såväl klimatpåverkan som eko-
nomiska kostnader i samband med transport 
minska. Det kan bli dubbel vinst ifall lastbilar 
samlastas och ifall större andel av godset 
transporteras vattenvägen eller på järnväg. Att 
minska antalet lastbilar på vägarna ger stora 
samhällsvinster. Trafi kolyckorna minskar, 
slitaget på vägarna blir lägre och klimatpåver-
kan reduceras.

1. Fortsätta satsningen på både väg- och 
järnvägsnätet i hela landet.

Skapa förutsättningar för höghastighets-
tåg i Sverige.

Bygga vidare på EU:s strategi för 
transeuropeiska transportnätverk (förkortad 
TEN-T). Idag är godstrafi ken på järnväg 
för långsam och har därför svårt att kon-
kurrera med godstransporter på lastbil.

Stärka järnvägstrafi ken genom att 
fortsätta avregleringen av SJ:s monopol. 
Stimulera tillkomsten av intermodala 
plattformar där gods på ett smidigt sätt kan 
växla transportslag.

Öka resurserna till det fi nmaskiga 
vägnätet, som är en förutsättning för en 
levande landsbygd.

2. Satsa på klimatsmart samhällsplanering 
med minskade avstånd mellan bostad, 
arbete och offentlig service.

Bygga vidare på EU:s strategi för tran-
seuropeiska transportnätverk. Framför allt 
behöver satsningarna på godstransporter på 
järnväg och till sjöss förbättras.

Att transportsektorn snarast inkluderas i 

EU:s handelssystem för utsläppsrätter och 
att dessa skall fördelas genom auktione-
ring.

Att skatten på fossila drivmedel höjs 
successivt, med hänsyn taget till världs-
marknadspriset på olja.

Att sänka genomsnittsutsläppen av CO2 
från nyproducerade bilar inom EU till max 
80 g/km från 2020 och max 60 g/km från 
och med år 2025. Ett absolut maxtak, som 
ingen bilmodell får överskrida, bör också 
införas. 

3. Utnyttja möjligheterna till att upphandla 
transporter och varor separat inom offentlig 
sektor.

Utveckla digitala kommunikationer och 
fl exibla arbetslösningar som kan minska 
behovet av fysiska transporter.

Skapa ett europeiskt driftskompatibelt 
stomnät där godset snabbt kan passera utan 
att bli liggande på bangårdar och i hamnar.

Skapa en gemensam IT-plattform för 
köp av tågbiljetter i hela EU, oberoende av 
operatör.

  logistik och klimat
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KRISTDEMOKRATERNA

”Klimatsmart samhällsplanering med 
minskade avstånd mellan bostad, 
arbete och offentlig service.”

Alla partier vill satsa på mer gods på järnväg.



Den största näringslivssatsningen hittills i stadens 
historia är på väg att förverkligas. Katrineholms 
Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra och 
södra stambanorna. Riksvägarna 52, 55, 56, och 57 
möts här och knyter samman E4, E6 och E20. Genom 
sitt strategiska läge i Mälardalen har Katrineholm 
tillgång till de stora godsflödena i Sverige och till 
en tredjedel av Sveriges befolkning. Katrineholms 
Logistikcentrum exploaterar inledningsvis 100 ha 
mark för logistiketableringar med möjlighet till näst 
intill obegränsad expansion. 

Idag är en kombiterminal i drift och under andra 
halvåret 2010 kommer ytterligare en terminal att 
tas i bruk för lossning och lastning av gods. Båda 
terminalerna kommer att vara elektrifierade och kan 
ta emot fullånga tåg.  

Genom samarbete med Göteborgs hamn utvecklas 
Katrineholms Logistikcentrum till att bli en integrerad 
del av hamnens godshanteringssystem, en Rail Port. 
Lagring och omlastning samt säker förvaring och 
tullhantering kan då erbjudas. 

Katrineholms Logistikcentrum är en av Brinovas 
logistikpositioner i Sverige. 
www.logistikposition.com

www.katrineholmslogistikcentrum.se

Effektivitet   Miljö   Säkerhet
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Familjeägda BergendahlsGruppen började som en lokal 

aktör i Skåne, men har vuxit till landets fjärde största 

dagligvarukedja, med ca 15% av marknaden.  Den är inte 

så hårt knuten till egna varumärken som ICA och Coop 

och enda stora aktör som servar både de egna butikerna 

City Gross och EKO och fria handlare inom Matöppet och 

Matrebellerna. 

City Gross hade 2009 högst tillväxt inom dagligvaru-

handeln.  

Koncernens logistik omfattar inte bara livsmedel, utan 

också specialvaror, som t ex glas och porslin. 2009 köpte 

man Duka i Polen och Granit i Sverige.

– Vi har en tvåsiffrig tillväxt och expanderar både norr-

ut, till Mälardalen och volymmässigt, säger Johan Johns-

son, logistikchef med logistikansvar för hela koncernen.

Allt servas från Hässleholm 

Alla butiker servas från ett centrallager i Hässleholm och 

en omlastningscentral i Tumba utanför Stockholm. Både 

in- och utleveranser går i huvudsak med lastbil.

– Men vi arbetar med en infrastrukturplan för att se hur 

vi bl a kan utnyttja den nya kombiterminalen Hässleholm 

Nord, säger Johan Johnsson. 

Varorna kommer till ca 70% från Asien med sjöfrakt till 

Malmö och Helsingborg. Ca 30% kommer från Europa.

– Logistikläget är bra, vi har en bra balans, säger Johan 

Johnsson. 

– Livsmedelsproduktionen fi nns till stor del i Skåne.  

Men vi gör hela tiden tyngdpunktsberäkningar.    

– Vi arbetar nu på att konsolidera fl öden, minska 

direktleveranser och få en sammanhållen logistik, med en  

gemensam plattform för hela koncernen.  Det har vi inte 

ännu. Viktigast är att vara fl exibel och inte låsa fast sig, 

säger Johan Johnsson.

Bra WMS-system en förutsättning

Expansionen både geografi skt och volymmässigt har varit 

den stora utmaningen och har skapat behov av bättre WMS-

system. Ett sådant intelligent lagersystem är en förutsätt-

ning för succén. 

– Vi får ökad produktivitet, effektivitet och ändamålsen-

lighet och ökad synlighet vid fl yttning av varor i lager.  

Ledtiden minskas när lager- och transportaktiviteter 

samordnas med WMS. Systemet är transparent och visar 

varningssignaler, övervakar ordrars och leveransers förlopp. 

Tidigare var marknadschefen närmast allenarådande. Nu 

har försäljningschefen och logistikchefen fått större bety-

delse. Logistiken har uppgraderats till en tyngre position. 

Idag sitter Johan Johnsson med i ledningsgruppen. 

– Logistik- och affärstrategi måste sammansmälta. Som 

logistiker måste man förstå affären, säger Johan Johnsson.

Snabb anpassning

Hans Skoglund är konsultchef och ansvarig för implemen-

tering och uppdatering av CDC Softwares programvara 

iWMS, har arbetat med BergendahlsGruppen sedan 1993. 

– Vårt lagerssystem stödjer alla processer på lagret.  

En gång per kvartal är han på centrallagret i Hässleholm 

för genomgång, men medarbetare på CDC Software har 

daglig kontakt med logistikfunktionen, för att se till att allt 

fungerar och att systemanvändning utvecklas i takt med 

verksamhetskraven.    

– Möjligheten att snabbt anpassa sig till förändringar 

kan vara skillnaden mellan framgång och utslagning i en så 

här hårt konkurrensutsatt bransch.  

– Men många medelstora företag i olika branscher står 

idag inför samma utmaning, menar Hans Skoglund. 

Röstplockning sen i höstas

I centrallagret används röstplockning sedan ett halvår. Det 

ger större precision, realtidsplock med saldokontroll som 

regleras ögonblickligen och automatisering av allt fl er 

processer.

Röststyrningssystemets står CDC Software och Optiscan 

gemensamt för.

– Systemet måste klara hög fl exibilitet, höga volymer 

och spårbarhet, säger Hans Skoglund. 

Lagersystemet idag är i grunden detsamma, men förädlat 

och uppgraderat, för att passa nya krav.  Med många olika 

handlare, måste systemet anpassas till speciella krav på t 

ex olika lastbärare och andra variationer. Systemet måste 

också klara att prioritera olika kundgrupper. 

Viktigt är också fl exibilitet – ett lagersystem är aldrig 

färdigt. 

Efter ICAs köttfärsskandal ökade konsumenternas in-

tresse av spårbarhet. Myndighetskraven tvingar också fram 

lösningar för automatiserad spårbarheten.

– Det kommer också hela tiden nya sortiment och för-

packningar. En leverantör kan plötsligt ändra antal varor i 

en förpackning och då påverkar det antalet pallar. 

– Det nya är ett s k ASN-koncept. Det står för Advance 

Shipping Notice, där man elektroniskt kan följa fl ödet. 

Planeringsprocessen för inleverans gör det möjligt att på 

förhand registrera fordonsinformation och övrig elektronisk 

information, som inköpsorder eller förhandsfraktsedel. 

Hans Skoglund har arbetat mycket med Norgesgruppen, 

dominerande livsmedelsgrossisten i Norge, som består av 

ett stort antal individuella små handlare i Norge. 

– ASN har varit stort länge i Norge, men har inte slagit 

igenom i Sverige så snabbt, eftersom här fi nns fl era olika 

standarder.

I Norge går ca 80% av all information idag elektroniskt 

genom ASN-konceptet, mot kanske 20% i Sverige.

– Vårt lagerssystem stödjer alla processer på lagret, säger 

Hans Skoglund, CDC-Software. 

WMS hjälper snabbväxare växa 
BergendahlsGruppen är idag den mest 

snabbväxande livsmedelsaktören i Sve-

rige och utmanar ICA, Axfood, och Coop.  

Intelligenta logistiksystem har gjort det 

möjligt att växa med lönsamhet.

AV LENA SONNE

Nya kvalitetskrav på livsmedel kan faktiskt ge nya möj-

ligheter att spara kostnader.

Idag står ca 450 livsmedelsföretag i Sverige inför en 

BRC Food-certifi ering. 

BergendahlsGruppen har avtalat med DoOnDot, 

som är specialiserade inom digital kunskapsinsamling, 

kvalitetskontroll och kvalitetsledning om lösningar för 

kunskapsinsamling via digital datafångst. Ett IT-led-

nings- och dokumentationssystem ska införas, tillsam-

mans med ett 20-tal mobila digitala checklistor som stöd 

för en certifi ering enligt BRC Storage & Distribution 

under 2010. 

Projektet startade som ett test av ett antal digitala 

checklistor och det har nu resulterat i en upphandling av 

ett komplett kvalitetsledningssystem.

– Vårt avtal med BergendahlsGruppen är en milstolpe 

för nya ledningssystem och den digitala pennan som 

nytt, kompletterande arbetsverktyg till dagens övriga 

systemlösningar, säger Sören Hägvall, VD DoOnDot.

I en förstudie har man försökt att  hitta kvalitets-

bristkostnader som är möjliga att bygga bort. Exempel 

är kvalitetskontroller i butik, ankomstkontroller med 

koppling till logistikavtal.

– Vi räknar med att kunna genomföra vår certifi ering 

under första halvåret 2010. Det är halva tiden mot nor-

malt och vi räknar också med betydligt lägre kostnader 

berättar Annika Hansson-Borg, miljö- och kvalitetschef 

Bergendahls Gruppen.

BergendahlsGruppen blir ett av de första företagen i 

Sverige som certifi eras enligt den nya standarden.

Digital datafångst sparar kostnader

– Allt frukt & grönt kommer via vårt centrallager i 

Hässleholm, säger Pierre Malmborg, på City Gross 

i Kungens Kurva söder om Stockholm

Så fungerar lagersystemet
Programvaran planerar, styr, övervakar, utför och följer upp 
alla lageraktiviteter i realtid. 

