
Järnvägstransporterna minskar
Alla vill ha mer gods på järnväg. Ändå minskar 
järnvägstransporterna.

Högt tryck i Volvos 
Skövdefabrik
”Vi leananpassar motor- 
monteringen”, säger Anna 
Brolén, projektedare.
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Sverige 
är bäst i 
klassen
Tillsammans med Schweiz hamnar 
Sverige i världstoppen i logistikens 
kärnämnen – kompetens och kvalitet, 
enligt Världsbanken. Sverige är också 
bäst i Norden. 
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Raka spåret. Med nya City-
banan växer Mälardalens  
tågkapacitet.  

Lean i Södertälje. Alla 
6 000 kommunanställda  
utbildas i Lean.

Sveriges 25 bästa  
logistiklägen
Därför ligger Göteborg alltid  
i topp. 

”Tänk mer i österled.” Det 
säger finske logistikprofessorn  
Olli-Pekka Hilmola.sid 4 sid 20
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3,893,934,08

• 30.000 kvm lokaler.
• Logistik/Produktion.
• 60.000 kvm mark.
• Järnväg
• Expansionsmöjligheter.

Välkommen att kontakta  
oss på 011-36 49 00.    

Norra hamnen Malmö

www.mfu.se

totalpoäng på Världsbankens rankinglista. 
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efter den branta nedgången hösten 
2008 och hela 2009 så andas logistik-
branschen i Sverige återigen optimism. 
Containervolymerna i Göteborg och de 
andra stora hamnarna har vänt uppåt 
och signalerna från logistikföretagen 
blir alltmer positiva. Det är konsumtio-
nen som främst driver logistikbehovet 
och även här är signalerna starka.

Tekniska Mässan på Stockholmsmäs-
san i Älvsjö den 19–22 oktober verkar 
också ha fått konjunkturen i ryggen.  
Det märks både på antalet utställare 
och på de fördubblade utställnings- 
ytorna, jämfört med 2009.

På Tekniska Mässan 2010 hoppas vi 
att logistiklägen kan bli ett spännande 
inslag på den nya Logistikscenen.

begreppet logistik är ju ett ord i tiden 
och kan ju gälla det mest, från hamnar 
och kombiterminaler till sjö- väg- och 
tågtransporter, materialhantering, in-
köp, val av WMS- eller ERP-system och 
nytt centrallager, till konsten att hinna 
hämta barnen på dagis.

Det sista täcker vi inte, men tid-
ningen Intelligent Logistik är annars 
den tidning som både är störst i sitt fack 
och täcker det bredast. Tre gånger om 
året kommer vi nämligen som nu, som 
temabilaga med hela riksupplagan av 

Dagens Industri, till cirka 400 000 läsare. 
Därmed når vi faktiskt många läsare 
och logistikintresserade utöver de lågt 
räknat 200 000 som är yrkesverksamma i 
denna tillväxtbransch. Med en extraupp-
lagan till Tekniska Mässan, når den här 
tematidningen till och med ännu fler lä-
sare än Dagens Industris prenumeranter.

På vår nyhetswebb www.intelligentlogis-
tik.se hittar du alltid färska branschny-
heter om logistik, inköp, produktion och 
affärer och länkar till internationella 
pressgrannar och organisationer.

Genom affärsmagasinet Intelligent 
Logistik når vi alla de beslutsfattare som 
dagligen leder, administrerar och be-
slutar om företagens logistik, inköp och 
försörjning. Med en tryckt upplaga på i 
genomsnitt nära 12 000 exemplar under 
2010, är affärsmagasinet av Intelligent 
Logistik också den överlägset största 
tidningen inom logistik och inköp.

I den här tematidningen uppmärk-
sammar vi bland annat att Sverige 
enligt Världsbankens ranking tillhör de 
världsledande i logistikkompetens. Vi 
har också mycket om alla nya logistikin-
vesteringar runt om i landet.

Ser vi till den totala ytan av nya 
logistikanläggningar och logistiksats-
ningar i kommunerna, så framstår både 
2009 och 2010 som två rekordår i följd.

som du kanske märkt har den här tema-
bilagan fått ett nytt grafiskt utseende. 
Tanken är inte att ändra innehållet, 
utan att göra nyhetsartiklar och reporta-
ge mer lättlästa. För vår nya layout sva-
rar Martin Kindgren, som annars bland 
annat gör layout åt tidningen Fokus och 
var med och startade Situation Sthlm.

Välkommen till vår 15:e temabilaga. 

Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer ut i oktober.

Nu laddar Logistik-Sverige om

gustaf berencreutz
Marknadsanvarig

gösta Hultén
redaktör
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Vi uppmärksammar 
bland annat att Sverige 
enligt Världsbanken 
tillhör de världsledande 
i logistik.

Järnvägstransporterna minskarAlla vill ha mer gods på järnväg. Ändå minskar järnvägstransporterna.

Högt tryck i Volvos Skövdefabrik
”Vi leananpassar motor-monteringen”, säger Anna Brolén, projektedare.

Sverige 
är bäst i klassenTillsammans med Schweiz hamnar Sverige i världstoppen i logistikens kärnämnen – kompetens och kvalitet, enligt Världsbanken. Sverige är också bäst i Norden. 

Raka spåret. Med nya city-banan växer Mälardalens tågkapacitet.  
Lean i Södertälje. Alla 6 000 kommunanställda utbildas i Lean.

Sveriges 25 bästa logistiklägen
Därför ligger Göteborg alltid i topp. 

”Tänk mer i österled.”

Intelligent Logistik

3,853,893,934,08

Norra hamnen Malmö

www.mfu.se

real
 experience

innovation results experience relationships The leader in industrial real estate

När du behöver logistikyta som verkligen motsvarar dina behov, vad är  
det egentligen du söker?

Erfarenhet. Och ingen har mer erfarenhet av att utveckla logistikanläggningar  
än ProLogis. Med 44 miljoner m² på 105 marknader, har vi troligen redan 
högkvalitativa anläggningar där du vill vara. Och ingen annan gör i ordning 
utrymmet för dig på ett snabbare och mer friktionsfritt sätt. 

Om du söker en unik lokalisering eller har speciella krav på utformning,  
överväg då vår globala tomtbank, omfattande expertis inom utveckling  
och tillgänglighet till kapitalmarknaden för finansiering.

Du hittar allt du behöver för framgångsrika projekt hos en enda aktör. 

www.prologis.se
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ProLogis Park Göteborg



FLOW TO MAKE 
BUSINESS GROW.

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

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

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

PS. LogPoint South Sweden ligger utmed E4:an mellan 

Jönköping och Vaggeryd. Nära Linda, Markus och Anna.

Nära Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Nära Europa. 

En närhet som bland annat tilltalar IKEA, Elgiganten, 

Electrolux och Aditro. Välkommen att etablera dig här 

du också. DS. 

www.logpoint.se

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

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

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

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

och transportlösningar på ett av Sveriges största logistikcentrum. 
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”Vi är Nordens ledande tillväxtregion”

stockholm business alliance (SBA) är 
ett partnerskap mellan 49 kommuner 
i Mellansverige, för att utveckla det lo-
kala och det regionala näringspolitiska 
arbetet i hela regionen. Internationellt 
marknadsför man sig under det kaxiga 
budskapet ”Stockholm – The Capital of 
Scandinavia”, senast på Världsutställ-
ningen i Shanghai. 

– En viktig del i samarbete är att få 
fler internationella investeringar till 
regionen och att skapa ett gemensamt 
arbetssätt kring marknadsföring, bear-
betning och mottagningsservice. Målet 
är att bli norra Europas ledande tillväxt-
region, säger Olle Zetterberg, VD.

– Bakgrunden var att samordna ar-
betet för internationella investeringar. 
Först var 35 kommuner med och sedan 
har flera tillkommit.

Varje kommun betalar 4 kronor per 
medborgare och år. Nu har alla 49 kom-
munerna beslutat fortsätta samarbetet 
i 5 år till. Bland dessa finns inte bara 
kommunerna i Mälardalen utan till ex-
empel också Karlskoga, Ludvika och 
Smedjebacken, som inte brukar räknas 
till Stockholmsregionen.
Hur stor är egentligen Stockholms-
regionen? 

– Näringspolitiskt sträcker den sig 
till Örebro i väster, Gävle i norr och 

Nyköping/Oxelösund i söder, säger Olle 
Zetter berg. 
Men identifierar sig en Eskilstuna-
bo som Stor-Stockholmsbo?

– Många kanske upplever att de är 
just Eskilstunabor, men arbetspendling-
en ökar och fler upplever idag att regio-
nen är större än bostadsorten.

främsta tillväxtregionen
I den här vidsträckta Stockholmsregio-
nen bor en tredjedel av Sveriges befolk-
ning, eller cirka 3 miljoner människor.

– Hälften av alla utländska investe-
ringar hamnade förra året i vår region, 
som därmed är mest framgångsrik i hela 
Norden, säger Olle Zetterberg.

De nya etableringarna gäller främst 
branscher som life science – läkemedels-
industri i Stockholm och Uppsala och IT-
företag till Kista.

I årets upplaga av Svenskt Närings-
livs ranking av lokalt näringsklimat, 
fortsätter Stockholm också att klättra, 
nu till plats 43 av Sveriges 290 kommu-
ner. Sedan första mätningen 2007 har 
Stockholm gått upp 51 placeringar. 

– Vi tror att det har betytt mycket att 
vi samlat oss, men det går inte att sär-
skilja vilka investeringar som beror på 
just vårt arbete. 

– Men det har skett stora satsningar 
till exempel Rosersberg i Sigtuna med 
Arlanda flygplats som logistiknav. Det 
sker även flera stora investeringar i in-
frastruktur.  

Stockholm Business Alliance har tre 
ben. Internationellt marknadsför man 
sig gemensamt. En gemensam inves-
teringsrådgivning svarar på frågor om 
regionen. Det kan gälla allt från skatter, 

infrastruktur till markpriser. Man hjäl-
per också kommunerna att förbättra det 
lokala företagsklimatet genom en enkät 
som mäter kundnöjdhet vartannat år.  
Storstockholmsregionen är Skandina-
viens befolkningsmässiga mittpunkt, 
ekonomiska centrum och en tongivande 
kulturstad. Men Stockholmsregionen 
konkurrerar på en internationell arena, 
där kampen blir allt hårdare. 

– Målet är att vara norra Europas le-
dande tillväxtregion, att vara en av de 
tre bästa regionerna i Europa när det 
gäller marknadsföring och den region i 
Europa som har bästa investeringsfräm-
jande verksamhet.
Vilka länder/regioner är mest lo-
vande att utveckla samarbete med?

– Europa investerar mest. Men även 
Kina, Indien, Japan, USA kommer, säger 

”Hälften av alla  
utländska investeringar 
hamnar i Stockholms
regionen.” 
Olle Zetterberg, Vd stockholm business  
alliance.

tre stOra NYINVesterINgar

• I juni skrevs avtal mellan DIamyD och 
JohNsoN & JohNsoN, i en av de största 
bioteknikaffärer som ett svenskt företag 
gjort. Det gäller att kommersialisera ett 
diabetesvaccin.

• Paris-baserade riskkapitalfonden Kurma 
BIofuND har ingått ett samarbete med 
KaroLINsKa DeveLopmeNt aB i 
stockholm för att identifiera investeringar 
inom life science i skandinavien och norra 
europa.

• Holländska Imtech, ledande inom tek-
niska installationer, har köpt Nea Grup-
peN aB i örebro för cirka 1 miljard kronor. 
Det innebär fördubblad personalstyrka. 
Imtech ser Norden som särskilt intressant 
för företagets framtid.

FAKTA

Mälardalen – ett ekon omiskt styrkebälte
Mälardalen, med 3 miljoner innevånare, 
rymmer Sveriges ekonomiska och demo-
grafiska tyngdpunkt. Här investeras  
nu tungt i bättre tågförbindelser med 
Citybanan och i nya stora logistik-
anläggningar bland annat i Rosersberg, 
Arlanda, Enköping, Västerås, Arboga, 
Eskilstuna och Katrineholm.

största LoGIstIKaNLäGGNINGeN tILL  
arBoGa. efter en hård dragkamp med andra 
städer i Mälardalen tog arboga hem etableringen 
av försvarsmaktens nya centrallager.

Den stora kamouflagfärgade byggnaden på 
cirka 60 000 kvm är ett av de största logistikbyg-
gena i sverige de senaste åren. för ett år sedan 
invigdes det. Cirka 550 miljoner kronor kostade bygget. försvarsmakten hyr 
lokalerna på 15 år.

KatrINehoLm storsatsar tILLsammaNs 
meD BrINova. katrineholm satsar stort på 
ny järnvägsinfrastruktur och ny kombiterminal 
tillsammans med fastighetsbolaget brinova. 
en internationell storaffär med holländska 
logistikföretaget VanDieren Maritime bV ger 
helt nya förutsättningar för logistik i katrine-
holm och med en av sveriges största järnvägs-
terminaler, med närhet till stockholm och Mälardalen. södra terminalen har 
nybyggt dubbelspår, som förbinder terminalområdet med Västra stambanan. 
När Norra terminalen står färdig kan södra terminalen användas för stycke-
gods- och vagnslaster. 

fOtO LeNa sONNe

Efter fem år har nu 49 kommuner i Mellan-
sverige beslutat att fortsätta ett regionalt  
samarbete i fem år till. Befolkningsmässigt  
är samarbetet Stockholm Business Alliance 
störst i Sverige, men ändå publikt ganska okänt.
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Olle Zetterberg. Tyskland har vi en stark 
relation med redan tidigare. Indien växer 
gigantiskt – liksom Kina.

Var i regionen nyetableringar ska 
ligga, har inte Olle Zetterberg några syn-
punkter på.

– Men Eskilstuna, Enköping, Örebro 
med stor flygplats och Västerås med sin 
hamn har lyckats väl.