Försäljning och inköp kan ske via många kanaler, men sys-
temet passar för  både  mottagning, lagerläggning, orderbe-
handling, plockning, packning och leverans. Det fungerar för 
korsdockning, satsplockning och lätt montering, transportin-
tegrering, returlogistik och tredjepartslogistik. 

Det klarar också plockning i små kvantiteter och många olika 
produkter, från trögrörliga till högvolymprodukter. Med en 
centraliserad informationsbas kan man koordinera ”just-in-
time” planering och leveranser och följa upp lönsamheten. 

En centraliserad hantering av leveranskedjan ger möjlighet 
till koordinerad lagring och korsdockning och stödjer både 
små lokala depåer och högautomatiserade centrallager.

Plockordrar kan hanteras med fl era olika metoder, som 
röstsystem, RFID, automatiserade system eller traditionella 
plocklistor.

Att hantera i realtid är ett viktigt krav. 

– Nu kan man direkt se 

om en vara fi nns i lager 

när ordern kommer, så 

att kunden får respons 

direkt, säger Johan 

Johnsson.

 ”
Som logistiker måste 

man förstå affären.”
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– Mitt första uppdrag var som fältlogistiker 

i Pibor, södra Sudan. Jag var jag där för att, 

tillsammans med ett medicinskt team få 

igång en fungerande primärhälsovård.

– Mitt nästa uppdrag var i Juba, också i 

södra Sudan, vid ett kolerautbrott och däref-

ter åter i Pibor, som fl ygande logistiker.

 

Hur kom du i kontakt med Läkare Utan 

Gränser? 

– Jag blev tipsad att söka av min mor. 

Hon är språklärare och utbildade på den 

tiden fältarbetare från Läkare Utan Gränser 

i franska.

Vilka kunskaper har du haft mest nytta 

av i ditt arbete för Läkare Utan Gränser?

– Praktiska kunskaper är guld värda, 

men med kreativitet går det att lösa de fl esta 

problem. 

– Allt medicinskt material beställde vi 

från centrallagret i Bryssel, men annat ma-

terial kunde vi få från förråd i Kenya. 

Vad krävs för att vara en duktig logisti-

ker i en sådan miljö? 

– Att vara tolerant och öppen för alla 

tänkbara märkliga situationer och att ha 

kreativitet och humor tror jag är oerhört 

viktiga komponenter, oavsett arbetsområde. 

– Naturligtvis är det också viktigt med 

tekniska och praktiska färdigheter, men de 

kommer på andra plats.

– Det är lite annorlunda att vara logisti-

ker där. Man planerar inte bara transporter 

utan ser till att allt fi nns på plats och tar del 

i allt icke medicinskt arbete. Det kan gälla 

att se till att ett kylskåp fungerar, att radio-

kommúnikationen fungerar, att solceller 

laddar som de ska etc.

Det fi nns ett enormt behov av logistiker. 

Logistiker utgör den största ickemedicinska 

yrkesgruppen för Läkare utan gränser. Men 

de som kallas logistiker inom organisatio-

nen kan ofta arbeta med uppgifter som inte 

har direkt med logistik att göra.

Varifrån hämtar du motivation för att 

orka?

– Framförallt från min omgivning. Det 

märks på mina kollegor när jag har gjort ett 

bra jobb, och det sporrar mig i sin tur att 

fortsätta.

Har du något speciellt minne från ditt 

arbete i fält?

– I mitt arbete som logistiker har jag 

hamnat i situationer som jag aldrig skulle 

uppleva någon annanstans. 

Jag minns en pojke som kom till vår kli-

nik sent en kväll. Han var halvt avsvimmad 

av smärta och blodbrist, efter att ha fastnat 

med sitt ben i byns dieseldrivna mjölkvarn. 

Vår doktor och två sjuksköterskor satte 

genast igång att behandla pojken. 

– Jag, i vanliga fall svag för blod och 

skador, blev mer fokuserad än någonsin och 

snickrade snabbt ihop en droppställning och 

ordnade med sängplats. Jag fi xade fi ltar, 

höll honom i handen och pratade med ho-

nom med de få ord lokaldialekt jag kunde. 

– Benet måste amputeras, men han 

överlevde.

ELMIA FUTURE TRANSPORT 

4–6 OKTOBER 2011
www.elmia.se/futuretransport

I SAMARBETE MED

Logistiker utan gränser
Johan Mast, 31 år, från Svanö vid Höga kusten, har varit på fl era 

uppdrag för Läkare Utan Gränser, i Kongo, Kenya, Sierra Leone 

och som fältlogistiker och fl ygande logistiker i södra Sudan.

– I mitt arbete som logistiker har jag hamnat i situationer som jag aldrig skulle uppleva nå-

gon annanstans, säger Johan Mast, här med teamet på väg för att vaccinera mot mässling. 

− Det tog 8 timmar att gå 3 mil.

Första ”demokratiska” valet i Sudan på 20 år
Det krigshärjade Sudan, Afrikas största land, planerar för sitt första fl erpartival på över 20 år 
till den 11 april. Det är ett viktigt val också för att det är en del i det fredsavtal som avslutat 
inbördeskriget mellan regeringen i norr och gerillan i söder. Men frågan är hur demokratiskt 
ett val kan bli i ett krigshärjat land där regimen har media- och maktmonopol. Och vad hän-
der med freden om valet blir smutsigt? I huvudstaden Khartoum har oppositionsanhängare 
kritiserat vallagen och krävt en rad lagändringar som de anser nödvändiga för att valet ska 
kunna kallas demokratiskt.

I den nya boken ”Affärer i blod och olja” har journalisten Kerstin Lundell kritiserat det 
svenska företaget Lundin Oils agerande i södra Sudan under det blodiga inbördeskriget där.

 ”
Logistiker är 

den största 

ickemedicinska 

yrkesgruppen för 

Läkare utan gränser.”
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Visst är det skönt
   med nöjda kunder

DB Schenker ingår i ett globalt transportnätverk där vi hanterar allt från små paket till 

komplexa skräddarsydda transportupplägg. Det gör oss stora och resursstarka. Vi är också 

bra på att kombinera olika transportsätt – bil, båt, tåg och fl yg – så att vi kan hitta de bästa 

logistiklösningarna.

I Sverige slår våra paketleveranser rekord. Idag processar vi över 100 000 paket om dagen,

i våra anläggningar, till företag och privatpersoner över hela världen.

Bakom vår framgång står framförallt vår satsning på:

Vi behåller kundernas förtroende

division. För mer information gå in på www.dbschenker.com/se
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För ca 150 år sedan, 1859, började man på allvar använda och 
pumpa upp olja ur jorden i Pennsylvania i USA. Experter be-

dömer att av jordens totala oljetillgång har hittills hälften konsu-
merats; nu skall alltså optimistiskt ca hälften återstå att konsumera. 
Räcker den 150 år till? Knappast. I Indien utvecklas nya bilar som 
kostar en bråkdel av vad vi betalar i Sverige och som kommer att 
möjliggöra att många, många fl er har råd att skaffa bil. De nya 
konsumenterna av bil kommer att fylla dessa med en petroleum-
produkt. Dessutom används råoljan i mycket annat; plaster, kläder, 
konstgödsel m.m. De nya oljefyndigheter som hittas kommer inte 
att vara lika lättillgängliga som tidigare och vara mer kostnadskrä-
vande innan de blir slutprodukt och når slutkund.

Även om vi hittills upplevt att priset per oljefat och kostnaden 
för bensinpriset ökat, har kostnaden per transporterad enhet egent-
ligen inte ökat nämnvärt. Fordon och motorer har blivit effektivare, 
speciella transportbärare har utvecklats, större laster och samlast-
ning har tillsammans inneburit att mer transporter (tonkilometer) 
per fat råolja har kunnat presteras. Den utvecklingen kommer 
förhoppningsvis att fortsätta, men den kommer inte att kunna kom-
pensera den framtida ökningen av priset på råolja. 

Därför skall byggandet av Norrbotniabanan startas omedelbart. 
Den kommer att innebära att en transporterad enhet kommer att 
förbruka mycket mindre energi än motsvarande enhet som trans-
porteras med lastbil. Byggandet av Norrbotniabanan kommer att 
kräva en hel del transporter, som bara blir dyrare ju längre man 
väntar med det oundvikliga beslutet om ett byggande. En stor 
offentlig investering är helt rätt just nu, ingen högkonjunktur 
gör att ekonomin blir överhettad, utan tvärtom, ekonomin är nu 
underutnyttjad. 

Har man ”snöat” in i ett storstadsperspektiv kanske man tror 
att Norrbotniabanan bara gäller att skjutsa glesbygdsbönder 

mellan olika småstäder, medan man själv får alla förnödenheter 
från närmaste stormarknad och shoppingcenter. Så är inte fallet. 
Det handlar om en investering för hela Sverige och världen. Det 
handlar om att göra de naturresurser i norra Sverige, men även Ko-
lahalvön och Ryssland, förädlade och tillgängliga för hela världen. 
Det handlar om att transportera koppar, järn, mer udda mineraler, 
timmer och skogsråvaror och allt det styckegods som idag går med 
lastbil på E4. 

Energin till att driva transporterna på Norrbotniabanan skall 
komma från en effektiviserad och även utbyggd vattenkraft. Med 
Norrbotniabana minskar koldioxidutsläppen. En minskad konsum-
tion av produkter från råoljan kommer att ha en dämpande effekt 
på priset och göra att oljan räcker längre till vad den verkligen 
behövs för. Exempelvis att i vårt vidsträckta land samla ihop och 
distribuera skogsråvara till förädling, det gods som skall skickas 
med järnväg etc. Så lastbilsåkarna, Scania och Volvo behöver inte 
vara oroliga att bli utan jobb. Järnvägen kommer aldrig att nå allt 
och alla överallt. Men lastbilsåkarna mås-
te börja fundera på alternativa och lokala 
bränslen. Till den framtiden behövs också 
järnvägen. Så, regering och opposition, 
visa handlingskraft och framtidstro, se till 
att sätta superfart på bygget av Norrbotnia-
banan.

Anders Segerstedt 

Professor industriell logistik, LTU

Luleå Tekniska Universitet

KRÖNIKA

Bygg Norrbotniabanan nu

Norra Stambanan genom Norrlands inland, byggdes 
Norra Stambanan genom Norrlands inland, byggdes 
för över 100 år sen. Nu är en ny järnväg från Nyland, 
norr om Kramfors, via Örnsköldsvik, Husum, Nord-
maling och Hörnefors till Umeå snart klar. I augusti 
invigs sträckan Ö-vik - Umeå. 2011 ska också Ådals-
banan vara klar och snabbtågstrafi ken till Sundsvall 
och Stockholm i gång. Nota – ca 15,5 miljarder SEK.
Både Citybanan och förbifart Stockholm blir alltså 
betydligt dyrare.

Botniabanan ska ge snabb och effektiv gods- och 
persontrafi k med starkt förkortade restider. Rationella 
godsterminaler och sju nya resecentra. 

Länk till Barentsregionen

Botniabanan blir ett argument för den av industrin 
hett önskade förlängningen, Norrbotniabanan, från 
Umeå till Luleå. Bland partierna har opinionen blivit 
mer positiv. Både C och MP ser sig som initiativta-
gare. Banverket har dock tidigare varnat för att kost-
naden, minst 20 miljarder, är för hög i förhållande till 
samhälls- och miljönyttan.

Men i ett större perspektiv blir de båda banorna 
inte bara en länk mellan norra och södra Sverige, 
utan även mellan det europeiska järnvägsnätet och 
nätet kring Barents hav.

Snabbtåg ska koppla samman stråket Umeå – 
Örnsköldsvik – Kramfors – Härnösand – Sundsvall 
– Gävle – Uppsala – Stockholm. Restiden Stockholm 
– Umeå halveras, från 11 timmar till 5,5.

För godstransporter blir det snabbare, billigare och 
mer pålitligt. Tågvikten per lok höjs från 1000 ton 
idag, till 1400 ton och varje tåg kan ta betydligt mer 
gods.

Dubbel spårlösning

Det blir också bättre kapacitet när tyngre godståg 
kan ta Botniabanan, medan lättare kan fortsätta gå på 
Stambanan. 

Norrbotten/Västerbotten är Europas mest lovande 
gruvregion, med nyprospektering, nya gruvor och 
stor metallproduktion. Norrländsk skogsindustri 
efterfrågar effektiva järnvägslösningar.

Godsstråket mellan norra och södra Sverige är 
också den dominerande internationella transportleden 
för gods på järnväg från/till norra Europa. Redan 
idag är det kapacitetsbrist och en ökning skulle slå i 
taket på många sträckor. (Se fi g.)

Logistik och transporter är mycket viktiga konkur-
rensmedel för den norrländska industrin ochsvarar 

för en stor del av produktionskostnaderna och kapi-
talbindning. 

Godsfl ödena från och till norra Sverige utnyttjar 
idag främst tre huvudstråk: Stambanan ca 30%, E4 
ca 20% och sjöfart på Bottenviken ca 50%. Järnvägs-
trafi ken här har inte ökat på senare år  p g a kapaci-
tets- och standardbrister.

Det är långt mellan terminalerna för container-
hantering i Norrland. Men ett avstånd på ca 30 mil 
mellan kombiterminalerna är nog rimligt i en så glest 
befolkad landsdel. En ny kombiterminal har byggts 
i Luleå och i Östersund, Sundsvall och Umeå byggs 
nya, stora terminaler.

Sjöfarten dominerar för fl ödena av malm, skogs-
råvara och olja. Men järnvägen har fördelen att den 
öppnar för höjda förädlingsgrader i industrin och 
därmed är en förutsättning för fortsatt industriell 
utveckling i Sveriges industrityngsta region.

Största svenska tågsatsningen

De 6 största hoten mot marginalen 
hos distribuerande företag

Ladda ner vår nya eBook och läs om hur du kan 
skydda dina marginaler.

Denna kostnadsfria eBook är den första i en serie 
och den ger dig värdefulla strategier, taktiska tips och 
erfarenheter från andra kunder.

Ladda ner ditt exemplar på www.ibs.se/marginaler

Botniabanan – den nya järnvägen längs 

Norrlandskusten mellan Kramfors och 

Umeå,  är det största färdigställda 

svenska järnvägsprojektet i modern tid. 

AV GÖSTA HULTÉN

20% godsökning skulle skapa allvarliga kapaci-

tetsproblem på rödmarkerade järnvägssträckor. 

Norrbotniabanan är streckmarkerad mellan Umeå 

och Luleå. Källa Green Cargo.
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Även utbyggnaden av nya kombiterminaler 
är omfattande just nu. Nya kombiterminaler 
byggs bl a i Stockholm Norr, Umeå, Sunds-
vall och Östersund.

Den största statliga terminalen planeras 
i Rosersberg i Sigtuna kommun, Stockholm 
Norr, och kommer totalt att kosta ca 500 
miljoner SEK.

När det gäller nya centrallager och 
logistikanläggningar innebär 2010 ett nytt 
rekordår men inte så många nya planeras. 

I januari togs första spadtaget för Bri-
nova Logistikposition Helsingborg Östra, 
nära korsningen E4 och E6/E20 utanför 
Helsingborgs centrum. På en sammanlagd 
markyta på 276 000 kvm planeras moderna 

logisktanläggningar för godsfl ödet i hela 
Skandinavien. Helsingborgs hamn planerar 
också att bygga ytterligare en kombitermi-
nal, öster om centrala Helsingborg.

Danska DSVs pågående stor-
bygge i Landskrona på 50 000 
kvm såldes nyligen vidare 
till nybildade fastighets-
bolaget Hemfosa. Den 
ska stå infl yttnings-
klar nästa år.

Större nya 
eller utbyggda 
logistikparker 
planeras i bl a 
Värnamo, 

Hässleholm, Karlshamn, Eskilstuna, Katri-
neholm, och Falköping.

Katrineholm har redan byggt sin logis-
tikpark. I Eskilstuna planeras Eskilstuna 
Logistikpark i närheten av fl ygplatsen och 

intill E20 mot Stockholm, ca 10 km öster 
om centrala Eskilstuna.

I fl ertalet av dessa fall är det 
kommunerna själva och priva-

ta logistikaktörer som investerar i logistik, 
i några fall är det statliga eller EU-pengar 
som delfi nansierar nya kombiterminaler och 
i åtminstone ett par fall, Stockholm Norr 
och Torsvik, planeras statliga och privat 
samfi nansiering.

Logistikinvesteringarna 
slår nytt svenskt rekord
Enligt statistik från intresseorganisationen Sveriges Hamnar uppgår investeringarna i hamnar under 
2010 till ca 3,5 miljarder. Det är en ny rekordnivå, som inte kommer att överträffas på många år.

Detsamma gäller de totala logistikinvesteringarna under åren 2002–2009 (se kartan).

Umeå
Banverket bygger 7 km järnväg från 
Botniabanans slut och till nya gods-
bangården och nya logistikparken 
NLC med kombiterminal. Kostnad 
ca 800 Mkr
Umeå hamn gör strategiska investe-
ringar i ny kaj, nya containerkranar 
och anslutningar till nya NLC, på 
totalt ca 200 miljoner SEK.
Investering: totalt ca 1 miljard

Sundsvall
Till Sundsvalls hamn byggs ny järnväg. Det 
nya Tunadalsspåret och ett nytt triangelspår 
möjliggör ökad kombi- och containertrafi k. 
SCA är medfi nansiär.
Järnvägen till och från hamnen är en 
förutsättning för en ny kombiterminal och 
Sundsvalls Logistikpark AB, som ägs av 
hamnen.
Investering: totalt ca 600 miljoner

Gävle
Gävle hamn har byggt en ny contai-
nerhamn, Gävle Containerterminal, 
och har nyligen startat en ny stor 
utbyggnad som ska vara klar 2015.
Investering: totalt ca 870 miljoner

Örebro

Göteborg/Borås

Halmstad Norrköping
Containerhanteringen fl yttas till en ny 
containerhamn och kombiterminal i Pam-
pushamnen, där containers, trailers, bulk 
och lösgods kan hanteras. Ny, elektrifi erad 
järnväg mellan hamnen och södra stamba-
nan planeras. Investeringarna i Pampus-
hamnen är ca 250 miljoner SEK. Breddad 
och fördjupad farled är kostnadsberäknad 
till 260 miljoner SEK. 
Investering: totalt ca 510 miljoner

Karlshamn
I Karlshamns hamn planeras ny kaj för 150 
miljoner med planerad byggstart inom ett 
år. En ny kombiterminal byggs 2011-12. 
Det blir en investering på ca 250 miljoner.  
EU bidrar med 20 %.
Investering: totalt ca 400 miljoner

Malmö 
Den pågående hamn-
utbygganden till ett 
anläggningsvärde ska vara 
klar under första kvartalet 
2011. Tillbyggnaden görs norr 
om Malmö i Norra Hamnen, med 
nya trafi kytor, en ny ro-ro-termi-
nal, ny containerterminal och en 
ny kombiterminal.
Investering: totalt ca 900 miljoner

Kartans fi gurer visar nya logistik-
ytor som byggts 2002–2009. 
KÄLLA: COLLIERS INTERNATIONAL 

285 000 kvm

145 000 kvm 334 000 kvm

209 000 kvm

138 000 kvm

125 000 kvm

154 000 kvm

145 000 kvm

Helsingborg

Jönköping/Nässjö

Stockholm
Mälardalen
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Med tätpackning, rörliga hyllställ, hiss-

automater och praktiska plockfasader 

kan kapaciteten i ett lager fördubblas.

Constructor Sverige AB, en av utställarna 

på mässan Logistik&Transport, visar 

ett lagerstyrningssystem för ekonomisk 

förvaring. Det ger optimerad förvaring, 

med hänsyn till lagrets sammansättning, 

omsättning och internlogistik. 

Det nya lagerstyrningssystemet C-WIS 

optimerar kontinuerligt hela lagerverk-

samheten.  Det opererar hela tiden med 

verkliga data som lagrets ”cockpit”, där 

data samlas och bearbetas och med denna 

information som bas, skapar trafi kmönster 

och övriga lageraktiviteter. 

Kompaktlagring/tätpackning är ofta det 

ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet 

genom  dubblerad lagringskapacitet jämfört 

med stationära system.  

Man visar också hissautomaten Tornado 

som frigör lageryta och kräver mindre 

bemanning än traditionella smådelslager. 

För de som arbetar med lean koncept fi nns 

hjullistmoduler och plockfasader med 

utdragsenheter, utvecklade för fordonsin-

dustrin, men som nu får fäste även i annan 

industri med montage och linproduktion.  

Konceptet ökar effektiviteten vid monta-

gestationer och skapar bättre ergonomi för 

personalen. 

Monter B03:50

Förbättrad logistik och en kombiterminal. 

Det är framtidssreceptet som Terminal 

West i Varberg hoppas ska leda till ökade 

volymer i hamnen och fl er arbetstillfällen.

Styrelsen har godkänt ett förslag till att 

bygga ut hamnen och bli en av Sveriges tio 

största hamnar.

Tanken är att kraftsamla kring hamn-

verksamheten och göra hamnen mer 

attraktiv.

En viktig del är en ny kombiterminal 

och en helhetslösning av godstransporten 

för kunder.

Tanken är att knyta till sig logistik-

företag så att kunderna kan få en färdig 

transportlösning för sitt gods.

– Kan vi erbjuda det är det ett väldigt 

bra försäljningsargument. Om vi får en 

duktig logistikpartner får vi fl er fartyg och 

det blir fl er arbetstillfällen, säger kommun-

styrelsens ordförande Olof Helmersson till 

Hallands Nyheter.

Ytterligare en viktig del för hamnens ut-

veckling är den planerade utbyggnaden av 

själva hamnen. Det projektet bygger på att 

godsmängden ökar. Redan idag är Varberg 

Sydsveriges största trävaruhamn.

Jernhusen och Banverket ställer näm-

ligen krav på att Varbergs hamn ska visa 

att det fi nns ett volymmässigt behov av en 

kombiterminal för att statliga investeringar 

ska bli möjliga.

Kommunen räknar med 25–30 nya 

arbetstillfällen om allt faller på plats.

Monter: C04:26

Golvtillverkaren Kährs i Nybro fl yttar sitt 

lager från f d Volvofabriken i Kalmar till 

ett nytt lager på 18 500 kvm.

Fördelarna med att ha lagret placerat vid 

fabriken i Nybro är fl era. Närheten mellan 

fabriken och lagret är en. Man slipper trans-

porterna till och från lagret i Kalmar – och 

minskar därmed koldioxidutsläppen med 

omkring 500 och 600 ton per år. Dessutom 

blir det en mycket smidigare logistik.

Bakgrunden till projektet är också att 

hyresavtalet på lagerlokalerna i gamla 

Volvofabriken i Kalmar går ut 2011. Lagret 

i Kalmar är fördelat på fl era våningsplan. 

Lagerytorna i Nybro blir i ett plan.

Det nya centrallagret kommer därför att 

ha en miljöprofi l genom certifi ering enligt 

LEED, Leadership in Energy and Envi-

ronmental Design. Just miljöprofi len är en 

anledning till att Kährs valde Skanska.

Det här blir den första Leed-certifi erade 

logistikanläggningen i Sverige.

Första spadtaget togs i februari. Den 20 

december ska det stå klart.

Lagret byggs och ägs av Skanska. Kährs 

hyr lagret i 15 år med en köpoption. Projek-

tet beräknas kosta omkring 100 miljoner. 

Monter C04:40

NCC Construction Sverige bygger om och 

till Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg. 

En befi ntlig lokal byggs ut med cirka 

8 000 kvadratmeter.  Logistikanläggningen 

får därmed 68 000 kvadratmeter lokalyta 

och 240 000 kvadratmeter för utomhuslag-

ring. Det gör den till Nordens största i sitt 

slag. Uppdragsgivare är Ahlsell Sverige 

AB. Ordern är värd 42 miljoner SEK.