Ledande inom automation
Automationsbranschen är också stark 
i Mälardalen. Regionen står här för 10 
procent av världsmarknaden, enligt en 
kartläggning förra året. Automation ger 
kostnads- och energibesparingar och 
spjutspetsteknologi. Med automatise-
ring kan produktionslinjer optimeras och 
kraftverk trimmas. 

– Automationsklustret i Mälardalen 
är bland de största i världen.

I en rapport förra året framgår bland 
annat att det i finns cirka 500 företag i 
Mälardalsregionen inom branscher som 
process-, verkstads-, logistik- och fastig-
hetsautomation, som omsätter 30 miljar-
der SEK och sysselsätter direkt 15 000 
anställda.

Det här är områden där svenska före-
tag och högskolor är i världsledande ställ-
ning. Med nätverket Automation Region 
ska positionerna stärkas ytterligare.

Olle Zetterberg pekar också på en rad 
planerade och pågående infrastruktur-
satsningar, t ex ny containerhamn i Nor-
vik, Förbifart Stockholm, Citybanan och 
Norra Länken; viktig för godsflödena till 
och från Värtan och Frihamnen.

– Vi måste förstås också vara duktiga 
inom kollektivtrafiken. 
Du är vd för både SBR och SBA. Är 
det inte risk för sammanblandning?

– Det finns risk för sammanblandning. 
Å andra sidan marknadsför vi aldrig våra 
bolagsnamn. Vi marknadsför Stockholm. 

Stockholm, i motsats till Skåne och 
Västsverige, har ingen regionsty-
relse. Politiskt är det ingen region. 
Är det inte en nackdel?

– När det gäller regioner så återstår 
en hel del diskussioner om hur detta bör 
göras i Mälardalen. Det viktiga i de frå-
gor som jag sysslar med är att det finns 
bred politisk enighet kring marknadsfö-
ringen. Utländska investerare bryr sig 
väldigt lite om kommun, läns, landsting 
eller regiongränser. 

 
aV LeNa sONNe

49 kOMMuNer I saMarbete
följande 49 kommuner är med i stockholm 
business alliance:

stocKhoLms LäN stockholm, södertälje, 
Lidingö, sollentuna, solna, sundbyberg, 
täby, upplands-bro, upplands Väsby, 
sigtuna, Vallentuna, ekerö, Nacka, Värmdö, 
Haninge, tyresö, Nynäshamn, Huddinge, 
botkyrka, Nykvarn, Norrtälje, Järfälla, 
österåker och Vaxholm

uppsaLa LäN uppsala, knivsta, Heby, 
Håbo, enköping och östhammar 

söDermaNLaNDs LäN eskilstuna, Nykö-
ping, Oxelösund, gnesta, trosa, katrine-
holm, flen och strängnäs

västmaNLaNDs LäN Västerås, suraham-
mar, Hallstahammar, arboga, kungsör och 
köping

öreBro LäN örebro och karlskoga

GävLeBorGs LäN gävle

DaLarNas LäN Ludvika och smedje-
backen

stockholms business alliance sba ska inte 
förväxlas med stockholm business region, 
sbr, som ägs av stockholms stad och som 
erbjuder företag som vill växa eller etablera 
sig i stockholm kostnadsfri service.

FAKTA

Mälardalen – ett ekon omiskt styrkebälte

cItyBaNaN är väLKommeN I heLa 
mäLar DaLeN. Citybanan är en 6 km lång 
tågtunnel under centrala stockholm med 
två nya underjordiska stationer. Citybanan 
ökar pendlingsmöjligheterna och möjlig-
gör ökad tågtrafik i hela Mälardalen. Den 
frigör kapacitet för fjärr- och godståg på de 
gamla spåren. Den 400 m långa söder-
strömstunneln mellan södermalm och rid-
darholmen (bilden) byggs med avancerad metod. undervattensdelen består av 
tre sänkttunnelelement som fraktas hit sjövägen. 2011 ska tunnelelementen 
sänkas på plats. beräknad total kostnad 16,3 miljarder. beräknad trafikstart 
2017. sveriges dyraste infrastrukturbygge, per meter.

stocKhoLm Norr växer som 
LoGIstIKhuB. ända sen motorvägen 
stockholm–arlanda öppnades 1962,  
har en avfart från e4 vid rosersberg  
diskuterats. I augusti påbörjades den.  
av kostnaden på 162 miljoner kronor 
står trafikverket för 40, sigtuna kom-
mun för 20 och näringslivet, främst  
i form av kilenkrysset, för 102 miljoner. 
stockholm Norr blir stor-stockholms största logistikhub och etableringstakten 
är hög. flera stora logistikföretag finns eller är på väg hit och kan ge cirka 
800 nya arbetstillfällen. kilenkrysset och gCt planerar en kombiterminal. Lite 
längre norrut planeras jättesatsningen arlanda airport City. Den nya motor-
vägsavfarten öppnas i början av 2012.

Ny LoGIstIKparK och KomBItermINaL  
I esKILstuNa. eskilstuna satsar just nu 
stort på ny logistikpark och utbyggd kom-
biterminal. Logistikparken får nya spår och 
stora terminal ytor. Den nya terminalen får en 
kapacitet på upp till cirka 70 000 lyft per år 
vilket är en fördubbling. godset här är till 70–80 procent konsumentvaror för 
stockholmsregionen. Därför klarade terminalen lågkonjunkturen bra. en mark-
nadsundersökning visar att volymerna i kombiterminalen kan komma att öka 
till 60 000–95 000 lyft per år redan 2012.

Alla vägar bär till 
Halmstad.
Halmstad har en unik placering i en av Sveriges snabbast växande 
regioner. Central fl ygplats, dubbelspår, motorväg och en av landets 
modernaste hamnar gör Halmstad till den perfekta etablerings-
orten även ur ett logistiskt perspektiv.
 Vill du veta mer om Halmstad som etableringsort? Hör av dig till 
oss på Halmstads Näringslivs AB.

Halmstads Näringslivs AB
Köpmansgatan 12, 302 42 Halmstad
Tel: +46 (0)35 - 13 80 60
Fax: +46 (0)35 12 29 60
E-post: halmstadsnaringsliv@halmstad.se 
www.halmstadsnaringsliv.se
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Nytt logistikcenter i Karlstad
ett nytt logistikcenter planeras i Vålberg utanför karlstad. bakom sats-
ningen står bl a Wermland logistic Center, WlC, och thomas andersson, 
exeldi-gruppen.  
basen är en fd verkstadslokal på 16 000 kvm och järnvägsspåret från 
Vålberg till älvsbyhus, som passerar lokalen.  
Man har redan flera kunder, bland annat abb och en pelletsfabrik. 

det blir en ny containertrafik mellan göteborg och Vålberg. i början på 
2011 ska tre containertåg med cirka 120 containers varje vecka komma 
till Vålberg. Man samarbetar i den delen med intercontainer. det handlar 
om gods som mellanlagras eller som går direkt till kunder i Mellansverige. 

thomas andersson menar att Värmland behöver en anläggning av det 
här slaget. 

Järnvägsknuten kil är inte aktuell och trycket i inre hamnen i karlstad 
från bostäder ökar. 

– Vi har fastigheten, vi har järnvägsspåret, vi kan transporter och vi har 
kunder, säger han till tidningen Vf. 

i nästa etapp vill man inleda ett samarbete med norrköpings hamn och 
kombiterminalen alnabru i oslo. 

håbo öppnar nytt logistikområde
håbo Marknads ab arbetar för att håbo kommun, strax nordväst om 
stockholm, alltid ska tillhör landets 20 toppkommuner inom såväl nyföre-
tagande, nyetableringar som befintligt företagande och entreprenörskap i 
skolan. 

håbo har också, tillsammans med grannarna enköping och sigtuna, 
det femte bästa logistikläget i sverige i intelligent logistiks listning. 

kommunen har dessutom både bra järnvägsspår och industrihamn.  
Markstenföretaget benders fraktar sedan en tid gods på järnväg från 
bålsta till oslo.

– nu kommer vi börja lanseringen av vårt nya industri- och logistik-
område med skyltläge utefter e18, säger Per andersson, chef för håbo 
Marknads ab. 

i samma område kommer också skipark360, värdens längsta inom-
husbacke för utförsåkning, att byggas.

Ncc får markoption i eskilstuna
redan för två år sedan såldes första marken i eskilstunas nya logistikpark 
i kjula. sedan kom finanskrisen. nu, efter lågkonjunkturen, börjar intresset 
ta fart för att etablera sig här.

det är nCC som tecknar optionsavtal med kommunen, som ger 
företaget rätt att köpa 70 000 kvm att locka kunder hit, tror robert hägg, 
marknadschef på nCC Property development, inte blir några problem.

– Vi har redan träffat kunder som frågat efter möjligheter att etablera 
sig där. eskilstuna är bra och centralt beläget, söder om stockholm och i 
ett läge där vi saknat mark.

– Vi är mest intresserade av marken närmast motorvägen som ju erbju-
der bra skyltläge, säger robert hägg. 

Sex svenska regioner framstår som hetast för nya  
logistiketableringar, säger Örjan Rystedt, ansvarig  
för nya logistiketableringar på byggjätten Skanska.

I nr 1 2010 publicerade Intelligent Logistik 
årets lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen.
Det geografiska och demografiska läget, det vill 
säga närheten till marknaden, är huvudkrite-
rium och väger tyngst.

Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt lig-
ger mellan Örebro och Norrköping. Härifrån 
nås den största delen av befolkningen med kor-
tast avstånd för distribution av varor. Det gör 
att de ca 2/3-delar av Sveriges yta som ligger 
norr om Gävle, hamnar för långt från befolk-
ningstyngdpunkten för att hamna i toppen på 
listan. Det handlar som tidigare om distribu-
tion av konsumtionsvaror.

Stor-Göteborg är fortfarande ohotad etta. 
Trots att både Stockholm, Örebro och Norr-

köping befolkningsmässigt ligger mer 
centralt, väger Nordens största im-
port- och exporthamn, med oceangå-
ende direktlinjer och 25 pendlar för 
järnvägsgods, tungt när alltmer va-
ror importeras från Sydostasien. 

Nord-sydproblematiken och tra-
fikproblemen delar Stor-Stockholm i 
två logistikområden, där det norra är 
mest expansivt.

Jönköping allt hetare
I toppen närmar sig Jönköping/Vag-
geryd/Nässjö på 4:e plats Örebro 
och Norrköping genom logistik-
etableringar på sammanlagt cirka 

De sex krIterIerNa
Här är de 6 kriterier som sammanvägda 
avgör placeringen.

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

2. Volymen av nu befintliga och nytill-
kommande logistikytor de senaste fem 
åren.

3. allsidighet och tillgänglighet i 
logistiskinfrastruktur i form av vägar, 
järnvägar, hamnar, fraktflygplatser och 
kombiterminaler.

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

5. samarbetsklimat och nätverk inom 
regionen.

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

FAKTA

varför inte skåne?
Varför matchar södra sverige inte Mel-
lansverige bättre? om man räknar in även 
stor-köpenhamn har Öresundsregionen 
cirka 3,5 miljoner invånare och är då 
också nordens största interregionala 
tillväxtområden.

Men köpenhamn och Malmö kan inte 
betraktas som ett samlat, integrerat lo-
gistikområde och för att nå hela sverige 
med distribution ligger skåne för långt 
från den demografiska tyngdpunkten för 
att kunna tävla med Mellansverige.

Men när Malmös nya hamn snart 
öppnas, kommer Malmö säkert att locka 
nya logistiketableringar.

2. norrköping/linköping
3. Örebro/hallsberg/arboga
4. Jönköping/nässjö/Vaggeryd
5. norra stor-stockholm
(sigtuna, enköping, håbo)
6. eskilstuna/strängnäs
7. Västerås/köping
8. borås/Ulricehamn
9. helsingborgsregionen
10. Malmöregionen
11. södra stor-stockholm 
(botkyrka, haninge, södertälje, 
nykvarn)

12. skaraborgsregionen
13. halmstad
14. gävle/sandviken
15. katrineholm
16. nyköping/oxelösund
17. karlshamn/karlskrona.
18. falun/borläge
19. hässleholm/kristianstad/
åhus
20. Värnamo/gnosjö/gislaved
21. trollhättan/Vänersborg/
Uddevalla
22. Växjö/alvesta
23. Uppsala
24. karlstad/kristinehamn
25. sundsvallsregionen

Copyright: Intelligent Logistik
Läs mer: www.intelligentlogistik.se

250 000 kvm de senaste 
åren. Senast har Expert 
beslutat att bygga ett 

centrallager på 60 000 
kvm i Vaggeryd.

– Jag tycker att lis-
tan stämmer rätt väl 
med vad vi hör från 
våra kunder och 
potentiella kunder, 

säger Örjan Rystedt, 
ansvarig för marknadsområ-

det logistik vid Skanska Fastig-
heter.

sex i särklass
Han anser att sex av listans 

regioner står i en särklass om 
man utgår från intresset för ny-

etableringar. Det gäller Göteborg, 
Stockholm, Öresundsregionen, Jön-

köpingsregionen, Örebro och Norrkö-
ping/Linköping.

– Göteborg är fortfarande hett, men 
ser man på intresset för nyetablering-
ar så utmärker sig främst Jönköping/
Nässjö/Vaggeryd.

– Det har ju kommit en rad stora 
nyetableringar här och det verkar 
locka ännu fler intresserade.

Att regionen ligger en bit från 
hamn och balansen export-import inte 
är lika bra som i Göteborg, verkar inte 
minska intresset, främst från företag 
med konsumentprodukter, menar Ör-
jan Rystedt.

Men även i Öresundsregionen mär-
ker han ett stort intresse.

Om man ser till tendensen till 
clusterbildningar, så verkar Stock-
holmsområdet intressant för nya e-
handelsföretag.