I början av 2000-talet byggde NCC två 

varmlager här för Ahlsells på totalt 10 000 

kvadratmeter. Nu bygger NCC om- och 

till ett rör- och varmlager med 8 000 nya 

kvadratmeter så att totalytan blir ca 13 000 

kvadratmeter. Därmed blir logistikanlägg-

ningen totalt cirka 68 000 kvadratmeter. 

På Ahlsells logistikcentrum arbetar cirka 

550 personer dygnet runt med att ta emot, 

packa och skicka ut produkter. Varje dag, 

året runt passerar runt 150 långtradare med 

4 500 kubikmeter varor lagret.

Arbetet startar nu i april och beräknas 

vara klart under november 2010.

Nytt lagerstyrningssystem 

dubblar kapaciteten

Terminal West expanderarSkanska bygger och hyr ut nytt lager åt Kährs

Nordens största industrilager blir ännu större

Ahlsells logistikcentrum ska växa.

C01:09 

Här hittar du 

Intelligent 

Logistik



F
O

T
O

: L
E

N
A

 S
O

N
N

E

Eskilstuna ligger strategiskt bra i   Stockholm-Mä lar  -
dal en. Bra läge för kostnadseffektiva och gröna logi-
stik   flöden till och från Tyskland, Danmark  inklusive 
Öre sunds regionen. Liksom för transporter via Göte-
borg, Norge, Finland och Ryssland. På plats finns ett 
väletablerat nätverk av logistikföretag med utbildad, 
engagerad och duktig personal. Tydliga bevis på 

Eskilstunas fördelar är etableringar av företag som 
H&M, Meca, Lidl och Skanlog. Nu öppnas ytterlig-
are ett nytt logistikområde – Eskils tuna Logistikpark 
- stort som 550 fotbollsplaner. Här sammanflätas 
motorväg, järnväg och flyg till ett logi stik center som 
 kommer att bli ett nav för transporter i norra Europa. 
Vill du prata hållbara logistiklösningar slå en signal 

till Mikael Jonsson, 016-710 84 04 eller Bernt Arehäll,  
016-16 75 32. Mer information finns på 
www.eskilstunalogistik.se

Eskilstuna Logistik

Eskilstuna på väg att bli ett logistiknav för norra Europa?

– Den har många fi nesser och är inte bara 
en konventionell motviktstruck,  utan kan 
utnyttjas till en rad arbetsuppgifter som man 
annars behöver fl era olika truckar till, berät-
tar Conny Lindström, VD Maxtruck AB. 
Utnyttjandegraden på investeringen ökas 
därmed jämfört med en konventionell truck. 

En serviceplattform kan monteras på så 
att man på hög höjd t ex kan serva traverser. 
Städaggregat kan också monteras på. Verk-
tygsbyte kan ske utan att föraren lämnar 
stolen. Den har stor potential på trånga ytor 
och kan snabbt röra sig i alla riktningar.

Sikten är fri åt alla håll för chauffören så 
att han slipper att vrida huvudet. Det mins-
kar olycksrisken. Den lyfter två ton upp till 
4,2 meters höjd. 500 kg kan hanteras upp 
till 2,5 meter framför trucken. Hantering av 
gods i två pallställ i djupled kan klaras upp 
till 3,5 meter över golvnivå. 

Ännu fi nns bara en prototyp men vi 
räknar med att komma igång med serie-
produktion i början av nästa år i Bjurholm 
i södra Västerbotten. Alla patent är klara. 
Först säljer vi i Sverige men vi har redan 
förfrågningar internationellt.

Uppfi nnare och konstruktör är 
Max Segerljung, som fått ge namn till 
trucken.

 Andra fi nesser 
är styrförmågan, 

med tunga laster. Maxtruck 2T styr med 
alla hjulen. Det ger en optimal styrförmåga 
i alla lägen, oavsett lasten på gaffl arna. Den 
klarar den normala 2 ton motviktstruckens 
uppgifter med större precision och säkrare 
transport av godset från A till B, utan att 
behöva köra lika lång sträcka.  Därmed kan 
man förbättra lagerytans utnyttjandegrad 
med 30-70 % och kanske slippa en dyrbar 
utbyggnad av lagerytan.

Monter B07:40

Ny svensk truck med unika fi nesser  
Maxtruck AB från Frösön, 
Östersund, visar en helt ny 
svenska truck, Maxtruck 2 T 
på Logistik & Transport. 

Innovatören och 

konstruktören Max 

Segerljung har gett 

namn åt den nya 

svenska trucken 

som snart går i 

serieproduktion.

H E L A  D E N N A  B I L AG A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  I N T E L L I G E N T  L O G I S T I K
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De nya bränslecelltruckarna baseras på den 

3 ton tunga, batteridrivna motviktstrucken, 

Linde E30. Dessutom erbjuds dryckesindu-

strin en version med en optimerad sikt över 

lasten. I stället för vanligt 80-volts batteri, 

har trucken en bränslecell och en tank, som 

lagrar 1,6 kilo vätgas vid 350 bar. 

Den el som genereras från vätgasen 

levereras till elmotorer som driver trucken. 

Vid sidan av detta drivsystem är truckarna 

utrustade med stora kondensatorer, som 

fungerar som buffert för prestandatoppar, 

som att dra eller lyfta tungt. 

Truckarna är CE-märkta och är tillåtna 

för användning på allmänna vägar. Vad gäl-

ler prestanda är inte truckarna annorlunda 

än motsvarande batteridrivna modeller i 

sortimentet och de anpassas speciellt till 

Linde Gas kundkrav.

Nollutsläpp 

Bränslecelltrucken har utvecklats under 

de senaste två åren, tillsammans med den 

långsiktiga partnern Hydrogenics, en kana-

densisk tillverkare av bränsleceller. Lindes 

partner Gruma Nutzfahrzeuge i Bayern, har 

också engagerat sig i projektet från början 

och ansvarar för frågor kring underhåll av 

truckarna.

En av de truckar som används av Linde 

Gas för att transportera gasfl askor mellan 

produktionshallarna och lastningsplatsen 

innebär att de korsar en trafi kerad väg. 

Den andra bränslecelltrucken används vid 

påfyllning av gasfl askor. Båda truckarna 

ersätter dieseldrivna truckar med 3,5-tons 

lastkapacitet, som tidigare använts för detta 

ändamål. 

Att fylla bränslecelltruckarna går snabbt 

och säkert vid Lindes pump och det går lika 

enkelt som att ladda en konventionell truck.

Fördelen med bränslecelltruck för Linde 

Gas är de ”nollutsläpp” som truckarna 

producerar när de används. Den enda rest-

produkten är rent vatten. En annan fördel 

med bränsleceller, i jämförelse med andra 

drivkoncept, är att det inte längre behövs 

ersättningsbatterier eller en batteriladdning 

under fl era timmar. 

På samma sätt är de säkerhetsrisker som 

fi nns vid användning av batterisyra helt 

borta. 

För att kunna använda truckarna, krävs 

bara ca en timme extra utbildning och en 

halv körlektion, tillsammans med vanligt 

truckförarkort, för att hantera denna mycket 

avancerade truck.

Monter B04:02 och U05:22

Vid projektstarten går man tillsammans ige-

nom fl ödena för materialhantering och gör 

en kartläggning av alla truckar. Truckarnas 

tekniska status och utrustning bedöms, för 

att kartlägga om förbättringspotential fi nns. 

 i samband med undersökningen hittar 

man ofta möjligheter att effektivisera mate-

rialhanteringen. 

Då bägge parter tror på ett lösningsför-

slag betalas en klumpsumma för maskiner-

na och TMH tar över ansvaret för driften, 

mot en fastställd månadskostnad.

I den ingår vanligen allt underhåll inklu-

sive reservdelar, arbetstid, resor, traktamen-

ten, fraktservicesupport med snabba och 

garanterade inställelsetider, ersättningstruck 

vid bortfall av garanterad funktion, möjlig-

het att byta eller uppgradera utrustning vid 

behov och att fl ytta maskiner mellan olika 

anläggningar samt försäkring.

Monter B02:02 och U05:02

Första truckarna med bränsleceller
Med leveransen av två bränsle-

celltruckar till Linde Gas, en 

del av Linde Group, har Linde 

Material Handling tagit ett vik-

tigt steg mot en mer intensiv 

användning av en ny och inno-

vativ driftteknik. 

I och med lågkonjunkturen har fl er kunder valt att sälja sina 

truckar – men ändå behålla dem. För Toyota Material Handling, 

TMH, innebär det att man köper ut en existerande truckpark, 

som kunden sedan hyr. 
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När du läser detta sitter vi som bäst i Karlshamn och smider planer.

Vi har tillsammans med kommunen bildat ett bolag som kommer att ge

godset nya vägar att flöda. Välkommen till Logistikposition Karlshamn.

 

Ett nummer – en deal – flera möjligheter.

042-449 22 00

www.brinova.se

Många väljer att sälja sina truckar, men 

ändå behålla dem

Som första industriella trucktillverkare i 

Europa har Linde nu bränslecelltruckar i sitt 

sortiment.

Payback rental populärt i krisen
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Effektiv lagring och hantering är nödvän-

digt i tillverkning och handel, men repre-

senterar ju alltid en kostnad. Kravet på varje 

logistiksystem är att hantera rätt produkter, 

i rätt tid, till en så låg totalkostnad som möj-

ligt. Materialhanteringens betydelse 

för en varas slutpris, växer. Idag är ofta 

30–60 % av slutpriset  logistikrelaterade 

kostnader, beroende på bransch och leve-

rantörsstruktur.

– Man måste först ställa frågan vad som 

är rätt truck för hanteringen. Ganska många 

företag har t ex haft skjutstativstruckar, 

när en plocktruck skulle passa bättre och 

kanske kunde halvera den totala plocktiden, 

säger Joakim Krona. Han är marknadsan-

svarig vid Atlet i Mölnlycke, som säljer 

truckar för lagerhantering.

Erbjuder logistikanalys

– När en större grossist eller butikskedja 

bygger ett nytt lager eller slår samman fl era 

till ett centrallager, erbjuder vi en logistik-

analys där vi virtuellt bygger upp lagret, 

med olika layouter och simulera varuhante-

ringen, för att skapa de mest optimala lös-

ningarna. Verktyget säkerställer att helheten 

blir optimal och rätt sammansättning på 

truckfl ottan.

– Genom att regelbundet testa lagret 

i ett logistiskt analysverktyg, sparar man 

snabbt in stora pengar, eftersom man direkt 

får svar om något är fel. Köer, trängsel och 

en fel sammansatt truckfl otta går då att 

förebygga.

– Vi tror vi  kan bidra till att stärka ef-

fektiviteten i den totala hanteringen, istället 

för att bara fokusera på priset på själva 

trucken, säger Joakim Krona.

Mätningar visar att de marginalvinster 

som kan uppnås inom materialhanterings-

teknik är betydligt större än vid produk-

tionstekniska förändringar, med samma 

insats.

– Den stora skillnaden beror på att ra-

tionaliseringsgraden i de fl esta fall är lägre 

inom materialhantering än inom produk-

tion.

2007 kom Arbetsmiljöverket med nya 

regler som ger företagen ett större ansvar 

för säkerhet och ergonomi vid truckanvänd-

ning. 

– Ergonomiska faktorer har också  ökat 

intresset för långsideshantering av pallar 

vid plockning, eftersom det är enklare och 

ergonomiskt bättre för plockarna än den 

traditionella hanteringen med kortsidan ut.

Marknaden har börjat vända

När lågkonjunkturen kom till Europa blev 

nedgången för truckbranschen dramatisk. 

I länder som Spanien och Italien mer än 

halverades lagerhanteringen. Det gjorde att 

många begagnade lagertruckar kom ut på 

marknaden. En del sökte sig till Norden och 

det har bidragit till att begagnatmarknaden 

fyllts av bra begagnade truckar, som ersatt 

nyförsäljning.

– Så även om det dämts upp ett  behov 

av förnyelse under lågkonjunkturen, tar 

det ytterligare några år innan efterfrågan 

skjuter fart på allvar.

Atlet, som fi nns mitt i det västsven-

ska fordonsklustret, har drabbats hårt av 

bilkrisen.