– För dem är ju ledtiden till kunden 
avgörande och därför är det stora be-
folkningsunderlaget viktigt . 
 aV gösta HuLtéN

Sex regioner hetast  
i logistiktoppen

Sveriges 25 bästa  
logistiklägen 2010
här är hela intelligent logistiks lista över sveriges 25 bästa 
logistiklägen/regioner 2010. den avser bästa etableringsort för 
centrallager av konsumentprodukter.
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Mitt i prick!

www.logistikregionen.se

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

I vår möter du oss på:
Logistik och Samhällsutveckling - 28-29 april, ELMIA Jönköping 
Plan-konferensen - 27-28 april, Stockholmsmässan Älvsjö
Logistik och transport 2010 - 4-6 maj, Svenska Mässan Göteborg
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Det har gett staden uppemot 1 000 
nya arbetsplatser. 

Eftersom Finlands järnvägar har 
samma spårvidd som Rysslands, så finns 

det en infrastruktur för att ta gods på 
järnväg hela vägen från Vladivostok vid 
Stilla Havet, från Kina eller Korea till 
Norden, via transsibiriska järnvägen.

Men järnvägstransporterna från öst 
har minskat kraftigt de senaste åren. 
Ännu 2005 kom 20 miljoner kubikme-
ter skogsråvara från Ryssland. Med de 
nya ryska exporttullarna har volymerna 
strypts. 

– Åren 2003-2005 var det en boom för 
tågtransporter från Kina, säger Olli-Pek-
ka Hilmola.

– Rekordåret 2005 kom 120 000 TEU 
på järnväg från Kina. Nu kommer det 
bara ett par tusen containrar per år.

Orsaken är dels att den ryska importen 
av konsumtionsvaror från Sydostasien 
tar upp kapacitet på transsibiriska järn-
vägen, dels krångel att få fram vagnar och 
tåglägen för transporter till Finland.

Iphones och träcontainers
Finland har en avancerad högteknolo-
gisk industri med Nokia i spetsen, globa-
la skogsjättar som Stora Enzo och UPM 
Kymmene och inte minst en omfattande 
import av konsumtionsvaror från Syd-
ostasien. 

Som gästprofessor i logistik vid Hög-
skolan i Skövde har Olli-Pekka Hilmola 
fått en ovanlig möjlighet att studera 
skillnader och likheter i de båda länder-
nas logistiksystem.

Särskilt den interna logistiken i finsk 
industri är avancerad och placerar lan-

det bland de främsta logistiknationerna 
i världen på Världsbankens lista. Till 
exempel i användning av nya tekniker, 
som röststyrning, i lager ligger Finland 

före Sverige och 
bland de främsta i 
Europa.

– Men contai-
neriseringen har 
kommit betydligt 
längre i Sverige. 
Det ger svensk lo-
gistik ett försteg.

Innovationer inom logistik kommer 
idag också från Kina.

– Tillsammans med den kinesiske 
gästprofessorn Lihui Wang har vi ett 
projekt i Skövde där vi testar att använ-
da Iphone i logistikkedjan. 

– Det skulle kunna ge fördelar som 
inget annat verktyg kan ge.

Ett stort problem i containerhante-
ringen är anhopningen av kinesiska tom-
containers i Europa.

– I Hongkong studerar man att, istäl-
let för att använda stålcontainers, an-
vända träcontainers som kan brännas 
och återvinnas, vilket kunde spara stora 
transportkostnader. 
 aV gösta HuLtéN

De stora importflödena till Finland går 
idag via hamnarna i Kotka och Helsing-
fors. Men problemet är att nästan allt 
gods i land går vidare på lastbil och att 
alldeles för lite går i containers.

– Men Finland har tyvärr ingen mot-
svarighet till Göteborgs järn vägs pendlar 
eller till de kombiterminaler som byggts 
och håller på att byggas runt om i Sve-
rige. 

Det säger Olli-Pekka Hilmola, profes-
sor i logistik vid Tekniska Högskolan i 
Lappeenranta, Kouvola Unit. 

kotka och Helsingfors dominerar
Länge var Åbo Finlands viktigaste im-
porthamn och en stor logistikhub. Idag 
dominerar Helsingfors när det gäller lo-
gistiketableringar och centrallager, men 

som importhamn är Kotka, vid Finska 
Viken öster om Helsingfors, numera lika 
stor.

– Om planerna att slå samman Kotkas 
och Haminas (Fredrikshamns) hamnar 
förverkligas så blir detta Finlands över-
lägset största hamn med ett utmärkt 
läge vid motorvägen till St Petersburg.

Logistikflödena i Finland har föränd-
rats de senaste åren.

Historiskt har Åbo varit en viktig im-
porthamn. 

– Men tyngdpunkten har flyttats från 
västkusten till sydost. Idag är Helsing-
fors, Kotka och Koupola, vid sidan av 
Uleåborg och Tammerfors, Finlands vik-
tigaste logistikorter. 

– I Koupola har det byggts cirka 
200 000 kvm ny logistikyta. 

”Järnvägsgods från Asien  
en chans för Norden”
– Idag går nästan allt gods i Finland på lastbil 
och det är inte hållbart. Vår stora chans vore 
att ta mer importgods på järnväg från Sydost-
asien, säger Olli-Pekka Hilmola, finsk logistik-
professor.

KoupoLa har finlands största ranger-
bangård. Hit går enda järnvägsförbindel-
sen mot ryssland.

85 PrOCeNt går På JärNVäg  
I rYssLaND
• 2007 avreGLeraDe eu marknaden för 
godstrafik på järnväg. bland andra sverige 
och Danmark har avreglerat helt. Järnvägs-
trafiken mellan finland och ryssland ingick 
dock inte i eus beslut.

•Medan JärNväGstraNsporterNa I 
eu är små jämfört med lastbil och voly-
merna står stilla eller minskar, så går cirka 
85 procent av de interna transporterna i 
ryssland fortfarande på järnväg.

•Både här och i länder som Polen har 
integrationen med eu betytt mINsKaDe 
JärNväGstraNsporter och ökade last-
bilstransporter. även nordiska företag med 
hög miljöprofil har bidragit till det.

FAKTA

”De globala containerflödena  
liknar internettrafiken. Om en  
hub får problem tar flödena 
snabbt andra vägar.”
Olli-Pekka Hilmola, professor.fOtO LeNa sONNe
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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 godsfl ödena i Sverige och till 
en tredjedel av Sveriges befolkning. Katrineholms 
Logistikcentrum exploaterar inledningsvis 100 ha 
mark för logistiketableringar med möjlighet till näst 
intill obegränsad expansion.
   Idag är en elektrifi erad kombiterminal i drift med 
möjlighet att ta emot 650 m långa tåg. I slutet av 2010 
kommer ytterligare en elektrifi erad terminal att tas i 
bruk och då med möjlighet att hantera 750 m långa tåg. 
Katrineholms Logistikcentrum har daglig förbindelse 
med Hehrne i Ruhr området genom ett väl etablerat 
samarbete med Van Dieren Maritime.
Genom samarbete med Göteborgs och Helsingborgs 
hamnar utvecklas Katrineholms Logistikcentrum 
till att bli en integrerad del av hamnarnas gods-
hanteringssystem, en Rail Port. Lagring och omlast-
ning 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

Just nu utvecklar vi anläggningar bland annat i Stockholm, Katrine-
holm, Jönköping, Karlshamn och Helsingborg. Så om ni söker 
lokaler för logistik kan det vara lägligt att kontakta oss.

Följ utvecklingen på brinova.se

Lägligt. 
Lägligare.
Lägligast.

Logistik, bostad, projekt och kommersiella fastigheter www.brinova.se
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Logistikposition.com  är ett nätverk av logistikanläggningar på 
strategiskt utvalda lägen vid de viktigaste vägarna, järnvägarna 
och hamnarna. Det är helt enkelt det bästa sättet att att minska 
miljöpåverkan och minimera tiden från leverantör till slutkund.
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schweIz och sverIGe ligger i topp både 
när det gäller logistisk kvalitet och kompe-
tens och track&trace bland 150 länder i 
världen.

Sverige i världstoppen  
inom logistikkompetens
Sverige rankas 3:a i logistikens världstopp.  
Logistisk kompetens får högt betyg, medan  
infrastruktur och tidhållning är sämre.

tyskland kommer 1:a, Singapore 2:a och 
Sverige 3:a när 1000 av världens ledan-
de logistikaktörer sätter betyg på olika 
länders kvalitet och effektivitet och hur 
man sköter internationella transpor-
ter över gränserna  fram till kund. Det 
framgår av den senaste rankningen från 
Världsbanken, Logistics Performance 
Indicators (LPI) som ingår i rapporten 
Connecting to Compete 2010: Trade Lo-
gistics in the Global Economy.

Studien är baserad på enkäter bland 
1000 befattningshavare i internationella 
transport- och expressföretag.  De får 
sätta poäng på effektivitet och kvalitet i 
både det egna och andra länders logistik-
prestanda, där 5 är högsta betyg.

Frågorna gäller hur man bedömer allt 
från prestanda, leveranssäkerhet, trans-
parens, informations- och dokumenthan-
tering, infrastruktur i form av hamnar, 
flygplatser, tåg- och vägtransporter, IT- och 

telekom. Det gäller aktörer som speditö-
rer, rederier, kombiterminaler, lagerhan-
terare, tullmyndigheter, samhällsservice, 
branschorganisationer och varuägare.

toppbetyg för kvalitet  
och kompetens
Det är andra gången som Världsbanken 
mäter LPI och sedan förra mätningen 
2007 har Sverige gått upp från 4:e till 
3:e plats på listan över 150 länder i värl-
den. 

Inom kärnområden som kvalitet och 
kompetens ligger Sverige i den absoluta 
toppen. Bara Schweiz får här en högre 
rankning. Det som drar ner rankningen 
något är dels tidhållningen och dels kva-
liteten på infrastrukturen. När det gäl-
ler infrastruktur hamnar Sverige på 10:e 
plats och tidhållning på 11:e.

Den samlade logistiska prestations-
förmågan påverkas också av kvaliteten 

i offentliga tjänster och av tullmyndig-
heternas förmåga att snabbt och smidigt 
hantera internationell handel. 

I de logistiskt lägst presterande län-
derna kontrollerar tullen i genomsnitt 
varannan container fysiskt. Var 7:e 
container kontrolleras till och med två 
gånger.

Logistikprestationerna tycks ha för-
bättrats i världen som helhet jämfört 
med 2007. Allra bäst presterar nu Tysk-
land, med Singapore på andra plats. 
Tidigare låg Singapore i toppen. Sedan 
2007 har Sverige enligt Världsbanken 
passerat det erkänt logistikkompetenta 
Nederländerna.

 Inom infrastruktur hamnar Tyskland 
som väntat i världstoppen medan Ne-
derländerna kommer 2:a. I total poäng 
ligger Tyskland, Singapore, Sverige och 
Nederländerna i en tätklunga nära var-
andra i toppen.

Bland andra europeiska länder kan 
noteras att Schweiz avancerat och Öster-
rike gått tillbaka.

De stora ekonomierna dominerar an-
nars toppen av listan. De tio i botten är 
främst fattiga utvecklingsländer.

Undersökningen visar ett betydande 
”logistikgap” mellan rika länder och fat-
tiga.

sverige bäst i Norden
I Norden är Sverige det ledande logis-
tiklandet. Norge kommer på 10:e, Fin-
land på 12:e och Danmark på 16:e plats.

Sedan 2007 har Norge och Finland 
gått upp och Finland passerat Danmark, 
som halkat ner till plats 16.

Ett annat resultat som sticker ut är 
att det rika och utvecklade USA bara 
hamnar på 15 plats.

De hårda gränskontrollerna har sä-
kert bidragit till att USA halkat ner.

 Kina (inklusive Hongkong) har också 
gått om USA i årets rankning.

Bland de stora ekonomierna har Kina 
gått upp några platser, medan Indien 
har gått ner 10 platser.

Jämfört med 2007, har många utveck-
lingsländer förbättrat sin logistik.

Krigsdrabbade länder som Afghanis-
tan, Irak och Somalia hamnar i den abso-
luta botten. Irak är ett av de länder där 
logistiken försämrats mest sedan 2007. 

 
aV gösta HuLtéN

– typiskt för sverige är att vi utbildar 
många civilingenjörer med logistikin-
riktning i förhållande till vår folkmängd. 
Det gäller alla de tre stora utbildning-
arna i Linköping, Göteborg och Lund. I 
Linköping är logistikinriktningen den 
populäraste inriktningen bland civilin-
genjör, säger Mats Abrahamsson, profes-

sor i logistik vid Linköpings universitet.
Karriärmöjligheterna är också bra i 

Sverige:
– Här finns tre stora logistikaktörer, 

DHL, Schenker och Posten Norden. som 
anställer många logistiker. 

– Dessutom har vi många stora, inter-
nationellt verksamma industriföretag 

som SKF, ABB, Atlas Copco, Ericsson och 
Elextrolux och handelsföretag som Ikea, 
H&M och Lindex som erbjuder jobb och 
karriärvägar för nyutbildade logistiker.

Även inom affärssystem är 
Sverige starkt och erbjuder avan-
cerade logistikjobb.

– Att Sverige presterar bra när 
det gäller Track&Trace har nog 
både med den höga utbildnings-
nivån och IT-mognaden att göra.

Det dåliga betyget för infra-
struktur, tror Mats Abrahamsson 
beror på riksvägnätets dåliga standard. 

– I många andra EU-länder finns ett 
mycket mer finmaskigt nät av bra vägar. 

Det kan förklara det lägre betyget på vår 
infrastruktur. 

Att tidhållningen för gods här inte 
kan mäta sig med mindre och mer tät-

befolkade länder tycker Mats Abrahams-
son inte är så förvånande. 
 aV gösta HuLtéN

”Många högutbildade i svensk logistik”
Det utbildas många logistiker i Sverige och här 
finns också bra karriärvägar. Så förklarar Mats 
Abrahamsson, professor i logistik, Sveriges 
topp-placering. ”Vi utbildar många 

logistiker i Sverige. 
Det ger hög kompe
tens i branschen.”
Mats abrahamsson, professor i logistik.
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sVerIge bäst  
I NOrDeN

1.tyskland 4.11 4.00 4.34 3.66 4.14 4.18 4.48
2.singapore 4.09 4.02 4.22 3.86 4.12 4.15 4.23
3.sverige 4.08 3.88 4.03 3.83 4.22 4.22 4.32
4.Nederländerna 4.07 3.98 4.25 3.61 4.15 4.12 4.41
5.Luxemburg 3.98 4.04 4.06 3.67 3.67 3.92 4.58
6.schweiz 3.97 3.73 4.17 3.32 4.32 4.22 4.20
7.Japan 3.97 3.79 4.19 3.55 4.00 4.13 4.26
8.storbritannien 3.95 3.74 3.95 3.66 3.92 4.13 4.37
9.belgien 3.94 3.8 4.01 3.30 4.13 4.22 4.29
10.Norge 3.93 3.86 4.22 3.35 3.85 4.10 4.35
11.Irland 3.89 3.60 3.76 3.70 3.82 4.02 4.47
12.finland 3.89 3.86 4.08 3.41 3.92 4.09 4.08
13.kina 3.87 3.83 4.00 3.67 3.83 3.94 4.04
14 kanada 3.87 3.71 4.03 3.24 3.99 4.01 4.41
15.usa 3.86 3.68 4.15 3.21 3.92 4.17 4.19
16.Danmark 3.85 3.58 3.99 3.46 3.83 3.94 4.38
17.frankrike 3.8 3.63 4.00 3.30 3.87 4.01 4.37
18.australien 3.84 3.68 3.78 3.78 3.77 3.87 4.16
19.österrike 3.76 3.49 3.68 3.78 3.70 3.83 4.08
20.taiwan 3.7 3.35 3.62 3.64 3.65 4.04 3.95
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Flow Viewer är en web-
baserad tjänst för att vi-
sualisera materialflöden 
till ett obegränsat antal 
kund eller leverantörs-
förhållanden. Den kan 
hantera obegränsat med 
relationer och upp till 
sex lagerplatser per re-
lation. 

– Man kan säga att vi 
har skapat ett tittskåp, 
säger Tomas Lilja,VD. Vi 
visar helt enkelt grafiskt 
på en skärm exakt hur läget är. 

– Våra kunder undviker materialbris-
ter och stora lager genom att hela tiden 
ha en aktuell bild av flödet mellan en  
leverantör och en kund,

En rad både stora och små företag  
har använt Primalogics olika redskap i 
sina processer – t ex Pharmadule, Metso 
Power och LEAB. 

gör stor skillnad
– Vi har jobbat med de här frågeställ-
ningarna i snart 30 år. 200 livsmedels-
företag  sköter dagligen sina flöden med 
produkter från oss. Bl a har vi tillsam-
mans med vår partner DPS funktioner 
för ruttoptimering, som har gett väst-
svenska bagerier mycket stora fördelar.

Materialflöden och ruttoptimering är 
områden med potential för hur IT-lös-
ningar kan göra en stor skillnad.

– Vi har gjort det möjligt att sänka 
lagernivåer genom bättre överblick och 

spara tid för adminis-
tration. När vi kommer 
till ett företag ser vi 
över kommunikations-
rutiner. Vi har lagt ner 
mycket tid på att för-
enkla rutiner och det 
sparar tid, säger Tomas 
Lilja. FlowViewer inte-
greras genom exportfiler 
från MPS och affärs- 
system, som normalt är 
enkla att ta fram. 

En normal uppstart 
tar ungefär en arbetsdag och kan göras 
av kunden själv utan konsultinsats. 

 
alla kan se lagernivåer
 – Man vinner mycket på att ha entydig 
information till alla som är involverade i 
flödet. Alla kan se lagernivåerna och vad 
som snart kommer att ta slut. 

Det underlättar vid planering i brist-
situationer. Kontinuerligt visas aktuella 
lagernivåer grafiskt och hur det matchar 
behoven i nästa led. 

– Tekniken bygger på avläsning av 
nettobehov, ofta genererade ur produk-
tionsplaner eller prognoser.  

Informationen matchas sedan mot  
aktuella lagersaldon hos leverantören  
eller den interna avdelningen.

– Det här är matematik. Det finns 
ju ingen chans att göra detta manuellt,  
säger Tomas Lilja

 
aV LeNa sONNe

Tittskåp visualiserar flödena
Göteborgsbaserade IT-bolaget Primalogic  
lanserar ett koncept för grafisk överblick över 
materialflöden.  

tiden efter krisen har varit negativ för 
järnvägsgods. I både Trelleborg och Ystad 
har järnvägsgodset minskat i år, till för-
mån för lastbilstrafiken. 

– Godstrafiken på järnväg har också 
minskat i Helsingborg och Malmö, påpe-
kar Thomas Frej, driftschefen för Årsta 
kombiterminal i Stockholm.

I kombiterminalen som kapacitets-
mässigt är Sveriges största, har järn-
vägsgodset i år minskat med 30 procent. 
Stora aktörer som Ikea, Rusta, Jysk med 
flera har lagt över mer på lastbil.  

– Vi har kapacitet att öka med 100 pro-
cent, säger Thomas Frej.

Driften av terminaler är ett nytt af-
färssegment för ISS TraffiCare. 

Thomas Freij och Jonas Löw, som är 
affärsutvecklare, har bägge lång erfaren-
het av kombihantering.

– Årsta blir nu en del i ett nät av stra-
tegiska terminaler som vi kan erbjuda 
varuägare, speditörer och operatörer. Vår 
ambition är att öka servicen genom att 
skapa synergier för kunderna, mellan 
terminalerna, säger Jonas Löw.

Mer gods skulle kunna tas på järnväg, 
menar han. 

– Vi har ju inte heller kontroll över 
eller kan påverka hur tågoperatörerna 
planerar. Även rederierna minskar den 
andel som går med tåg. Det är för billigt 

med lastbil och det är ofta tidsmässigt 
fördelaktigare med lastbil, säger Jonas 
Lööf. 

– Prislappen styr. Miljöaspekten kom-
mer inte med, menar han. 

Betydligt färre arbetar vid terminalen 
nu, säger Thomas Frej.

Höjda banavgifter skulle ytterligare 
slå mot järnvägens lönsamhet.

Varuägare utan inflytande
– Varuägare har mycket lite inflytande och 
kan till exempel önska sig järnvägstran-
sport av miljöskäl. Men priset och tidsfak-
torn blir ofta avgörande när speditören 
presenterar alternativet att ta gods från 
punkt A till punkt B med lastbil i stället 
för med två omlastningar och järnväg.

– Kraven på fullastade tåg gör också att 
tidtabellen för tåg blir svårare att hålla. 
De senaste fyra åren har krav ställts på 90 
procent fyllnadsgrad. Förr kunde halvfyll-
da tåg skickas iväg. Flödena idag är min-
dre, så därför äventyras fyllnadsgraden.

– Det gör att vi blir mindre konkur-
renskraftiga – ett moment 22, säger Jo-
nas Lööf.

– Ofta vill stora kunder ha linjetrafik 
och kräver större flexibilitet än järnvä-
gen klarar. Dessutom är det idag mer 
jobb att ordna en järnvägstransport.

Som affärsdrivande, konkurrensneu-
tralt företag får terminalägaren Jern-

husen inte längre ge subventione-
rade hyror, som när allt var under 
SJs tak. Det gör det svårare att 
konkurrera prismässigt. 

Omstruktureringen, med fler 
tåg operatörer ger sämre möjlighe-
ter att påverka för de som driver 
kombiterminalerna.

– Men det kanske blir bra till slut, 
hoppas Thomas Frej.

När vi besöker terminalen mitt på 
dagen är det lugnt. Men efter klockan18 
och före 06 är det mer aktivitet. Då las-
tas det om från lastbil eller tåg till annan 
tågtransport eller från tåg till distribu-
tionsbil.

– Stockholm har problem med trafikin-
farkt på Essingeleden i rusningstid, men 
kommer lastbilarna iväg mellan 5-7 på 
morgonen eller efter 6 på kvällen flyter 
det på bra till norra Stockholm.

Ljudet av motorvägen hörs tydligt, 
E20/E4 gränsar till området. I söder lig-
ger ”torrhamnen” – där otullat gods, som 
kommit från Göteborgs hamn, ligger 
bakom höga säkerhetsstaket.

– Det är gods som inte behöver komma 

ut så snabbt. Då blir det faktiskt billigare 
att ha det här, än i Göteborgs hamn.

utmärkt läge
Förutsättningarna är egentligen bra att 
öka volymerna:

– Samordningsvinsterna finns i mark-
nadsbearbetningen, säger Rickard Berg-
qvist, forskare och rådgivare.

– Kvaliteten har höjts på IT-systemen, 
med bättre rapportering. Om t ex Coop-
tåget har problem i Tomteboda, kan man 
lösa det i Årsta. Det har hänt.

– Det har sagts att Årsta inte har så 
stor kapacitet och inte går att bygga ut, 
men det är fel, menar Rickard Bergqvist. 

– Läget är utmärkt, mitt i Sveriges 
största konsumtionsområde. 
 aV LeNa sONNe

Järnvägstransporterna minskar
Trots stort intresse bland både politiker och  
logistiker minskar godstransporterna med tåg. 

”Årsta kombiterminal 
skulle kunna öka med 
100 procent.”
thomas frej, driftschef.

17 spår I BreDD. årsta 
kombiterminal i södra 
stockholm är kapacitets-
mässigt sveriges största 
kombiterminal.

Pharmadule, som designar hela  
fabriksmoduler bl a för life science- 
företag, är en av Primalogics 
kunder. 
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– Det råder framtidstro och optimism i 
hela branschen, säger Tekniska Mässans 
projektledare Björn Lindforss.

– Kurvorna pekar åt rätt håll och allt 
tyder på att det finns stora investerings-
behov i industrin. 

Mässan har 5 fokusområden: maski-
ner, lösningar och tjänster för skärande 
bearbetning med tonvikt på svarvar, frä-
sar och fleroperationsmaskiner, kontroll 
– provning och mätteknik, instrument för 
mätning, provning och analys, automa-
tion/robot/lean-baserad produktion och 
sammanfogning/svets, där de senaste pro-
dukterna och lösningarna för manuell och 
automatiserad sammanfogning visas.

”konjunkturen upp när börsen går ner”
– Konjunkturen fortsätter uppåt och vi 
får en snabb återhämtning i produktivi-
tet, säger Ander Rune, Teknikföretagens 
chefsekonom.  

– Ekonomin idag andas stor optimism. 
Men börsen går ner när konjunkturen 
går upp. Så har det varit i 30 år.

– Kina drar visserligen mindre, Euro-

pa tynger och USA dröjer. Efter finans-
krisen kom skuldkrisen. Skuldsanering 
kostar tillväxt, så räkna med relativt 
svag tillväxt i OECD. 

Men globala tillväxtmarknader är 
ändå loket i världskonjunkturen. Progno-
sen för produktion ligger på 12 procent 
för 2010 – att kan jämföra med – 29 pro-
cent år 2009.

Robotbranschens samverkansförening 
SWIRA, Swedish Industrial Robot Asso-
ciation, satsar stort på höstens Tekniska 
Mässan och arrangerar en internationell 
robot- och automationskonferens med 
föreningarna i  övriga nordiska länder.

– Temat är automation och robottek-
nik för hållbar produktion i världsklass, 
säger Ove Leichsenring från ABB och 
som också företräder föreningen. 

Lönsam produktion i högkostnads-
länder, intelligent kommunikation män-
niska-robot, nya standarder för säkrare 
robotsystem, avancerad robotsvetsning, 
lean och automation är några teman.

Tillverkande industri kan förbättra 
sin konkurrenskraft med automatiserad 

produktion. Ett nytt automationsnät-
verk, Svenska Automationsgruppen med 
ca 100 medlemsföretag har bildades vå-
ren 2010 av TGS, Transmissionsgruppen 
i Sverige och SWIRA.

Inbyggd intelligens växer
Embedded Technology innebär att elek-
tronisk ”intelligens” finns inbyggd i olika 
produkter.

– Embedded Technology har växt sta-
digt de senaste  åren, säger Johan Nord-
in, ordförande för Embedded Technology 
inom Svensk Elektronik och dess sektion 
för Embeddedteknik.

– För 8 år sedan hade vi en monter. I 
år behöver vi en hel utställningshall för 
att rymma alla utställande företag, Vik-
toriahallen skyltas upp med namnet Em-
beddedhallen. 

– Vi representerar ett teknikområde 
som finns med överallt i samhället och 
medlemsföretagens produkter och teknik 
byggs in i flertalet produkter som tillver-
kas i Sverige, förklarar  Johan Nordin.

– Innovationer och innovativt tänkan-
de genomsyrar det mesta inom embed-
dedområdet. Det präglar också allt som 
visas här på mässan, säger Lena Norder, 
VD Svensk Elektronik. 
 aV LeNa sONNe

Stark industrikonjunktur  
backar upp Tekniska Mässan 
Årets Tekniska Mässan i Stockholm-Älvsjö  
den 19–22 oktober tar ett steg framåt med  
en stärkt industrikonjunktur i ryggen.

Logistikscenen nyhet  
på Tekniska Mässan
På logistikscenen kommer korta presen-
tationer och utfrågningar om logistiklägen, 
logistikforskning och goda praktiska exempel 
att avlösa varandra den 19–22 oktober.

den första dagen, tisdagen den 19/10 
är gösta hultén, intelligent logistik värd på 
scenen. 

– det kommer främst att handla om 
logistiklägen med fokus på Mälardalen.