– Men samtidigt ser vi att antalet för-

frågningar och offerter har öka de senaste 

månaderna och både inköpschefsindex och 

andra indikatorer pekar ju på att industrins 

investeringar är på väg upp.

Monter B05:22, U05:12

Rätt truck kan 
halvera plocktiden
Behöver ni fl er truckar eller 

har de gamla tjänat ut? Då är 

kanske första steget en logis-

tikanalys som plattform för 

kostnadseffektiv och hållbar 

materialhantering.

Nu kör Linde också
med tallriksmodellen.

Vårt kompletta och väl sammansatta erbjudande ger näring till både truckar  
och truckförare. Truckparken blir effektivare och truckförare ännu skickligare.  

Resultatet: ökad produktivitet, bättre lönsamhet och större arbetsglädje. 
Prata med närmaste Linde-kontor och läs mer på www.linde-mh.se

Träffa oss på Logistik- och transportmässan den 4-6 maj.  
Vi finns i monter B04:02
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 STILLs huvudkontor ligger än så länge idylliskt i anrika Stockamöllan utanför Eslöv, men 

fl yttar snart till modernare lokaler.

5 råd vid truckköp 
1. Rådgör med förare, arbetsledare och skyddsombud.

2. Se till helheten. Hur är lagret planerat? Hur ska truckarna främst användas? 

3. Gör en noggrann riskbedömning.

4. Ställ en tydlig kravspecifi kation till leverantören. 

5. Se till att ni får en ordentlig utbildning på alla funktioner och inställningar.

STILL säljer el- och dieseldrivna motvikts-

truckar, plattformstruckar, dragtruckar, la-

gertekniktruckar och lagerteknikutrustning.

– Vi har 5 % av marknaden i Sverige, 

men siktar på 10 % inom 2-3 år, säger 

Fredrik Liljegren, eftermarknadschef på hu-

vudkontoret i Stockamöllan utanför Eslöv. 

Stockamöllan är en av Sveriges äldsta 

industriorter, med anor från 1600-talet och 

pionjärort i truckvärlden. Här tillverkades 

Sveriges första gaffeltruckvagn redan 1918. 

På 1950-talet serietillverkades gaffel-

truckar. I slutet av 1990-talet fi ck man 

agenturen för tyska Still och därmed ett 

komplett sortiment för både utom- och 

inomhusbruk. 

Sedan 2004 är bolaget helägt dotterbolag 

till STILL, en av världens största trucktill-

verkare med en omsättning på ca 10 miljar-

der och ca 6 200 anställda.   Tillverkningen 

i Stockamöllan slutade 2007. 

Men 25 anställda fi nns kvar och arbetar 

med att kundanpassa truckar för svenska 

kunder. 

Det svenska dotterbolaget påbörjar en 

offensiv med att byta namn till STILL 

Sverige AB. Tillväxt kräver också fl er 

medarbetare.

– Nu anställer vi tre nya säljare. Vi 

försöker också bredda marknaden från vår 

traditionella nisch i fordons- och verkstads-

industri, säger Fredrik Liljegren. 

– I Sverige är vi särskilt måna om säker-

het, miljö och ergonomi och att föraren sit-

ter skyddad, inne i en hytt, vilket inte varit 

så vanligt på kontinenten.

– För oss är det oerhört viktigt att 

truckförarna får en optimal förarmiljö. I 

eltruckar blir det mindre vibrationer. Dess-

utom slipper förarna tunga lyft vid bränsle-

påfyllning.

STILL har lanserat sin första diesel-

hybridtruck och tagit fram ett energispar-

program. 

– Polykemi i Ystad har investerat ca 6 

miljoner SEK i 13 nya eltruckar. De har 

inga truckar som går på fossilt bränsle läng-

re, bara miljövänliga eltruckar. Beroende 

på truckens användning och utrustning kan 

energisparprogrammet spara upp till 20 % 

av energiförbrukningen. Det aktiveras med 

en knapptryckning och sparar energi, t ex. 

kan strålkastare, lampor och värme stängas 

av om trucken står stilla en stund eller om 

föraren lämnar trucken.

Hondas nya logistikcentrum i Burlöv 

har också valt truckar från STILL . Här 

hanteras Hondas reservdelar till den nord-

iska marknaden. Det blir en fyrdubbling av 

kapaciteten. Reservdelar kan levereras inom 

24 timmar.  

– De har valt olika truckar för olika 

hantering. Det 10 m höga lagret betjä-

nas av fyra orderplockare för att plocka 

reservdelar högt upp. För varor på de lägre 

hyllorna används två orderplockare CX 20. 

Dessutom fi nns en skjutmasttruck och en 

motviktstruck. Alla har eldrift.

Monter B03:22, U05:08

Materialhanterare vill växa i Sverige
STILL, en av världens största 

tillverkare av gaffeltruckar och 

materialhanteringsutrustning 

vill investera stort i Sverige. 
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I Sverige avskaffades alla kilometerskat-
ter 1993. Men klimatfrågan har åter gjort 
kilometerskatter politiskt intressanta, som 
ett led i klimatpolitiken. 2008 blåste den 
parlamentariska Klimatberedningen liv i 
frågan. Deras förslag var en kilometerskatt 
för tunga lastbilar på vissa vägar, från och 
med 2011. Men inför årets val har nya 
förslag låtit vänta på sig.

I väntan på att EU ska göra något i 
frågan, har fl era medlemsländer agerat. 
Från den 1 januari 2010 höjdes vägskatten 
i Österrike med ca 5 procent. Skatten är 
kopplad till bilens utsläppsklass. 

Dansk kritik
Den tyska vägskatten ”mauten”, som in-
fördes 2006, höjdes kraftigt i januari 2009. 
Höjningen varierade mellan 40 och 85 
procent, beroende på fordonets euroklass. 
Syftet med den differentierade höjningen 
var att ge incitament för förnyelse, till köp 
av lastbilar med miljövänliga motorer.

För ett genomsnittligt exportekipage 
som rullar genom Tyskland, blev höjningen 
hela 55 procent. Enligt den danska bransch-
organisationen ITD, International Transport 
Danmark, motsvarade det ca 72 000 SEK 
årligen i ökad kostnad för danska ekipage 
som främst rullar i Tyskland.

Danska åkare i exportsektorn betalar 
redan nu höga avgifter. ITD hävdar att en 
dansk åkare som kör på Italien ofta betalar 
ca 540 000 SEK årligen i vägavgifter. 
Saftigt med tanke på att det handlar om en 

bransch som är nödvändig för industrin och  
som även är hårt belastad i den rådande 
lågkonjunkturen anser åkarna. 

– Speciellt för Danmark, vars gods måste 
passera Tyskland på väg ut i Europa, slår 
den höga mauten extra hårt, säger Mogens 
Therkelsen på ITD

Mauten var inte den enda kostnadshöj-
ningen. Samtidigt höjdes nämligen den 
danska dieselskatten, med 11,6 öre per liter.  

De tyska myndigheterna sticker inte 
under stol med att de använder mauten både 
för att modernisera lastbilsfl ottan och som 
inkomstkälla för ny infrastruktur. 

Tyska åkerier fi ck dock en skatteväxling 
som kompensation för höjningen.

Gröna danska planer
Det danska Skatteministeriet har också 
planer på en ”grön” avgift på lastbilar och 
lastbilkombinationer, även om planerna 
på en kilometerskatt även här skjutits på 
framtiden. Tanken var tidigare att införa det 
avancerade holländska systemet i Danmark.  
Men i Holland har systemet dragits med 
stora tekniska problem, vilket lett till en 
försening i fl era år.

Den danska regeringen har tidigare 
beslutat att halvera registreringsavgiften 
och i gengäld införa något de kallar ”kloka, 
gröna avgifter”. Ett beslut de står fast vid, 
även om det visat sig vara tekniskt svårt 
att utveckla ett system som kan skilja på 
koldioxidutsläpp, föroreningar, trängsel och 
alternativa vägar. Politikerna vill inte ha 
någon tillfällig lösning, så skatteministeriet 
står kvar vid 2011 som det år då en grön 
vägavgift ska införas för lastbilar.

Svenska vägavgiftslösningar
Hur svenska vägavgifter skulle kunna se 
ut rent praktiskt tog Klimatbredningen inte 
ställning till.

I det svenska ARENA-projektet, som fi -
nansierats av Vägverket och VINNOVA och 
med NetPort.Karlshamn som projektkoor-
dinator, har kompetens byggts kring hur ett 

svenskt kilometerskattesystem för lastbilar 
kan utformas. 

– Erfarenheterna från andra länder som 
infört kilometerskatt, bl a Tyskland och 
Schweiz, visar att godstransporterna på väg 
har effektiviserats och att logistikuppläggen 
optimeras. På sikt ökar det även andelen 
kombitransporter, säger Michael Forss, 
biträdande projektledare för ARENA.

En gissning är att nya vägavgifter kom-
mer 2011, oavsett regeringens färg.

Räkna med nya vägskatter 
EUs arbete för gemensamma 
kilometerskatter har gått i stå 
under den ekonomiska kri-
sen. Men Tyskland, Österrike, 
Schweiz och Tjeckien har redan 
var för sig och sneglande på 
varandra, infört egna kilometer- 
eller vägskatter.

AV GÖSTA HULTÉN

Hit går vägavgifterna i 
Europa
Schweiz. Avgift för lastbilar på hela väg-
nätet, för att begränsa ökningen av gods-
transporter på väg och deras miljöpåver-
kan på alpmiljön. En del av intäkterna går 
till stora järnvägs- och tunnelprojekt.

Österrike. Avgiftsbelägger motorvägarna. 
Fokus på underhåll och utbyggnad av 
motorvägar.

Tyskland. Avgift på motorvägsnätet för 
att underhåll och utbyggnad av vägnätet, 
utveckla kombitransporterna och minska 
miljöpåverkan.

Tjeckien. Avgift på motorvägar, men 
planerar avgift på hela vägnätet. Motiv: 
att minska transittrafi ken och bekosta 
underhåll av vägnätet.

Vägavgifter kan bli ett hett ämne på 
vårens Logistik & Transport i Göteborg 
den 4–6 maj. EUs nye tranportkommis-
sionär Siim Kallas, är nämligen en stark 
anhängare av gemensamma vägavgifter 
i hela EU.

Siim Kallas, som i februari i år utsågs till 
ny EU-kommissionär för transportfrågor, 
kommer till mässan Logistik & Transport i 
Göteborg i maj. 

Han är en uttalad anhängare av vägavgif-
ter på tung lastbilstrafi k och fri konkurrens 
på järnvägarna. På Logistik & Transport, 
möter han tunga branschföreträdare.

 Siim Kallas, tidigare statsminister i Est-
land, blev första gången EU-kommissionär 
2004 men ansvarar sedan februari 2010 för 
ett av kommissionens tyngsta ansvarsområ-
den: transportsektorn. 

”Utsläppen måste minska”
I utfrågningen i EU-parlamentet underströk 
Siim Kallas transportsektorns miljöansvar. 

Den enda sektor som misslyckats att 
minska växthusutsläppen de senaste tio 
åren. Transportsektorn bidrartill 1/3-del av 

koldioxidutsläppen i Europa, påminde han. 
– Utsläppen måste minska, det är inget 

att diskutera, sa Siim Kallas. 
– Vi har bindande mål för reduktionen 

av utsläpp till 2020 och vi kommer att lägga 
de nödvändiga lagförslagen. 

Det handlar bl a om ett direktiv om 
Eurovignette, nya vägavgifter på tung last-
bilstrafi k, där förhandlingarna väntas starta 
hösten 2010. 

Siim Kallas är också för fri konkurrens 
på järnvägssidan och vill använda EU:s re-
gional- och strukturfonder för att förbättra 
järnvägsnätet. 

EUs transportkommissionär talar om 
vägavgifter på Logistik & Transport  

På Logisitk & Transport diskuterar Siim Kallas 
vägskatter och andra branschfrågor med bl a 
infrastrukturminister Åsa Torstensson.
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FRANCE

BELGIUM

NETHERLANDS

GERMANY

UNITED KINGDOM

IRELAND

SWEDEN

FINLAND

AUSTRIA

SPAIN

GREECE

PORTUGAL

SWITZERLAND
SLOVENIA

CROATIA

CZECH REP.

HUNGARY

MOL

UKRANIA

ALBANIA

POLAND

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

NORWAY

ICELAND

BELARUS

RUS

SERBIA

BOSNIA AND

HERZEGOVINIA

MACEDONIA

ITALY

DENMARK

MONTENEGRO

SLOVAKIA

HUNGARY

● Länder med distansbaserade vägavgifter

● Länder som planerat ett införande.
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De startade mitt i IT-bubblan år 2000, med 

23 miljoner i riskkapital.

– Men sedan dess har vi bara gått uppåt 

i 10 år. Vi har inte heller märkt någon 

svacka under senaste krisen. För företagen 

ser över sina fl öden och kostnader i kristi-

der och anlitar oss, säger Fredrik Kilenius, 

VD och grundare.

– Vi tar kontakt med leverantörer, men 

ibland tar leverantörer kontakt med oss, 

vilket ju är smickrande, säger Stefan Bratt, 

som varit med nästan sedan starten.

Småföretag blir stora tillsammans
– Vi har en tjänst på nätet som gör små 

företag stora genom att vi samförhandlar så 

att de får samma pris som storföretag. Det 

kan gälla frakter, kontorsmaterial, kreditin-

formation, försäkringar m m.

– Tjänsten är byggd så att leverantörer-

nas system förbereds för att göra beställ-

ningar. Därefter beställer en kund, oftast 

via vår hemsida. I vissa fall skickas faktu-

ran direkt från leverantören till beställaren; 

i vissa fall går fakturan över Lessmore. 

Ett fl exibelt system som är anpassat 

efter behov.

– Fördelen med att beställningen  går 

över oss är dels att vi då kan få bättre pris 

och villkor, men kanske framförallt att man 

kan få en samlad faktura med inköp från 

fl era leverantörer. Det gör fakturahante-

ringen enklare.

– Vi får lika bra priser och villkor som 

stora inköpare. Vi  pressar priserna genom 

att förhandla om inköpsvillkor för alla 

medlemmar.  

Man har själva ingen manuell hantering. 

Det man gör är att förhandla ner inköpspris 

och sluta avtal för sina medlemmar.

25 000 medlemsföretag
Lessmore  har nu ca 25 000 medlemsföre-

tag – allt från företag till friskolor, kyrkor 

och fackföreningar. 

– Första steget är en förhandling om bra 

pris och bättre betalningsvillkor. Det kan 

variera stort. Ett bensinföretag t ex kan ge 

20 öre rabatt eller 1,5% i rabatt på bensin.  

Köper man mycket kan det ge en del.

Beställningen görs på en hemsida, där 

leverantörens logga och färger fi nns. Man 

kan fylla sin varukorg på nätet från olika 

leverantörer.

− På hemsidan kan man också beställa 

transport. En prislista för olika leverantörer 

fi nns med så att man kan välja det som 

passar bäst. 

Det är viktigt att systemet säger till 

från början. Det går inte att skriva in fel 

postnummer. Då säger systemet ifrån. Att 

nyttja tjänster i mobilen blir nästa steg, tror 

Fredrik Kilenius.

Avgörande är ofta logistiken. 

– Logistik för oss är hela kedjan och att 

hitta enkla och effektiva lösningar, sam-

transporter och samordning.

– Det måste gå att prognostisera trans-

portbehovet bättre om man lägger in vikt 

och volym digitalt i systemet.

Via Swedbanks internetbank
En förutsättning för den smidiga hante-

ringen har varit samarbetet med Swed-

bank, som pågått från start. Swedbank har 

profi lerat just på småföretagares behov och 

alla bolagsformer kan ta del av erbjudan-

det. Enskilda näringsidkare får tillgång till 

Swedbanks inköpstjänst via deras internet-

bank.  

Samarbetet med Swedbank gör att man 

har tillgång till alla deras kunder. Ett nytt 

treårsavtal slöts i höstas. 

Swedbanks inköpstjänst utnyttjas idag 

av cirka 25 000 företag framför allt  små 

och medelstora. Många av kunderna gör en 

stor del av sina inköp via Inköpstjänsten i 

Internetbanken. Genom ”Internetbanken 

fi rma” kan tjänsten användas av ytterligare 

100 000 företagskunder som är enskilda 

näringsidkare.  

– Genom att samordna upphandlingar 

och bygga smarta lösningar erbjuder vi 

våra kunder möjlighet att förenkla och 

spara inköpskostnader, säger Maria Zitting-

Nilsson, ansvarig för samarbetet med 

Lessmore på Swedbank. 

Alla företagare behöver köpa produkter 

och tjänster, men alla har inte koll på de 

totala kostnaderna. Inköp kan bli dyrare än 

förväntat och prisförhandlingar, faktura-

hantering och reklamationer tar tid. Genom 

att syna inköpen kan man spara många 

tusenlappar. 

– Vanliga misstag inköpare i små företag 

gör är att  inte ta reda på vad inköpen 

egentligen kostar. Fredrik Kilenius råd är 

att se över inköpsprocessen och att anlita 

leverantörer som följer lagar och avtal, med 

bra rutiner, även för reklamationer. 

– Sedan måste man se till att bevaka 

ingångna avtal, och var uppmärksam på 

fi nstilta formuleringar som ger leverantören 

rätt att t ex höja priset. 

– Köp bara det företaget behöver och 

bara så mycket som behövs, råder Fredrik 

Kilenius. Hos alltför många företag fi nns 

till exempel stora förråd med överblivna 

trycksaker. Ofta kan det bli dyrare att köpa 

mycket och billigt, än rätt mängd. 

Ger förenklad logistik

Internet har inneburit en förenklad logistik. 

Allt kan göras på nätet. Beställning, atteste-

ring i förskott, betalning, kreditupplysning, 

reklamation, fakturering. 

– Vi ser över hela kedjan och försöker 

hitta enklare och effektivare lösningar. 

– Våra kunder får en samlingsfaktura för 

alla sina beställningar i slutet av månaden 

från oss. Det spar tid.

– Man får storkundspriser på förhand-

lade avtal och rabatter från andra medlem-

mar. Man kan också registrera produkter 

och erbjudanden till andra medlemmar i 

Sverige och utomlands utan kostnad. 

Att vara kund i Lessmore kostar 100 kr/

månad för enskilda näringsidkare och för-

eningar och 200 kr/månad för AB med  un-

der 20 st anställda.  Som kund i Swedbank 

har man 25% rabatt på medlemspriset.  

Lessmore, med bas i Örebro, 
ger e-handlare rabatt på sam-
ordnade inköp, via ett inköps-
system på webben. 

AV LENA SONNE

Samköp ger enklare inköp och logistik 

Sju goda råd 
om inköp
• Ta reda på vad inköpet egentli-

gen kostar. Ofta kan det bli dy-
rare att köpa mycket och billigt, 
än rätt mängd lite dyrare. 

• Anlita bara leverantörer som 
följer lagar och avtal.

• Bevaka ingångna avtal.

• Kanske ska man ibland prata 
mindre om pris och mer om att 
systemet fungerar. 

• Man kan defi nitivt gå upp någon 
eller några procent i pris om 
man kan räkna hem det med 
pålitlighet och leveranssäkerhet.

• Jobba med samlingsfakturor, 
det förenklar hanteringen.

• Är inköpsprocessen väloljad 
kan tid och pengar frigöras som 
i stället kan användas i företa-
gets kärnverksamhet.

– Vi får lika bra priser och villkor som stora inköpare, säger Fredrik Kilenius och Stefan Bratt.
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– hjälper företag utvecklas

Hogia – ledande inom transportsystem 
Störst i världen
Hogia är världens största leverantör av standardprogramvaror för bokning och administration av färjetrafik. Vi har idag kunder på 
fyra kontinenter och Hogias bokningssystem administrerar färjebokningar för 12 500 000 passagerare årligen.

Störst i Norden
Med mer än 600 företag som kunder är Hogia Nordens klart största leverantör av programvaror för planering och uppföljning 
av landtransporter.

Ledande i Skandinavisk kollektivtrafik
Hogia har sedan slutet på 80-talet, i samarbete med de stora trafikhuvudmännen i Skandinavien, utvecklat lösningar som hjälper 
dem att förbättra resenärsinformationen. Idag är våra kunder bland annat Storstockholms Lokaltrafik, Västtrafik, Värmlandstrafik, 
Kalmar Länstrafik och Skånetrafiken samt Nordjylland och Köpenhamn. 

Terminalsystem och system för tredjepartslogistik
Ett 20-tal hamnterminaler samt ett flertal kombiterminaler och tredjepartslager i norra Europa använder idag Hogias system för att 
effektivisera och snabba upp hanteringen av enheter och gods.

www.hogia.com/transportsystem



Mitt i prick!

www.logistikregionen.se

Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det 

många faktorer som styr. Men för vår del tycker vi att det är

ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mitt-

punkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här

möts två Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler och en av 

Nordens största järnvägsknutar. Dessutom har vi Sveriges fjärde största 

fraktflygplats.

 Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och tillsammans bildar vi 

Logistikregionen. Redan idag är det många som upptäckt de fördelar vårt 

läge ger. Flera centrallager har etablerats i vår region och nyligen blev vi 

också centrum för Försvarsmaktens logistikfunktioner. 

 Vår långa erfarenhet inom området logistik gör också att vi har god 

tillgång på utbildad personal, mycket tack vare logistikutbildningar inom 

ramen för gymnasieskolan, yrkeshögskoleutbildningar och vid Örebro 

universitet.

 Kortare avstånd ger nöjdare kunder, nöjdare medarbetare, bättre 

lönsamhet och mindre miljöpåverkan. Läs mer på www.logistikregionen.se 

och kontakta oss, så hittar vi den optimala etableringsplatsen utifrån dina 

önskemål och behov.

I vår möter du oss på:

Logistik och Samhällsutveckling - 28-29 april, ELMIA Jönköping 

Plan-konferensen - 27-28 april, Stockholmsmässan Älvsjö

Logistik och transport 2010 - 4-6 maj, Svenska Mässan Göteborg

Hallsberg
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 ”
Med en hushållande 

grundinstinkt är det 

rätt enkelt att miljöanpassa.”

 

Det lilla samhället Kinnarp, 11 kilometer söder om Falkö-
ping, har bara ett par tusen invånare, men Kinnarps AB är 
en miljardindustri som tillverkar inredning för kontor och 
offentlig miljö.  

Assar Jarlsson är den i ägarfamiljen som utvecklat 
logistiken.  

”Så mycket lönsam last som möjligt med lagom fl exibla 
lösningar” är hans motto.

– Far startade företaget 1942, mitt i världskrigets orosti-
der och det var naturligt då att hushålla med resurserna.

Miljöanpassad upphandling

Platta paket introducerade Kinnarps redan 1959.  
– Dubbeltrailern och USA-idén med dubbel påhängs-

vagn förverkligade vi 1968. Med vår speciallösning lycka-
des vi hålla igång dubbeltrailersystemet i nästan 40 år, med 
tre generationer trailers.

2006 övergick man till järnvägstransporter. 
2008 beslöt Kinnarps att all träråvara ska komma från 

FSC-certifi erad skog. Det är exempel på miljöarbetet som 
gett företaget Miljöstyrningsrådets miljöpris som Sveriges 
främsta storföretag inom miljöområdet och Sveriges repre-
sentant till EMAS Award 2009, instiftat av EU-kommis-
sionen, för att öka uppmärksamheten kring förebyggande 
miljöarbete. Temat var ”Leverantörsstyrning med hjälp av 
miljöanpassad upphandling”.

– Ja,vi har vunnit en rad miljöpriser säger Assar Jarlsson 
stolt. Med en hushållande grundinstinkt är det rätt enkelt att 
miljöanpassa. Vi har från början lärt oss att hushålla med 
resurser, tid och miljö, säger han som sann västgöte.