– ett intressant inslag står håbo kommun 
och företaget benders för. de berättar bland 
annat om det tågupplägg till norge som 
vann schenkers logistikpris för 2010.

den 21 oktober är silf Competence värd 
på scenen:

– då kommer bland annat göran stöth 
– författare, lärare och jurist med inriktning 
på transport- och logistikrätt, att ramträda, 
berättar Johanna åberg, marknadskorrodina-
tor på silf Competence.

– i två pass under dagen kommer han att 
prata om nyheterna inom incoterms och hur 
det kan påverka dig och ditt företag.

onsdagen den 20/10 har Plan ansvar för 
programmet och fredagen den 22/10 är vikt 
åt rfid norden. 

fOtO LeNa  sONNe

Vi levererar glädje,
  spänning och mysiga 
hemmakvällar

DB Schenker i Sverige erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och fl yg-
frakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. Vi har 4 000 medarbetare 
och fi nns representerade på ett 50-tal orter i Sverige. Vi ingår i Deutsche Bahn AG:s 
transport- och logistikdivision. För mer information gå in på www.dbschenker.com/se

as
r.s
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Varje dag transporterar vi tusentals ton hemelektronik till 
terminaler, hamnar och lager. Men vi levererar mer än så. 
Vi gör det möjligt att se ditt favoritprogram i widescreen, 
chatta med dina vänner och utmana familjen i en raffl  ande 
spelturnering. Kort sagt sånt som gör tillvaron lite roligare.

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 den 
bästa logistiklösningen. Vårt mål är 
att bli den miljömässigt mest hållbara 
logistikleverantören i världen. 
Genom att samlasta alla sändningar 
får vi mer miljösmarta transporter 
– vi kallar det Kollektivtrafi k för gods.
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Drömmer du om snabbare 
orderplockning? Utmana oss.

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

Med en OSR Shuttle™ (Order Storage and Retrieval) kan kapaciteten 
ökas till 800 plock i timmen! Vi visar gärna hur.

Moving konstruerar, producerar och levererar logistiklösningar för 
lager, transport, plockning och godshantering.

Vi ger oss inte förrän vi funnit den mest effektiva och lönsamma 
lösningen för ditt lager.

Att utmana oss är en god affär.

www.knapp-moving.eu
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Volvo Powertrain ab i skövde är den en-
skilt största anläggningen inom AB Vol-
vo och en av de mest anrika. Redan 1868 
startade man i form av Sköfde Gjuteri 
& Mekaniska Verkstad, med verkstad 
och gjuteri. 1927 byggdes här den första 
Volvomotorn.  Nu tillverkas motorkom-
ponenter och kompletta motorer 12–16 
liter. 

Bolaget tillhörde tidigare Volvo Last-
vagnar, men bröts ut för att bli affärs-
enhet som levererar till alla företagen 
inom AB Volvo, som Volvo Trucks, Re-
nault Trucks, UD Trucks, Mack Trucks,  
Volvo Buss, Volvo Construction Equip-
ment och Volvo Penta. 

Noll order 
I Skövde stod ett helt nytt högautomatise-
rat gjuteri färdigt i våras. Det påbörjades 
just när krisen slog till hösten 2008. Kvar-
tal 3 2008 var orderingången av lastbilar 
lägre än antalet avbokningar från kunder 

som beställt bilar.
Man har satsat på en fokuserad forsk-

ning och utveckling, effektivare tillverk-
ning efter leanprinciper och en mer sam-
ordnad leverantörsstruktur än tidigare. 

Volvo Powertrain är en av världens 

största tillverkare av tunga dieselmoto-
rer i 9–16 liters klassen med cirka 8 000 
anställda i Sverige, USA, Brasilien, Spa-
nien, Frankrike, Japan. 

Nyligen presenterades planerna på 
produktion av medeltunga motorer i In-
dien.

Volvo Powertrain är också tillverkare 
av tunga växellådor, med tillverkning i 
Köping och i Hagerstown, USA. Volvos 
egenutvecklade AMT-växellåda har ända 
sedan den lanserades 2002 vuxit snabbt 
i volym, på bekostnad av manuella väx-
ellådor, och den är numera i praktiken 
branschstandard i Europa.

Prisbelönat leanarbete
Anna Brolén och Veronica Remmerfelt är 
två civilingenjörer och projektledare för 
en prisbelönad leansatsning vid Volvo 
Powertrains fabrik i Skövde.

För sitt utvecklingsarbete med Lean 
Material Handling och Lean Assembly 

Station fick de, 
tillsammans 
med  Johan 
Wiggins, pro-
duktionsledare 
för motormon-
teringen, förra 
årets Svenska 
Monteringspris. 

– Vi har ska-
pat ett flöde där 

montörerna hela tiden presenteras rätt 
material på minimalt avstånd, vilket 
också gjort att de har närmare kontakt.

Arbetsmiljön har också blivit ljusare 
och öppnare, enligt juryns motivering.

På hela Volvo Powertrain i Skövde 

arbetar 2 200 personer. Monteringen  i 
Skövde har 550 anställda och inom logis-
tik och materialförsörjning är 240 perso-
ner verksamma.

Leanarbetet på Volvo Powertrain har 
gett effektivare montering, ökad produk-
tivitet och bättre ergonomi. 

– Det har gett luftigare arbetsmiljö på 
mindre yta, säger projektledarna Anna 
Brolén och Veronica Remmerfelt.

Minskade buffertlager
– Vårt leanprojekt bygger på Toyotas 
leanprinciper.  Det är viktigt att alla är 
med och bidrar när de olika delarna i flö-
deskedjan ska integreras. Vi har följt en 
7-stegsmodell, där målet är att skapa ett 
kontrollerat flöde, säger Veronica Rem-
merfelt.

– Vi har fått möjlighet till flexiblare 
ombalanseringar för att möta volym- och 
produktförändringar och vi har minskat 
buffertlagren rejält, med reducerad ka-
pitalbindning, som resultat, säger Anna 
Brolén.

Leanprojektet startades i början av 
2007, i samarbete med forskare från 
Chalmers i Göteborg. Det gällde två pa-
rallella projekt, Lean Material Handling 
och Lean Assembly Station som starta-
des för att ta fram och utveckla nya stan-
darder och processer.

– Vi gjorde en förstudie med mätning-
ar som visade stora effektivitetsförluster 
i monteringen. Stora vinster kunde gö-

ras genom att flytta material närmare 
förbrukningspunkten, det vill säg själva 
montaget på motorn, säger Anna Bro-
lén. 

– Vi jobbade medmaterialexponering 
och stationslayoten för att få en bättre 
ergonomi. Genom att flytta bort lågfrek-

vent pall-
material 
kunde vi 
frigöra 
yta. 172 
pallar har 
reduce-
rades till 
76. Vi har 
kunnat 
reducera 

icke-värdeskapande aktiviteter. Gång-
sträckorna har reducerats med 23 pro-
cent säger Veronica Remmerfelt. 

Produktiviteten upp 20 procent
Andra resultat är att man har fått min-
dre trucktrafik och ökad säkerhet. Det är 
renare, ljusare och luftigare. Ergonomin 
har förbättrats med 55 procent. Balan-
seringsförlusterna är reducerade med 
40 procent och produktiviteten har ökat 
med 20 procent.

– Nu är det en helt kundorderstyrd 
kedja, säger Anna Brolén. Alla motorer 
som byggs är beställda. Ledtiden från 
beställning till produktionsstart är 2 
veckor. Efter 1,5 vecka kommer ordern in 
i planeringssystemet. 

– Vi är bara i början och har lagt grun-
den. Det går att effektivisera mer.

Under första halvåret i år har last-
bils- och därmed motorleveranserna 
ökat med 62 procent jämfört med sam-
ma tid 2009.

– Det är Asien som ökar mest. Nu har 
vi på gång ett nytt samarbete i Indien, 
berättar Lena Palm, global logistikchef. 
 text & fOtO LeNa sONNe

Prisad motormontering 
i Volvos största fabrik
Volvo finns inte bara i Göteborg. I Skövde  
byggs de tunga motorerna. 2009 fick motor-
monteringen här Svenska Monteringspriset.

”Vi har fått möjlighet till flexi
blare ombalanseringar för att 
möta volym och produktför
ändringar och vi har minskat 
buffertlagren rejält.”
anna brolén, projektledare Volvo Powertrain.

”Vi jobbade med material 
ex ponering och stationslayout  
för att få en bättre ergonomi.  
Genom att flytta bort lågfrekvent 
pall material kunde vi frigöra yta.”
Veronica remmerfeldt, projektledare Volvo Powertrain.

ett helt Nytt GJuterI (ovan) på börjades 
hösten 2008, när krisen slog till som 
värst. Men nu är krisen över.

ett 80-tal förarLösa aGv-trucKar flyttar 
de tunga motorerna i monteringen. 
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Den 14 augusti avseglade en rysk gastanker 
från hamnen i Murmansk med målet att pas-
sera Nordostpassagen genom ryska Arktis, i 
spåren av den rutt som den finlandssvenske 
polarfararen Adolf Erik Nordenskiöld an-
vände vid sin berömda seglats med ”Vega” i 
slutet av 1800-talet.

Den här gången är det den ryska jätte-
tankern Baltica på 114 564 dwt under befäl 
av kapten Aleksandr Nikiforov som följer i 
”Vegas” kölvatten. Tankern ägs av det ryska 
rederiet Sovcomflot.

– Aldrig förr har ett skepp av den här 
storleken passerat genom Nordostpassagen, 
sa kapten Alexandr Nikiforov till den ryska 
TV-kanalen NTV. 

På väg till kina
Baltica eskorterades av två ryska isbrytare 
och gaslasten levererades till en kund i Kina 
i månadsskiftet augusti-septembere.

De ryska myndigheterna räknar med att 
isavsmältningen i Arktis ska leda till en ök-
ning av tonnaget i de sibiriska hamnarna från 
2 miljoner ton gods per år idag, till cirka 30 
miljoner ton. Sjövägen från Norden till Kina 
är avsevärt kortare via Nordostpassagen.

Sjövägen längs den sibiriska kusten ge-
nom Nordostpassagen till Sydostasien är 
”bara” cirka 13 000 km, jämfört med cirka 
22 000 km genom Suezkanalen. 
 aV Peter LOrIN

franska godståg går i 270 km/tim
det franska tgV-posttåget är världens snabbaste godståg och går i 270 km/t. 
det är långt snabbare än lastbilen och billigare än flyget. Järnvägen har tidigare 
haft en stark ställning på expressgodsmarknaden, men utkonkurrerats av flyget 
och lastbilen. Med snabbtåg har järn-
vägen i frankrike åter börjat vinna mark 
på post- och expressgodsmarknaden. 
snabbgodstågen kan samverka med 
både lastbilen och flyget och fungera 
både som huvud- eller matartransport i 
en transportkedja. för att kunna integrera 
höghastighetsgodståg i en intermodal 
transportkedja måste det finnas effektiva 
och välbelägna kombiterminaler.

Marknaden för snabb- och höghastig-
hetsgodståg är dock volymmässigt liten. Vagnarna är modifierade persontåg, inte 
godsvagnskonstruktioner. de speciella posttågen i sverige körs i 160 km/t och 
har modifierade godsvagnar. 

präriens containerjättar
godstågen i Usa kan vara 2–3 km långa och ha en bruttovikt på 10 000–15 000 
ton, har automatkoppel, elektroniskt styrda bromsar och oftast flera lok. långa 
tåg och så kallade double-stack, med två våningar containrar, används för långa 
avstånd och stora volymer och fungerar 
ungefär som ett containerfartyg fast på 
land.  långa tåg ger stor tryckkraft inom 
tåget, som kan leda till skador.

Med elektronik kan inbromsningen bli 
jämnare i hela tåget, oavsett tåglängd och 
bromssträckan blir kortare. då kan has-
tigheten höjas och underhållskostnaderna 
minska. teknik finns i Usa främst i långa 
systemtåg. i europa kan liknande system 
användas för att korta bromssträckor och ge lägre underhållskostnader. kombi-
trafikens problem i sverige och europa är främst att den har svårt att konkurrera 
på korta avstånd och i spridda flöden, där de största marknaderna finns. för 
sverige är det därför intressant att utveckla ett system som kan samverka med 
lastbilen på kortare avstånd och i fler relationer.

Klimatkrisen öppnar  
Nordost passagen  
för fraktfartyg

även när Nordenskjöld med skeppet ”Vega” 
1878–79 besegrade Nordostpassagen var tanken 
att hitta en kortare handelsväg till kina.  
Oljemålning av georg von rosen, 1886.

Det franska tgV-posttåget är 
världens snabbaste godståg

godstågen i usa kan vara upp till  
3 km långa.

Oljemålning av Jacob Hägg.

HAR DU
125 MILJONER BULTAR?

VI ORDNAR PLATSEN

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

MÅTTBESTÄLLD LOGISTIK
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Tecknen på mänskligt påverkade kli-
matförändringar blir allt tydligare. Vi 
ser dem i smältande polaris, men kan-
ske också i torka, översvämningar och 
extrema klimatförändringar runt om i 
världen. Sommarens långvariga hetta 
i Ryssland, den värsta på över 100 år, 
liksom översvämningarna i Pakistan är 
förebud om vad som kan vänta oss.

– En omställning av transportsyste-
met till långsiktig hållbarhet är absolut 
nödvändig. För att möta hotet måste ut-
släppen av växthusgaser minska med 80 
procent, säger Magnus Blinge, Chalmers 
och en av de främsta svenska forskarna 
om miljö och logistik.

bara godstransporterna  
ökar utsläppen
 Transportsektorn är den enda sektor i 
Sverige och EU som fortfarande ökar ut-
släppen av växthusgaser. 

– Frågan är därför inte längre om kli-
matfrågan kommer att påverka trans-
portsektorn, utan på vilket sätt och hur 
mycket, menar Magnus Blinge.

Men det är fel att bara tala om ett hot. 
För samtidigt öppnas nya möjligheter för 
branschen, där helt nya marknader kan 
växa fram för hållbara produkter och 
tjänster.