Kinnarps har också arbetat mycket med ruttplanering 
och intermodala lastbärare i många år.  Ambitionen är alltså 
att få så mycket lönsam last som möjligt med lagom fl exibla 
lösningar.

Flytande, fl exibel planering

– Vi har en fl ytande, fl exibel transportplanering, förklarar 
han. 

– I vårt system går gods i matartrafi k via kombitermina-
len i Falköping och sedan med järnväg till Göteborg, Norge 
eller ner i Europa t ex till Gent. Vi arbetar med ökad fyll-
nadsgrad och returlaster och samlastar t ex med Volvo så att 
vi får fulla tåg och har returlaster med Saabkomponenter.

 Redan tidigt tog Kinnarps datorn till hjälp för en 
effektiv logistikplanering, bl a med hjälp av datorsystemet 
Transvision, som vidareutvecklats av brodern Ola för att 
passa Kinnarps. 

Sortimentet är stort, men inget fi nns på lager.
Idag fi nns en logistikavdelning, där distributionsrutterna 

för möblerna läggs upp dagligen och som leveransmontö-
rerna sedan levererar och monterar direkt hos kunden, för 
att sedan ta returlass tillbaka. Man har alltid varit duk-

tiga på att köra med vällastade bilar i båda riktningarna, 
huvuddelen lastade med komponenter tillbaka till någon av 
fabrikerna.

Nu har dock tågpendeln till Gent och samordningen med 
Volvo minskat p g a krisen. 

– Järnvägstransporter krånglar ofta. Det kan vara växel-
problem eller förseningar av andra skäl. 

Han berättar om ett tillfälle när tåget stod still i Fal-
köping. För att få fram leveransen i tid körde han själv 
lastbilen ner till Älmhult, berättar han och visar stolt upp 
sitt körkort för tunga fordon. 

Trippelmodul sparar bränsle 

Assar Jarlsson argumenterar också för sin egenutvecklade 
superlånga trippelmodul.

– Den tredje modulen drar inte mer extra bränsle än en 

mindre miljöbil. Det blir betydligt mindre bränsle per last, 
mindre koldioxidutsläpp och mindre trängsel på vägarna. 

En nyutvecklad variant är den s k Green Box, en lastbä-
rare som är ett transportskåp i sandwichteknik av höghåll-
fast stål. Tillsammans med smålandsföretaget Compo AB i 
Mönsterås har man tagit fram dessa nya vagnar.

– Trippelmodulen, som kallas Maxicub, ger minskat 
koldioxidutsläpp med 27%, minskad ljudnivå och minskad 
trängsel, argumenterar Assar Jarlsson.  

 Trippelmodulen har varit körklar sedan 2000, men har 
ännu inte godkänts i Sverige.

Trippelmodulen fungerar både för lastbil, järnväg eller 
sjötransport, ett intermodalt transportsystem. 

– Det är en växelfl akssystemlösning för fri lastning från 
tre öppningsbara sidor och möjlig att lasta på järnväg.  

Den har låg fordonsvikt, hög nyttolast och stor lastvo-
lym. 

Den färdiga lådan är 7,82 meter på längden och 3,2 
meter på höjden med 2,94 meter invändig lasthöjd.  Två 
moduler betyder 112,9 kubikmeter i lastvolym vilket är 18 
procent mer än en Megatrailer, eller 28 procent mer än ett 
tyskt standardväxelskåp.

En stor del av hemligheten är att man fl yttat ner fl aket tre 

decimeter. Därmed ökar höjden och det disponibla lastut-
rymmet med 10 procent

– Ska man transportera gods, ska man göra det effektivt 
och ha med sig så mycket last som möjligt, säger Assar 
Jarlsson. 

– En tre decimeter längre lastbil gör att man kan lasta 10 
procent mer, d v s att man sparar in var tionde bil. 

För Europa fi nns en annan typ av lastbil.
– Byter man till den kan man få fem extra pallplatser per 

bil. Har man 33 platser i en normal lastbil får man 38 på 
den här.

Snårigt regelverk

 Successivt har man försökt lösa nya problem och anpassa 
sig till nya snåriga regelverk i Sverige och EU. 

Kinnarps transportlösningar har ända från slutet av 
80-talet handlat om att få större lastvolymer i trailers och 
samtidigt försöka bygga bort en del av trailerns underhålls-
nackdelar.

1993 kom den första lågbyggda lastbilen ut på vägarna. 
Idag rullar 60 bilar på Europavägarna, berättar Assar Jarls-
son, som varit med och utvecklat också det systemet.

– Med en transportör i ett land, en annan i nästa, blev de 
frigående trailerna väldigt slitna. Istället försökte vi skapa 
en rullande komponent, där ansvaret skulle ligga hos trans-
portören. Med vår lösning lyckades vi hålla igång dubbel-
trailersystemet i nästan 40 år, med tre generationer trailers 
som passade till varandra.

Men är den långa trippelmodulen inte trafi kfarligt vid 

omkörningar?

− Nej, olyckor vid omkörningar sker oftast i början av 
omkörningen, menar han.

Den rymmer dessutom mer än en vanlig standardcontai-
ner och kan också enkelt sättas på en tågvagn.

– Det intermodala systemet är bäst utvecklat i Norge. 
Där har alla tåg växelfl ak för containrar.  Om det görs 
konsekvent, kan gods gå med i höghastighetsvagnar, vilket 
Green Cargo och Posten borde utveckla.

För framtiden tror han på eldrivna godstransporter och 
alternativa bränslen som diesel från träfl is och sopor.

Kontorsmöbeljätte satsar miljösmart
– Vi har 65 år av miljötänkande och 

resurseffektivitet, säger Assar Jarlsson, 

delägare i Kinnarps, son till grundaren Jarl 

Andersson och klurig innovatör när det 

gäller nya logistiklösningar.
 
AV LENA SONNE

”Vi gör inte som SJ”
Motsatsen till Kinnarps fl ytande och fl exibla planering är 
SJ, menar Assar Jarlsson:

– De har inte grepp om platsbokningen. När jag skulle 
boka biljett till Stockholm nu så var båda morgontågen 
fullbokade. Då bokade jag från Falköping till Jönköping 
och såg sedan att det var gott om plats till Stockholm. Jag 
träffade en vän som satt i första klass och där fanns det 
många lediga platser. Han förklarade att det egentligen 
var deras fel att det var fullbokat. De som har frikort bokar 
2–3 platsbiljetter för att se vilket tåg de hinner med. 
– Ett annat skäl kan vara att om man bokar bara en kort 
sträcka t ex Göteborg – Kungälv blir platsen ledig resten 
av sträckan. 

– Men de möjligheterna utnyttjas inte i SJs system. 

Helägt familjeföretag
Kinnarpskoncernen grundades 1942 av Jarl och Evy 
Andersson och är fortfarande ett helägt familjeföre-
tag. Idag är det barnen som styr Kinnarps. Kinnarps 
är näst störst i Europa i sin bransch med försälj-
ningsverksamhet i ca 40 länder. Koncernen omsatte 
08/09 cirka 3,3 miljarder kronor. Kinnarps har en rad 
tillverkningsindustrier, fi nns representerade i nästan 
varenda svensk stad och har en betydande export.

Nyligen köpte Kinnarp det tyska möbelföretaget 
Samas och blir därmed en av Europas starkaste 
inredningsleverantörer. Samas Tyskland omsätter ca 
1 miljard SEK och tillsammans med Kinnarps blir den 
sammanlagda årsomsättningen närmare 4,5 miljar-
der med totalt 2 500 anställda i koncernen.

– Vi har en fl ytande, fl exibel transportplanering, 

förklarar Assar Jarlsson.
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Nordens största import- och exporthamn, med oceangående 
direktlinjer och bl a 25 pendlar för järnvägsgods, är en stark 
fördel när alltmer produkter importeras från Sydostasien. 
Närhet till importhamnen ger lägsta logistikkostnad och 
kompenserar för läget, en bit ifrån Sveriges demografi ska 
tyngdpunkt. Mycket god transportinfrastruktur, spetsut-
bildning i logistik och ett starkt regionalt samarbete, stärker 
också Göteborg.

– De nyetableringar som kommer till Göteborgsregionen 
är ofta handelsföretag med stor import från t ex Sydosta-
sien. Då är ett läge nära importhamnen och med bekväm 
tillgång till alla transportslag efterfrågat, understryker 
Bengt Wennerberg, VD i Logistik och Transport Stiftelsen 

LTS och ansvarig för Infrastruktur 
och Logistik på Business Region 
Göteborg, där 13 västsvenska kom-
muner samarbetar. 

Göteborgs logistiksektor omfattar 
enligt SCB över 28 000 personer och 
har vuxit med ca 10 % hittills under 
2000-talet. 

Men inte bara infrastruktur och 
mark har betydelse i kommunernas 
jakt på nyetableringar.

– Det handlar ju ofta om företag 
inom internationell handel, med 
tunga varumärken som rekryterar 
högutbildad personal till marknads- 
och huvudkontor. 

– Forskning visar att en stads sam-
lade utbud av kultur, utbildning och 

attraktiva boendemiljöer vägs in vid sådana etableringar, 
säger Bengt Wennerberg.

Att undersökningar och listningar visar att Göteborg är 
Sveriges och kanske också Nordens bästa logistikläge, är 
inte minst intressant för att locka internationella etable-
ringar, menar han.

Hela listan på www.intelligentlogistik.se/logistiklägen.

Under mässan Logistik & Transports öppningsdag den 
4 maj kl 10.00–10.20 uppmärksammas Göteborgs hamn 
som nordisk logistikhub och det unika systemet av järn-
vägspendlar som bara fortsätter växa.

Den 5 maj kl 14.40–15.00 får alla intresserade veta mer 
om hur Logistikregionen, d v s Örebro, Arboga, Kumla och 
Halmstad, samarbetar för att locka 
nyetableringar till regionen.

Platsen är den stora scenen, mitt 
på mässgolvet. Intelligent Logistiks 
chefredaktör Gösta Hultén är 
moderator.

– Med de här båda inslagen vill 
vi öka intresset för logistiklägen 
och logistiketableringar som en del 
av mässan, säger projektledaren 
Jan Nilsson.

Gösta Hultén leder också en konferens på temat Logistik & 
Samhällsutveckling på Elmia i Jönköping den 28–29 april. 
Alla som är intresserade av hur olika regioner och kommu-
ner arbetar för logistisk attraktionkraft och för att logistiken 
ska bli ett draglok i samhällsutvecklingen, har chansen att 
lära mer och byta erfarenheter.

Det är andra året som en vårkonferens på det här temat 
hålls på Elmia

Det blir en 2-dagars konferens med föredragshållare 
även från myndigheter och näringsliv. Medarrangörer 
Trafi kverken, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 
samt  Jönköpings, Eskilstuna, Norrköpings, Örebro och 
Umeå kommuner.

Därför ligger Göteborg i logistiktoppen Logistiklägen på 
Logistik & Transport

...och på Elmia

Göteborgsregionen är ohotad etta på 

Intelligent Logistiks årliga lista över 

Sveriges bästa logistiklägen.
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Inte bara infrastruk-

turen spelar roll 

när internationella 

handelsföretag väljer 

etableringsort, säger 

Bengt Wennerberg.

Storstadskvaliteter som stort utbud av kultur, nöjen och 

evenemang spelar också in.

– Vi vill öka intresset 

för logistiklägen och 

etableringar, säger 

Jan Nilsson.

Kombiterminalverksamheten i Sverige är 
inne i en intensiv förändring. Jernhusen AB, 
som äger marken, tog nyligen över driften 
av terminalerna i Årsta, Göteborg och Jön-
köping från CargoNet AB. 

Efter en anbudsrunda har man lagt ut 
ansvaret för driften av Göteborgs Kombiter-
minal på norska Baneservice AS. Jernhusen 
ville ha en neutral aktör, som inte prioriterar 
egna tågbolag eller större kunder framför 
mindre.

Baneservice är ett statligt ägt järnvägs-
bolaget, men konkurrensutsatt efter 2005.  
Omsättningen är 700 miljoner NKR.  