Från både politiker och industri är för-
slagen främst ny infrastruktur, alterna-
tiva bränslen och intermodala lösningar.

– Bra förslag, men de räcker inte.
Ny infrastruktur och i ny teknik är 

dyr och har lång återbetalningstid.  Och 
att bygga infrastruktur för framtiden lå-
ter självklart, men är ingen lätt sak. 

– Vilka fordon har vi om 50 år? Vilka 
drivmedel? Vilka transportbehov?

Vi saknar i dagsläget robusta sam-
hällsekonomiska modeller som visar om 
investeringarna är långsiktigt bärkraf-
tiga, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

– Det behövs också politiskt mod att 
ta en öppen debatt med näringsliv och 
forskning och våga fatta nödvändiga be-
slut.

svårt byta transportslag
Miljöpotentialen i att flytta gods från 
lastbil till järnväg ska inte överdrivas. 

– Om vi tänker oss ett så ambitiöst 
mål som att öka antalet tonkm på järn-
väg med 50 procent, så ser man att det 
endast motsvarar dagens volymöknings-
takt för lastbilstransporter under cirka 
4 år.

– Ska gods flyttas över från väg till sjö 
krävs antingen att varuägarna drastiskt 
minskar kraven på leveranshastighet, 
eller att fartygen går betydligt snabbare, 
vilket ökar bränsleförbrukningen. 

– Ett vällastat containerfartyg är 
det mest energieffektiva kommersiella 
transportmedlet idag.

Nu innebär inte det att vi saknar möj-
ligheter att minska utsläppen, tvärt om.  

– Lösningarna handlar om att ha ett 
supply-chain-perspektiv, från design av 

produkter och förpackningar, transport- 
och distributionsmönster till försäljning 
och eftermarknad.

I dagsläget tycks det finnas ett stort 
engagemang i miljöfrågor i ord, men låg 
betalningsvilja för miljöanpassade trans-
porter. 

– Därför krävs det policyförändringar 

och ekonomiska styrmedel som driver 
fram en marknad för miljösmarta pro-
dukter och tjänster.

– Inom trafiksäkerhetsområdet finns 
spännande exempel på hur aktivt sam-
arbete mellan näringsliv, forskning och 
myndigheter har gett stora samhällsvin-
ster och en ny livskraftig industri. 

– Med början i krav på bilbälte har 
forskning inom bland annat krocktester 
och nackskador inneburit att svenska 
fordon vunnit ett välgrundat rykte att 
ha hög säkerhet.

Det har skapat en ny industri som 
leverantörer till världens fordonstillver-
kare av bl.a. krockkuddar..

– Visst skulle något liknande kunna 
ske inom logistikområdet Det finns stort 
behov, en kunnig bransch och en tradi-
tion av samarbete.

Obekväma förslag
Förslagen om trängselskatter och kilo-
meteravgifter delar branschen. 

– Visst kan de tidigaste förslagen om 
kilometerskatt kännas lika obekväma 
som de första bilbältena, men med smar-
ta policyåtgärder, i samarbete mellan nä-
ringsliv, akademi och myndigheter borde 
svensk transportnäring kunna ta led-

ningen och vinna marknadsmöjligheter.
Trängselskatten i London och Stock-

holm har inneburit vinster för transport-
näringen.

– Kostnaden för kilometerskatt i Tysk-
land, ”mauten”, har inte gjort att bran-
schen förlorat konkurrenskraft, men 
antalet tomdragningar har minskat med 
cirka 15 procent.

Med tanke på att mauten ändå varit 
relativt trubbiga när det gäller att öka 
järnvägstransporterna, borde det vara 
möjligt att hitta smartare lösningar. 

– Branschen bör engagera 
sig proaktivt, inte lägga kraf-
ten på att hindra nya lös-
ningar, utan gemensamt hitta 
smarta policyåtgärder som 
gagnar både miljön och trans-
portnäringen.

– Sverige ligger långt fram 
inom logistikområdet  och vi 
har också förmågan att sam-
arbeta mellan näringsliv, 
myndigheter och akademi. 

– Genom anpassat körsätt, så kallat 
”heavy eco-driving” och att hålla hastig-
hetsgränserna, kan bränslebesparingar 
upp mot cirka 20 procent göras. 

Ofta drivs hastigheten upp på grund 
av hårda krav på ledtider och leverans-
precision. 

– Men genom bättre planerade upp-
lägg och rutter och incitament till förare 
som kör miljöanpassat, kan mycket upp-
nås. I nya lastbilar finns den här typen 
av IT-stöd som tillval.

Lastfaktorn bara cirka 30-40 procent
Den genomsnittliga lastfaktorn inom 
vägtransportsystemet är inte högre än 
cirka 30-40 procent och var fjärde lastbil 
körs helt tom, påpekar Magnus Blinge.

– Speditörerna som har samlastning 
som affärsidé har naturligtvis en fyll-
nadsgrad som är långt bättre än så. och 
det är svårt att påverka en geografisk 
obalans för var produktion och konsum-
tion sker. 

Men med tanke på den låga totala 
fyllnadsgraden i systemet, bör det finnas 
möjligheter till nya former av konsolider-
ing av gods. 

– Med ny lastbärarteknik och flak, 
förändrade krav från transportköparna 

på ledtid, leveransfrekvens, flexibilitet, 
bättre planering och information till 
transportörerna via bland annat intel-
ligenta transportsystem bör fyllnadsgra-
den kunna nå åtminstone 50 procent.

Många har väl förvånats över hur sto-
ra lådor man kan få när man får varor 
privat. 

– Med genomtänkt förpackningslogis-
tik och design som tar hänsyn till pack-
barhet och transporter, kan effektiviteten 
i systemet ökas. Studier över hur mycket 
luft som fraktas i förpackningar indike-

rar en förbättringspotential på cirka 30 
procent.

– Om sedan kraven på transporthas-
tighet dämpas, så att transportörerna 
får tid och möjlighet att planera rut-
terna bättre, samla godset till större och 
effektivare flöden, bättre integrera re-
turtransporter och möjlighet att bättre 
utnyttja de intermodala lösningar som 
ändå finns, har man kommit en lång bit 
mot hållbarhet.

– Tar vi sedan nästa steg och börjar se 
över orderstrategi, lagerhållning och dist-
ribution, finns sannolikt ännu större möj-
ligheter till kostnadseffektiva lösningar. 
 aV gösta HuLtéN

”Transportsektorns största 
utmaning någonsin”
Transportsektorn står inför den största utma-
ningen någonsin – att möta klimatförändring-
arna med effektiva åtgärder.  

traNsportseKtorN är den enda sektor som 
fortfarande ökar utsläppen av växthusgaser. 

”Vilka fordon har vi om 50 år? 
Vilka drivmedel? Vilka trans
portbehov?”
Magnus blinge, en av de främsta svenska forskarna om  
miljö och logistik.

NätVerk för traNsPOrter  
OCH MILJö

I Ntm (Nätverket för transporter och Mil-
jön, www.ntm.a.se) har sedan 1993 bran-
schens aktörer samlat miljödata för för hur 
enhetliga miljökalkyler. Här finns informa-
tion om emissionsvärden för olika fordon 
och transportslag, vilka miljökrav som bör 
ställas på transportörer, emissionsvärden 
för drivmedel med mera.

I KNeG (klimatneutrala godstranspor-
ter, http://kneg.org/) har medverkande 
organisationer och företag det ambitiösa 
målet att reducera utsläppen av växthus-
gaser från en genomsnittlig godstransport 
med 50 procent till år 2020. samarbetet 
startade 2006 och alltfler har anslutit 
sig. Man håller den förväntade planen för 
utsläppsminskningar.
 
I eu finns ett stort antal projekt och där 
erfarenheter bland annat från citylogistik 
samlats på best urban freight solutions 
hemsida (www.betstufs.net)

FAKTA

fOtO: LeNa sONNefOtO: LeNa sONNe
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Norrlands största och Sveriges modernaste 
anläggning för att lasta gods på järnväg har 
invigts i Umeå. Tillsammans med den nya 
Botniabanan ger godsbangården mer än för-
dubblad kapacitet att frakta gods på järnväg 
till och från norra Sverige. 

Den nya godsbangården bildar en länk 
mellan den nya Botniabanan och det befint-
liga stambanenätet vidare till övre Norrland. 

– Med den nya godsbangården kan vi på ett 
mycket bra sätt ta tillvara den kapacitet som 
Botniabanan skapar, säger Trafikverkets tf 
marknadschef Mikael Eriksson.

Botniabanan kan ta längre och tyngre tåg 
än den gamla stambanan, som nu fungerar 
som ett slags dubbelspår. Hela systemet blir 
betydligt mindre känsligt för störningar. 

Godsbangården arrenderas av det kommun-
ägda bolaget Inab, Infrastruktur i Umeå AB. 

– Med den nya godsbangården blir Umeå 
ett nav för godstransporter och miljövänliga

 logistiklösningar. Genom arrendelösningen 
tar kommunen ett konstruktivt ansvar för att 
göra Sverige rundare, säger Lennart Holm-
lund, kommunstyrelsens ordförande.

Projektet Umeå godsbangård innehåller 19 
km spår, 10 broar och 50 växlar.

Den totala budgeten för hela projektet är 
1 150 miljoner kronor, varav 850 miljoner för 
själva godsbangården . 

m-real vill ersätta  
20 000 lastbilslass med tåg
Pappermassafabriken M-real i Husum vill använda botniabanan mer. stora 
delar av fabrikens massaved har sen hösten 2008 kommit med tåg. nu tittar 
man på möjligheten att också leverera färdiga produkter på tåg.

fabriken var först med att kontinuerligt använda banan genom att ta emot 
massaved på tåg som går på det egna industrispåret.

Men ska järnvägen användas till att även leverera ut produkter, då måste 
det finnas fler spår och man måste bygga om:

– Vi måste ha andra förutsättningar och terminaler, men allt är möjligt i en 
framtid, säger Jan kjelsson, logistiker på M-real till sr.

tidigare har all massaved kommit på lastbil eller båt, sammanlagt runt tre 
miljoner kubikmeter ved. i dagsläget kommer mellan 300 000 och 400 000 
kubikmeter ved på järnvägen. Målet är att nästan dubbelt så mycket ska 
fraktas på tåg i framtiden. när det blir verklighet kommer närmare 20 000 
lastbilar ha ersatts med tåg.

– det är miljömässigt bra men också säkrare att ha tåg än att ha last bilar 
efter vägen, säger Jan kjelsson. 

Byggstart för Dsv i Landskrona
en enig byggnadsnämnd har godkänt bygget av distributionshall, logistikhall 
och nytt huvudkontor för dsV vid södra infarten till landskrona. därmed kan 
byggföretagen snart sätta spaden i marken. etableringen är en god affär för 
landskrona. sammanlagt får staden ca 35 miljoner kronor för marken, men 
den stora vinsten ligga i att etableringen beräknas ge cirka 1000 nya jobb, 
den största företagsetableringen i landskrona i modern tid. 

första etappen, som kommer att byggas vid motorvägsavfarten och norrut, 
är på totalt 74 000 kvm. den ska stå klar i slutet av 2011. 

en andra etapp, innebär att anläggningen växer norrut till hela 175 000 
kvm, men till den delen har inga bygglovsansökningar ännu kommit. 
förhoppningen är att etapp 2 påbörjas 2012. 

Lager på flera kombiterminaler 
Jernhusen satsar på att utveckla lager - och logistikfastigheter i anslutning 
till sina kombiterminaler för effektivare godshantering. flera sådana lagerpro-
jekt är i startgroparna på olika håll i landet. det gäller bl a i helsingborg, där 
Jernhusen planerar en ny, modern kombiterminal på den befintliga, som inte 
används idag. 

På Västerås kombiterminal ska nya lagerbyggnader för strippning och 
stuffning underlätta för terminalens kunder.  även stockholm årsta kombiter-
minal står på tur att utvecklas för att erbjuda lagertjänster. Marknadsarbetet 
för Jernhusens lager- och logistikfastigheter startar under hösten.

viared ska ge mer logistik till Borås 
borås stad har tagit fram en ny detaljplan på Viared, som gör området för 
möjliga logistiketableringar betydligt större. tanken är att utöka industriområ-
det med 900 000 kvm västerut. Morgan hjalmarsson, kommunalråd, menar 
att borås är i behov av mer industrimark. 

– nu säljer vi den sista stora markbiten på gamla Viared. det är viktigt att 
vi kan erbjuda ny mark, säger Morgan hjalmarsson.

borås stad ser det som mycket viktigt att kunna locka företag till området 
och att det i sin tur ska ge fler jobb och invånare i kommunen.

fler områden planeras. en detaljplan på området öster om Viared kommer 
att tas fram i samband med att riksväg 27 byggs ut.

Ny godsterminal i hässleholmNord
kommunstyrelsen i hässleholm har godkänt den ändrade detaljplanen för 
att den nya terminalen hässleholm nord. hässleholms kommunalråd Urban 
Widmark säger till sVt att godsterminalen behövs av två skäl:

– dels för hässleholms utveckling som logistikcentrum, där vi hoppas på 
ett hundratal nya jobb. sedan är den viktig ur nationell synvinkel, när det gäl-
ler att få ner koldioxidutsläppen

”Transportsektorns största 
utmaning någonsin”

baltic Logistics Center, BLC, i Karlshamn är 
ett nytt logistikcenter under tillväxt. Karls-
hamns Kommun har avsatt ett stort område, 
mellan staden och hamnen, för nya etable-
ringar. Här kan både hamnrelaterade och 
nya verksamheter växa. All trafik på väg 
och järnväg till och från området går utanför 
stadskärnan. 

Målet är att skapa ett centrum för logistik, 
distribution och återvinning. En ny kombiter-
minal och nya vägar planeras i området. 