– Det blir den första terminalen vi driver 
utanför Norge. Avtalet löper på 4 år, men 
kan förlängas 2 år säger Morten Amandus 
Lökken, marknadschef.  

Baneservice har bara erfarenhet av 
terminaltjänster som skiftning, lastning, 
lossning och växling av godståg, men inte 
av terminalhantering?  Hur kunde ni lämna 
det vinnande anbudet?

– Det är vår tekniska lösning som är 
vår styrka, med eget driftskoncept med 

radiostyrda truckar, säger Morten Amandus 
Lökken. 

Terminalen i Göteborg är den första i en 
större, strategisk och långsiktig satsning på 
liknande verksamhet i Skandinavien. 

– På Göteborgs kombiterminal fyller vi 
fem godståg dagligen till Stockholm, Oslo, 
Hahne i Tyskland, Sundsvall och Umeå. Det 
blir 75 000 enheter per år.

Siktar på fl era terminaler

Driften på Jernhusens övriga godstermina-
ler ska också upphandlas och läggas ut de 
närmaste åren. Nästa år planeras upphand-
lingar av hanteringen i Gävle och Sunds-
vall. Baneservice kommer att vara med i 
budgivningen.

– Vi satsar för fullt på att lägga bud på 
fl era terminaler. Då kan vi få synergieffek-
ter, säger Morten Amandus Lökken .

– Vår långsiktiga strategi är att också 
drifta kombiterminalerna i Malmö och 
Luleå, men det blir först 2014.

I Norge driver Baneservice två mindre 
kombiterminaler, Hönefoss och Halden, 
men är ledande aktör när det gäller infra-
struktur för järnväg.

I Sverige är Baneservice också engage-
rade i bygget av Citybanan och bygger just 
nu om Tomteboda station i Stockholm. 

Europas största fi nns i Oslo

CargoNet har kritiserat att man tvingats 
lämna terminaler i Sverige. Men andra 
aktörer har klagat på att det varit svårt att 
komma in på terminalmarknaden i Norge.

CargoNets  kärnverksamhet är kombine-

rade transporter på järnväg d v s intermoda-
la transporter där lastbäraren är anpassad så 
att fl era olika typer av transportmedel kan 
användas. Deras godståg fraktar inte minst 
trailers, men också fl ak och containers från 
20 till 45 fot.

I och med industrikrisen och de därmed 
sjunkande fraktvolymerna har CargoNet 
lagt ner linjerna Stockholm-Umeå-Luleå 
och Helsingborg-Stockholm-Sundsvall-
Umeå-Luleå. Istället har man startat trafi k 
på linjen Göteborg-Gävle. 

CargoNet är delägt av statliga NSV AS 
i Norge med 55 procent och Green Cargo 
AB med 45 procent. Man driver godstran-
sporter i ett nätverk av ett 20-tal godster-

minaler varav 11 i Norge, 8 i Sverige och 
en i Danmark.Godstågen går i skytteltrafi k 
mellan Oslo och Drammen, Kristiansand, 
Stavanger, Bergen, Åndalsnes, Trondheim, 
Mo i Rana, Fauske, Bodø och Narvik. 

Godsterminaler fi nns idag i Luleå, 
Umeå, Sundsvall, Gävle, Hallsberg, Stock-
holm, Älmhult, Malmö och Trelleborg.

CargoNet driver även terminalen i Oslo, 
en av Europas allra största kombiterminaler. 
Här hanteras 500 000 enheter per år, som 
går med järnväg till Stavanger och Bergen.

Tillgång till strategiska godsterminaler 
i Europa säkras genom samarbete med 
Hupac i Schweiz och Italien och Kombi-
verkehr i Tyskland. 

Norska Baneservice lockas av svenska terminaler
1 februari tog norska Bane-

service AS över driften av i 

Göteborgs kombiterminal. 

– Ett genombrott på den 

svenska marknaden, säger 

Morten Amandus Lökken, 

marknadschef.  

AV LENA SONNE

Baneservice satsar för fullt för att lägga bud på fl er terminaler.
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Det fi nns fl er fördelar med grönt tänkande

än att det räddar vår planet. Faktum är att

det även lönar sig rent affärs mässigt för dig,

dina kunder och dina med arbetare. Därför

jobbar vi stenhårt med att ligga längst fram

när det gäller miljöcertifi erade och klimat-

arta lokaler. Förutom att det är bra för 

neten får du en sundare arbetsmiljö, lägre

kostnader och inte minst ett attrak-

tivare varumärke. Vi kommer aldrig

att sluta tänka grönt. Kommer du?

Skanskas 
Gröna 
Initiativ

när 

sma

plan
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PS. Här kan du också beställa 
Lilla Logistikguiden!

När du väl börjat 
tänka grönt, kan det 
vara svårt att sluta.
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Vad är styrkor och svagheter i svensk 

fordonsindustri?

”De senaste åren har världens fordonsin-

dustri mött enorma utmaningar:

En geografi sk utmaning, där tillväxten 

fl yttas till Ost- och Sydasien;

En miljöutmaning, där industrin måste 

påskynda utvecklingen av nya motorer, 

drivmedel och fordonslösningar för att 

radikalt minska utsläppen.

Och dessutom fi nanskris och försälj-

ningsras.

I Sverige har debatten nästan bara hand-

lat om Trollhättan. Men Saab är en liten, 

kroniskt olönsam tillverkare som sedan 

länge slutat spela en teknikdrivande roll. 

Volvo PV är mycket viktigare, men ett stort 

bekymmer man delar med Saab och Volvo 

är svaga eller oklara ägare. 

Kärnan i svensk fordonsindustri idag 

är de tunga tillverkarna Scania och Volvo 

AB – lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner 

och dieselmotorer. Volvo är världens näst 

störst och Scania världens mest välskötta. 

Särskilt Volvo har utsatts hårt av fi nanskri-

sen och båda står inför långsiktiga miljöut-

maningar.

Men i fordonsindustrin är det kompo-

nentföretagen som främst står för teknik-

utvecklingen. Sverige har världsledande 

komponentspecialister som Autoliv och 

SKF. Men vi saknar starka företag inom 

de teknikområden som avgör om företa-

gen ska klara miljö- och utsläppskraven: 

kraftfulla elmaskiner, avancerad energi-

lagring (batterier och superkondensatorer), 

kraftelektroniska system, m m. Detta är en 

mycket allvarligare fråga än om Saab klarar 

sig.”

Vad händer nu med Saab och Volvo? 

”Om Saab överlever mot alla odds är det 

en bonus, men har ingen stor betydelse för 

industrin. Volvo PV är en viktigare fråga, 

och följaktligen har politikerna ägnat den 

mycket förstrött intresse. 

Fords ägarskap har varit en trist historia. 

Volvo utvecklade t ex redan i slutet på 

1990-talet avancerade lösningar för hybrid-

fordon. De tog Ford över till USA. Gasbi-

larna, som Volvo jobbat med länge, lade 

man ner. Men på eget initiativ har Volvos 

tekniker de senaste åren uträttat underverk, 

och med DRIV-e drastiskt fått ned utsläp-

pen i befi ntliga fordonsprogrammet. 

Nu lanserar Volvo sin nya V70 med ut-

släpp under 120 g/km, nästan en halvering 

på bara några år. Frågan är hur denna starka 

kompetens ska utvecklas i framtiden. Ford 

vill bara sälja och utsåg tidigt kinesiska 

Geely till enda förhandlingspartner. Geely 

är mycket mindre än Volvo, men med stats-

stödda banker i bakgrunden har man fått 

loss de 13 miljarder som Ford krävde. 

Men kan Geely också lägga de miljarder 

som krävs för fortsatt produktutveckling i 

stenhård konkurrens med satsningarna på 

ny teknik och nya produkter inom Volkswa-

gen, Audi, BMW, Mercedes, osv? Och kan 

ett företag utan internationell erfarenhet 

och erfarenhet av premiumbilar tillföra 

Volvo någonting, förutom allmän entusi-

asm? Risken är stor att Volvo PV alltmer 

försvinner österut.”

Hur viktig blir då vår fordonsindustri i 

framtiden?

”Den förblir mycket väsentlig av två 

skäl. Dels pågår en teknikkapplöpning 

inom branschen för att klara de nya kraven, 

och därmed bidrar också fordonsbranschen 

till att sprida och förbilliga framstående 

teknik till andra branscher. 

Dels har fordonsindustrin, inte minst 

leverantörerna, utvecklat avancerade kun-

skaper inom logistik, kvalitetsstyrning och 

kostnadseffektiv produktion. Den är väldigt 

väsentlig för andra branscher, t ex om man 

ska sänka kostnaderna och öka tillförlitlig-

heten i tillverkningen av ny energiteknik.”

Vilka är de viktigaste åtgärderna som 

politikerna kan bidra med?

1. Stärk komponentindustrin. Åk till 
Korea, i stället för Detroit.

”Under lång tid verkade näringsmi-

nisterns statssekreterare ha klippkort till 

Detroit.  Tillsammans med industrifolk 

borde han i stället resa till Korea, ty det är 

Korea och Japan som helt leder den nya 

batteriutvecklingen. 

I Europa fi nns alldeles för mycket pro-

duktionskapacitet för bilar, men alldeles för 

lite för moderna batterisystem. Så satsa på 

dialog med ledande japanska och korean-

ska företag, t ex Samsung och lägg resurser 

på att locka hit dem, med samriskföretag 

kring exploatering av FoU, och allra helst, 

storskalig tillverkning i Sverige.”

2. Stöd ny teknik i kollektiv- och distribu-
tionstrafi k så att marknaden tar fart för 
hybridbussar och hybridlastbilar. 

”Scania och Volvo AB utvecklar nya 

avancerade system för hybridelektrisk drift 

av stadsbussar och lastbilar. De kommer 

att sänka buller och utsläpp rejält, men är 

också rejält dyra i början. Nu gäller det 

att få igång serieproduktionen. Stimulera 

den med stöd till upphandling, och med 

införande av miljözoner i storstäderna, så 

att åkarna måste köpa sådana fordon. 

Det kan gärna bekostas med att lägga 

ned etanolstödet, som är en totalt misslyck-

ad svensk återvändsgränd.”

– Både Saab och Volvo delar ett stort 
bekymmer – svaga eller oklara ägare, menar 
Christian Berggren, professor i industriell 
organisation vid Linköpings universitet och 
specialist på fordonsindustrin.  

INTERVJU: LENA SONNE

Osäkert öde väntar Saab och Volvo
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Intelligent Logistik HB

SVARSPOST

20492681

761 10 Norrtälje

Frankeras ej

mottagaren 

betalar portot

Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-

enkla flöden och processer oavsett om det gäller mate-

rial, information, dagligvaror, människor eller pengar.

Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsansvarig, 

produktions- eller verksamhetschef vill du ha full insikt i

och överblick över verksamhetens villkor.

Denna insikt och överblick får du genom att läsa tid-

ningen Intelligent Logistik. Håll dig ständigt uppdaterad

och ligg steget före genom att prenumerera på bran-

schens bästa tidning!

Fyll i och sänd in talongen. Du får 7 nummer (fyra maga-

sin och tre tema-bilagor) till priset 400:- inkl. moms. 

Du kan även faxa in den på 0176-22 83 49 eller gå in på

www.intelligentlogistik.se och klicka på ”Prenumerera”.

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

”Om Saab (bilden) överlever är det en bonus”.

 ”
Om Saab över-

lever är det 

en bonus, men har 

ingen stor betydelse 

för industrin. Volvo 

PV är viktigare, och 

följaktligen har 

politikerna ägnat 

den mycket förstrött 

intresse. 





Göteborgsregionen har utsetts till landets i särklass starkaste logistikläge  år i följd. Vi tackar och bockar. En bidragande 

orsak är ett framgångsrikt samarbete inom Logistic Hub Scandinavia. För det räcker inte bara med ett geograiskt toppläge, 

Nordens största hamn, efektiv infrastruktur på framkant, spetsutbildningar och en stark regional tillväxt. 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
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