BLC har fått 45 miljoner SEK i EU-stöd för 
fortsatt utveckling av hamn och järnväg. Det 

innebär investeringar i ny bangård, ny kom-
biterminal, elektrifiering av anslutningsspår 
i hamnområdet, förbättrad lyftutrustning i 
hamnen och fortsatt planering för Sydostlän-
ken, totalt investeringar på ca 250 miljoner 
kronor.

Tillsammans med Karlshamns kommun 
planerar Brinova Logistikposition Karlshamn. 
Man ser här stora möjligheter att utveckla 
transport- och varuflöden riktade till Öster-
sjöhamnar. På sikt kommer hela området runt 
hamnen att utvecklas till en modern industri- 
och logistikpark. 

Sveriges modernaste godsbangård invigd

Baltic Logistics Center i Karlshamn

Ny bangård, ny kombiterminal, el-anslutningsspår 
till hamnen med mera, ger totalt investeringar  
på cirka 250 miljoner kronor i KarLshamN. 

I och med BotNIaBaNaNs öppNaNDe fick 
umeå också landets modernaste godsbangård.
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Den globala förpackningsindustrin är 
värd över 3000 miljarder kronor. För 
snabbrörliga konsumentvaror kan så 
mycket som 20 procent av försäljnings-
priset vara förpackningskostnad. Varje 
dag sägs vi ta 20 olika förpackningar i 
vår hand.

Sverige har en rad marknadsledande 
företag inom förpackningar. Inte minst 
intelligenta förpackningar anses lovan-
de. Ett nytt samarbete med industrin 
ger förhoppningar att tillverkningskost-
naderna kan sänkas rejält. 

Genom en kombination av pappers- 
och IT-kompetens och i samarbete aka-
demi-industri, ska fler nya, intelligenta 
förpackningslösningar komma fram. Det 
är målet med iPack i Stockholm. 

Innovativa elektroniska system, i 

tryck och så kallade Internet-of-Things, 
ska åstadkommas genom samarbete 
mellan KTH och andra ledande forsk-
ningscentra och med tidiga användare 
av intelligenta system internationellt. 

 iPacks VINN Excellence Centers 
forskningsprogram ska pågå i tio år. 
Med en årsbudget på 21 miljoner kronor 
är det en av de största satsningarna på 

att ta fram innovativa spjutspetspro-
dukter för industrin. Grundarna av pro-
grammet, Vinnova, KTH och partners i 
industrin, bidrar tillsammans till finan-
sieringen.

När iPack nu går in i fas 2, presente-
ras ett nytt samarbete med näringslivet. 
Det är skogsföretaget Korsnäs, skrivhu-
vudtillverkaren Xaar och bläckbolaget 
Polyscorp som tillsammans med Ipack 
slagit sig samman för att sänka tillverk-
ningskostnaderna.

smart förpackning byter färg
Exempel på produkter är ”levande” 
banderoller”, där bilder kan förflytta sig 
över papperets yta, förpackningar som 
informerar om innehållet genom att 
ändra färg och displayer på kartonger, 

som kan visa de-
taljerad informa-
tion om produkten 
i paketet. 

I vissa fall bi-
drar den nya tek-
niken till att oön-

skade ämnen, som konserveringsmedel, 
kan tas bort ur livsmedlet och istället 
placeras i förpackningen. Ibland hand-
lar det dock inte om livsmedelssäkerhet, 
utan om upplevelse. 

För att till exempel få en kopp kaffe 
varm trycker du bara på koppens botten.  
Vad nu det är bra för. 
 aV gösta HuLtéN

under 2009 ökade paketvolymerna i Pos-
ten Nordens finska verksamhet med hela 
63 procent.

För att möta de ökade volymerna och 
stärka positionen på den nordiska logis-
tikmarknaden, utökar Posten Norden sin 
terminalkapacitet i Finland.

Posten Nordens nya terminal i Åbo är 
en av Nordens modernaste anläggningar 
i sitt slag och blir en viktig knutpunkt i 
det nordiska nätverk där Posten Norden 
bedriver logistikverksamhet. Den nya 
terminalen ligger strategiskt i Åbo hamn 
och har 42 portar.

Logistikverksamheten i Åbo erbjuder 
kundanpassade logistiklösningar som 
transport, lagring, insamling, ompakete-
ring och annan bearbetning. 

Hanterar livsmedel
Anläggningen klarar även av att hantera 
specialprodukter som livsmedel och va-
ror som behöver förtullas. 

Den nya terminalen uppgår till 25 000 
kvm och kommer att sysselsätta cirka 80 
medarbetare.

– I Finland är vi redan en av de ledan-
de aktörerna när det gäller komplexa 
logistiklösningar. Genom den nya ter-
minalen kan vi erbjuda ett ännu kraft-
fullare alternativ inom tredjepartslogis-
tik och lagerverksamhet på denfinska 
marknaden. Vi kan också ännu bättre 
ta tillvara de tillväxtmöjligheter som de 
ökande internationella flödena innebär, 
säger Jari Rinnekoski, chef Posten Lo-
gistik Finland.

allt under ett tak
I och med nybygget koncentrerar Posten 
Norden all sin logistikverksamhet i Åbo 
under ett och samma tak. Det ska leda 
till bättre samordning, funktionalitet 
och möjlighet att hantera större flöden.

Åbo har traditionellt spelat en viktig 
roll i Östersjöområdet och för handeln 
med Sverige. Det är ett centrum för han-
del till, från och inom Norden. Via den 
nya logistikterminalen i Åbo, passerar 
nu alla de paket från övriga Norden som 
skickas ut till de 1 200 utlämningsställen 
som Posten Norden har i Finland genom 

partnerskap med rese- och frakttjänst-
bolaget Matkahuolto och detaljhandels-
kedjan Suomen Lähikaupat Oy. Posten 
Nordens utlämningsställen i Finland 
syns under varumärket MyPack.

I Finland har Posten Norden logis-
tikverksamhet i Vanda, Tammerfors, 
Lahtis förutom på den nya terminalen i 
Åbo.

Historiskt samgående
Posten Norden är resultatet av det histo-
riska samgåendet mellan Post Danmark 
A/S och svenska Posten AB 2009. 

Koncernen erbjuder kommunikations- 
och logistiklösningar till, från och inom 
Norden och får en omsättning på cirka 45 
miljarder kronor och drygt 50 000 medar-
betare.

Verksamheten bedrivs inom affärsom-
rådena Breve Danmark, Meddelande Sve-
rige, Logistik och Informationslogistik. 

Posten Norden har en mycket stark  
infrastruktur för kommunikations- och 
logistiktjänster till, från och inom Nor-
den. Genom fusionen stärks också för-
utsättningarna att säkra en förstklassig 
postservice och erbjudandet av konkur-
renskraftiga logistiklösningar i framti-
den.

Logistik är ett prioriterat expansions-
område för Posten Norden. 
 aV gösta HuLtéN

Posten Norden växer i Finland
Posten Norden fortsätter att öka sin logistik-
verksamhet och bredda den i Norden med  
en ny terminal i Åbo. 

DeN Nya termINaLeN är utrustad med  
moderna paket sorteringsmaskiner. totalt 
har Posten investerat nära 200 miljoner  
i den nya anläggningen.

fOtO JONNY HOLMéN

Intelligenta förpackningar 
– snart i var mans hand
Forskningscentret iPack vid KTH Kista vill 
utveckla produkter för Sveriges nästa miljard-
export – intelligenta förpackningar. 

”Förpackningen stärker logistiken”
för att hjälpa företag att kommersialisera 
innovationer erbjuder forskningsinstitutet 
innventia (tidigare stfi-Packforsk), kompe-
tens, erfarenhet och ett globalt nätverk.

– Vår verksamhet baseras på en helhets-
syn på förpackningen i värdekedjan, från rå-
vara till avfallshantering  inom alla förpack-
ningsmaterial, från de traditionella till nya 
material, säger kennert Johansson, ansvarig 
för förpackningslogistik inom  innventia.

– när miljöfrågan först dök upp för cirka 
20 år sedan, var förpackningar illa sedda. 
Under 90-talet fanns också ett stort tryck att 
minska mängden förpackningsmaterial.

– Men mängden förpackningsmaterial har 
också minskat. som resultat av material-
forskning har förpackningarna också blivit 

lättare och starkare. 
nu talar man mer om ”sustainable 

packa ging” där både ekonomi, miljö och 
sociala faktorer är med. Visst finns det 
förpackningar som innehåller mycket luft 
och som skulle kunna göras mindre. Men 
en förpacknings ska också sticka ut och 
synas under de sekunder som konsumenten 
bestämmer sig.

– förpackningen ska stärka logistiken och 
stödja supply chain. 35 procent av  
alla livsmedel som produceras kastas bort 
eller förstörs vid transport. förpackningen 
har mycket stor betydelse för att minska 
svinn och skador och de blir alltmer miljö-
smarta. 

Exempel på produkter är ”levande” 
banderoller”, där bilder kan förflytta 
sig över papperets yta.

Intelligenta förpackningar är ett 
starKt sveNsKt framtIDs-
områDe. tetraPak i Lund  
tillhör de världs ledande. 
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grupper, med tavelmöten en gång per 
vecka. 
Vilka resultat har ni uppnått hit-
tills?

– Miljökontorets livsmedelskontrol-
ler hade väntetider på flera år, en rörig 
organisation, avbrott i ärendehandlägg-
ningen när andra arbetsuppgifter dök 
upp, otydliga rutiner, svårt att hitta ak-
ter, många som gör samma sak etc. 

Leanarbetet har resulterat i en helt 
ny organisation.

– Ett mätbart re-
sultat på kort sikt 
är när 250 livsmed-
elsgranskningar per 
år ökat med 100 pro-
cent, till 500.  

På kultur- och 
fritidskontoret har 
ledtiden minskat från 150 dagar till 40 
dagar från det att föreningar lämnar in 
sin bidragsansökan tills bidraget betalas 
ut.

– Vi mäter till och med arbetsglädje, 
säger Robert Kusén. På Social- och om-
sorgskontoret har den ökat med 29 pro-
cent. 

– De riktigt bra resultaten visar sig på 
längre sikt, när alla anställda försöker 
förbättra verksamheten lite varje dag.  

tavelmöten
–  En gång i veckan har vi tavelmöten, 
där teamen redovisar hur de ligger till, 
om målet är uppnått eller om det är 
mycket kvar. Då hjälps man åt att jus-
tera det.

Många frågar sig säkert om det går 
att överföra industrins lean- och effekti-
vitetstänkande till arbetet med männis-
kor i vård, hemtjänst eller skolor.
Är det slöseri eller värdeskapande 
tid att bara sitta ner och prata en 
stund med en boende i äldreomsor-
gen?

– Om de gamla vill ha det, då är det 
värdeskapande. Då får man se över andra 
rutiner som kan vara slöseri till exempel 
att leta efter saker, ineffektiva tvättruti-
ner eller onödig administration. 

Vad är det för skillnad på leanar-
bete på Scania och i kommunen? 

– På Scania handlar det mer om att 
förbättra kvalitén i en produkt eller att 
påverka fysiska miljön med tunga lyft 
till exempel. I kommunen kan kvalitets-
arbetet mer handla om psykosocial miljö, 
stress, arbetsbelastning etc.

– Vi ställde frågan om det går att ska-
pa en arbetsplats där alla medarbetare 
växer genom att eliminera slöseri och 
ständigt öka värdet för medborgarna och 

samhället där alla 
parter bli vinnare 
och medkrafter i ut-
vecklingen. Nu vet 
vi att svaret är JA.

Men ska man 
lyckas hänger det 
på ledningen. Det 
måste vara en när-
varande ledning. 
Det skiljer sig från 
Scania. I en kom-
munal verksamhet 
kan en chef ha verk-
samheten utspridd 
på många enheter. 
Vilka fallgropar 
finns det i leanar-
betet?

– Att plocka in 
konsulter vid fel 
tillfälle för att lösa 
problem. Det pas-
sar inte i alla faser. 
Värderingsgrunden 

måste man gemensamt komma fram till 
och alla måste delta för att få en gemen-
sam syn.
Varför en så bred leansatsning just 
i Södertälje?

– Det är erfarenheter från anställda 
på Scania som spontant har spritts till 
andra arbetsplatser i kommunen. När 
man kommer hem berättar man vid 
köksbordet om hur man arbetar.

Södertälje ska bli en internationell fö-
rebild för lean i kommunal verksamhet. 
Här skapas nu ett svenskt Leancentrum, 
med de största arbetsgivarna – Scania, 
AstraZeneca, Södertälje kommun och 
Telgekoncernen. 

På Campus Telge finns KTHs Lean-
centrum.  

Nu spelas det in en film från äldre-
boendet Ljungbacken i Järna, om hur 
personalen utvärderar sitt arbete i små 
förbättringsgrupper. 
 aV LeNa sONNe  

att lean startat i tillverksindustrin råder 
ingen tvekan om. Men lean går att till-
lämpa i alla verksamheter.

– Vår övertygelse är att det som redan 
uppnåtts inom till exempel Toyota och 
Scania kan uppnås även inom Södertälje 
kommun, säger Robert Kusén, utveck-
lingschef på Växthuset, med erfarenhet 
från Scania, både före och efter deras in-
förande av lean.

– Jag och många med mig upplevde 
krav men inget inflytande.  Vi jobbade i ett 
kontrollerande och handlingsförlamande 
system. Vi förväntades utföra – men inte 
utveckla. Efter några år startade Scania 
sitt förändringsarbete och min och andras 
situation fick en ny utgångspunkt.  

utförarna har bästa bilden
Det traditionella sättet att organisera ar-
betet hierarkiskt med kontroll uppifrån, 

där de högre nivåerna bestämmer hur 
saker och ting ska skötas, medan mellan-
nivåerna planerar och kontrollerar dem 
som utför arbetet, vill man bryta med. 

– Utförarna har ofta mycket lite infly-
tande över sin tillvaro, samtidigt som de 
har den bästa bilden av hur verksamhe-
ten kan bli bättre.

– Syftet med Växthuset är att skapa 
kvalitet, effektivitet och människor som 
växer. Alla medarbetare ska växa ge-
nom att eliminera slöseri och ständigt 
öka värdeskapandet för medborgare och 
samhälle.

Varje individ är en hel resurs, med för-
måga att lösa problem och själv utveck-
las på kuppen.

– I höst börjar vi med breddningens 
första fas, för alla anställda i kommu-
nen. 

Alla arbetslag delas in i förbättrings-

Södertälje tror på  
växthuseffekten
Växthuset, Södertälje kommuns leanarbete, ger 
kommunens 6 000 anställda utbildning i lean. 

”Vi mäter till och med  
arbetsglädje … På Social  
och omsorgskontoret har  
den ökat med 29 procent.”
robert kusén, utvecklingschef på Växthuset.

en gång i veckan har man taveLmöteN, där teamen redovisar hur  
de ligger till berättar robert kusén. från vänster: anders Persson, 
Ingela ekström, Martin andaloussi, Johan ward, senay sag och  
göran roothen får introduktion genom lean-spelet.

fOtO: tOrbJörN åkerbLaD

”sYsteMatIserat suNt förNuft”

”Leanfilosofin har sitt ursprung i Japan. När 
landet började återhämta sig efter andra 
världskriget, bidrog ekonomiska begräns-
ningar och bristen på råmaterial till att 
skapa ett processfokuserat och resurs-
snålt arbetssätt.

Idag finns lean över hela världen och har 
spridits från industriproduktion till andra 
områden. Lean kan beskrivas som ett slags 
systematiserat sunt förnuft.”

ur intervju med anders Hugnell, som leder 
ktH Leancentrum i södertälje och är 
redaktör för handboken Lean Management 
från bonnier Ledarskap.
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bob emilianis intresse för Lean väcktes 
när han läste boken Kaizen, skriven av 
Maasaki Imai.  Han hittade den i bib-
lioteket på United Technologies, där Bob 
Emiliani arbetade bl a som ansvarig för 
supply på 1990-talet. Men först några 
år senare tog intresset fart på allvar i 
samband med att han tillsammans med 
kollegor tränades i Lean produktion av 
konsulter från japanska Shingijutsu. 
Idag är han en av de mest profilerade och 
publicerade forskarna i ämnet. 

Han är fast övertygad om att det som 
avgör huruvida ett företag ska lyckas 
med sitt leanarbete eller inte, ligger i 
chefernas agerande.

– Trots att tusentals chefer utbildats 
inom Lean är det långt ifrån alla företag 
som lyckats skapa en leantransforma-
tion som genomsyrar hela företaget. Min 
forskning och mina erfarenheter från ar-
betslivet visar att chefernas sätt att bete 
sig och agera är avgörande för resultatet.

”real Lean”
Bland hans publikationer finns bokserien 
”Real Lean” som i idag består av fem vo-
lymer – en sjätte kommer nästa år. Hans 

bok ”Better thinking, Better results” be-
lönades med Shingo Research Prize år 
2003. Utöver detta har Bob Emiliani även 
publicerat ett 30-tal större artiklar, varav 

”Lean Behaviors” från 1998 är en av de 
mer omtalade. Den handlar om hur che-
fers agerande enligt principen ”respekt 
för människor” påverkar resultatet av fö-
retags Leanarbete. 

Under sin föreläsning på Lean Fo-
rum kommer Bob Emiliani att fokusera 
på att förklara innebörden och vikten 
av principen ”respekt för människor” i 
leanarbetet. Den är inte något man kan 
välja bort, som många chefer enligt 
honom tycks tro. Han återkommer 
flera gånger till uttrycket ”non-zero 
sum”, som i praktiken väl är detsam-
ma som win-win och är ett tänkesätt 
Bob Emiliani anser ska genomsyra 
chefernas agerande.

Från vissa strategiska inköpare 
har Bob Emiliani fått kritik för att ta 
för lätt på vinsterna med omvända nät-
auktioner och andra verktyg som sätter 
press på underleveranörer. Han har sva-
rat att både hans erfarenhet från företag 
och hans forskning visar att tekniken i 
de flesta fall blir ett nollsummespel, där 
leverantörsledet förlorar (allt) det som in-
köp vinner. Det är inte i linje med Lean.

– Om ett företag ska lyckas med sitt 
Leanarbete måste det fördjupa förstå-
elsen för Leans principer och samtliga 
medarbetare måste delta i det dagliga 
förbättringsarbetet. 

– ”Respekt för människor” handlar om 
att ha respekt för samtliga människor 

som påverkar verksamheten och resul-
tatet, att förbättra företagets konkur-
renskraft utan att påverkar exempelvis 
anställda, leverantörer, kunder och ak-
tieägare på ett negativt sätt. Det är vad 
jag menar med att det ska råda ett ”non-
zero sum”-förhållande, säger han.

Istället ser Bob Emiliani alltför ofta 
företag som fokuserar endast på det egna 
företagets kortsiktiga lönsamhet.

Under Lean Forum 2010 kommer Bob 
Emiliani också att leda en workshop med 
fokus på att utveckla och förbättra ledar-
skapet för chefer i företag som arbetar 
enligt Lean. Han kommer att belysa ett 
antal vanliga fel som chefer gör och var-
för deras efterträdare fortsätter att göra 
samma misstag. Ett exempel är standar-
diserat arbete, en princip som chefer själ-
va sällan lever efter i samma utsträck-
ning som den övriga organisationen.

– Jag kommer att visa på hur och varför 
chefer ska arbeta mer standardiserat. Min 
forskning visar att det är en förutsättning 
för chefer att lyckas som ledare i ”leana” 
organisationer, säger Bob Emiliani . 

Respekt för människor bortglömd i Lean
På Lean Forum 2010 i Göteborg i nästa vecka  
berättar forskare Bob Emiliani  om en princip 
som ofta glöms bort i en Lean-omställning. 

”Om ett företag ska lyckas  
med Lean eller inte, ligger  
i chefernas agerande.”
bob emiliani, lean-forskare.

ILLustratION rObert NYberg

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

Han får inbjudningar att tala om lo-
gistik från Sydafrika, Brasilien och 
USA.

Han har utbildat två genera-
tioner svenska logistikchefer. Dag 
Ericsson, tidigare professor i logis-
tik i Linköping och på Chalmers 
i Göteborg, numera professor vid 
högskolan i Borås, är efter snart 40 
år fortfarande den store utmanaren 
och eldsjälen för nytänkande inom 
logistiken.

Först vid PLANs forsknings- och 
tillämpningskonferens i augusti 
och sedan på ”600 Minutes” i Stock-
holm i september, ber vi honom 
att berätta om sitt huvudbudskap 
– demand chain management, och 
de nya möjligheter och krav som en 
digital infrastruktur ger.

– Den nya digitala infrastruk-
turen skapar helt nya möjligheter 
till kunskapsutbyte, både inom och 
mellan företag B2B och till kunder-
na B2C, säger Dag Ericsson. Inter-
net har redan inneburit en revolu-
tion, men det är ingenting jämfört 
med det som nu väntar.

-Vi är bara i början av ett nöd-
vändigt organisatoriskt nytän-
kande, baserat på ”boundaryless 
communication” – gränslös kom-
munikation. Och logistikern, med 
sitt process- och systemtänkande, 
kommer att stå i centrum.

Interorganisatoriska  
kunskapsflöden
Teknik- produkt- och serviceinnova-
tioner räcker inte när traditionella 
branschgränser försvinner.   

– Arbeta i tvärfunktionella och 
interorganisatoriska team. Logisti-
kern har en avgörande roll i dessa 
team.

– Gårdagens modell bestod av 
oberoende enheter, som tillverkade 
lagerbaserade standardprodukter 
och den var leverantörsdriven.

– Morgondagens modell bygger 
på virtuella nätverk, informations-
baserade produkter och tjänster,  
kundupplevt värde, innovativa pro-
dukter och strategisk positionering.

Han vill belysa relationerna mel-
lan ett företag och dess kunder i flera 
led och hur man kan knyta kunder-
na närmare företaget och dess kärnpro-
cesser.  Han betonar också relationen mel-
lan företaget och dess leverantörer i flera 
led och särskilt interaktionen mellan före-
taget och dess huvudleverantör.

Hur kan man då skapa en win-win-
situation, istället för ett motsatsförhål-
lande? 

Genom Demand chain management, 
DCM, som länkar kompetenser med 
partners.

Men det krävs en mer öppen organisa-
tion än dagens för att skapa en efterfrå-
gestyrd kedja.

– Det här är den stora skillnaden mel-
lan Supply chain och Demand chain. 

– Synen på konsumenten som hu-

vudpersonen är en integrerande del av 
DCM. 

”the big shift”
Vi står inför ett verkligt ”big shift” – mer 
omdanande än det vi tidigare sett med 
internet, anser Dag Ericsson. 

Den riktigt stora förändringen är att 
företagen måste går från slutna system 
till öppna. Det skapar helt nya förutsätt-
ningar men också nya krav.

Det här är mer revolutionerande än 
när industrisamhället utvecklades till 
kunskapssamhälle. 

De företag som börjat införa de här 
öppna systemen och nya sociala medier, 
står bäst rustade i förändringsprocessen. 

Drivkrafter för förändring är att hitta 
nya sätt att utnyttja den nya digitala 
infrastrukturen, utveckla nya interorga-
nisatoriska kunskapsflöden och åstad-
komma ett organisatoriskt nytänkande 
betonar Dag Ericsson och nämner ny-
tänkande eldsjälar inom logistiken, både 
i stora världsföretag och i små familje-
företag.

Intraprenören som hjälte
Det finns en övertro på att IT automatiskt 
löser affärsproblem. IT-nördar får ofta för 
stort svängrum i organisationen, menar 
Dag Ericsson. ”Här ska ingen få komma 
in på mitt område” är en vanlig attityd. 

– Process management kräver att man 

jobbar tvärfunktionellt och an-
vänder sig av verktygslådan 
för DCM. Det är det som kan 
skapa kundupplevt värde.  

– Electrolux har insett att 
deras logistik blir värdeska-
pande först när kylskåpet 
börjat användas av köparen.

Det talas ofta om entre-
prenören som hjälten för da-
gen. Men Dag Ericsson vill 
också peka på intraprenören 
– eldsjälen som ser de nya 
möjligheterna inom sin orga-
nisation. 

Det är främst ett strate-
giskt intraprenörskap som 
kommer att förnya logisti-
ken.  Det innebär att kombi-
nera och balansera strategi, 
innovation och förändring.  

Strategin måste vara att 
utnyttja existerande styrkor. 

– I logistiken finns nyckeln 
till att lyckas med entrepre-
nörskap, det är där man iden-
tifierar och verklighetsanpas-
sar nya affärsmöjligheter. 

– Kärnan i logistiken 
handlar om att utveckla och 
hålla ihop komplexa system.  
Det är ofta långa och sling-
riga vägar, med fler och fler 
nivåer mellan producent och 
konsument. 

Skillnaden är att man 
måste tänka i flera led, vilket 
genererar olika beteenden.  
Virtuella nätverk kan visa 
en komplex bild. Man måste 
koppla ihop produktions-  och 
konsumtionssystem på ett så 
enkelt sätt som möjligt.

Nytänkare motarbetas
Dag Ericsson påminner om 
betydelsen av mjuka fakto-
rer.

– Kärnan i mjuka fakto-
rer ligger i interaktion och i 
relationer mellan individer, 
det vill säga att jobba med 
lärande, utbildning, organi-
sationskultur, värderingar 
och ”politiska” frågor. 

– Det ligger en otrolig po-
tential i ”communities” och 
öppet samarbete, men det är 
svårt att förverkliga i prak-
tiken. Skillnaden mellan 
möjligt och uppnått blir allt 
större, säger han och avslutar 
med nya frågeställningar: 

Hur strukturera IT-resur-
ser för att utnyttja de nya möjligheter de 
öppnar? Hur stödja snarare än motarbe-
ta nya initiativ? Hur utnyttja idéer och 
initiativ hos nytänkare?

För bakom alla framsteg finns alltid 
nytänkande individer, påpekar Dag Er-
icsson.

Men nytänkare motarbetas ofta mer 
eller mindre öppet.

– Ingen teknologi, inga affärssystem, 
inga aldrig så välplanerade affärspro-
cesser åstadkommer i sig stadigvarande 
förändringar.

– Verkliga förändringar åstadkoms av 
de individer som tar tag i komplikationer 
och hinder med tålmodig djärvhet. 

 
 aV gösta HuLtéN

Logistikern i centrum 
”Kärnan i logistiken  
är att hålla ihop  
komplexa system.”
DaG erIcssoN, professor i logistik.

fOtO: LeNa sONNe

”Ingen teknologi, inga affärssystem, inga 
aldrig så välplanerade affärsprocesser 
åstadkommer i sig staDIGvaraNDe  
föräNDrINGar”, säger Dag ericsson.
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Effektivisera logistiken?
Här flödar ny kunskap!

Nu är det rätt tid att tänka framåt och trimma produktionen. Produktionslogistiken blir allt 
viktigare för konkurrenskraften i tillverkningsindustrin. Den som är kreativ och handlingskraftig 
nu stärker sina postitioner för framtiden! 

Kunskaper är färskvara! Uppdatera dig och dina medarbetare på våra kostnadsfria utbild-
ningsprogram inom logistik. Seminarierna genomförs i samarbete med Tidningen Intelligent 
Logistik, SILF, Plan och RFID Nordic.

Välkommen till Tekniska Mässan 2010 – här finns kunskapen!

Ny 

Logistik-

scen 2010

Registrera dig för kostnadsfri biljett på www.tekniskamassan.se • Fackmässa åldersgräns 18 år.

I samarbete med: Huvudmediapartner


