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Företagets logistiska förmåga är en viktig länk

i produktionskedjan som kräver ständigt ny-

tänkande. Effektiv hantering av material, lager

och transport sänker kostnaderna och stärker

konkurrenskraften på dagens globala marknad.

Nu flyttar logistiken in i A-hallen. Avdel-

ningen Logistics fokuserar på effektiv produk-

tionslogistik – allt från intern logistik, material-

hantering och utrustning, truckar, lager- och

förvaringssystem, emballage, tjänster till tråd-

lös datafångst och IT-system. 

Vi lyfter särskilt fram RFID-området. Dess-

utom genomförs konferensen Nordic Transport

Convention och finalen i Truckförar-SM.

På Nordens ledande fackmässa för industrin

gör du konkreta affärer, träffar nya kundgrupper

och får inspiration.

Välkommen till Tekniska Mässan 2007!

Boka plats nu! Kontakta Per Junbrink, telefon

08-749 91 13, e-post per.junbrink@stofair.se

Ett arrangemang av: I samarbete med: Mediapartner

Tekniska Mässan 16–19 oktober 2007
• Industriteknik 
• Forum för Produktutveckling
• Skärande Bearbetning
• Verktyg
• Effektiv Plåtbearbetning
• Sammanfogning
• Montering
• Logistics
• Driftsäker Produktion & Underhåll
• Nordic Transport Convention
• PLM Strategi & Vision 07
• Embedded Conference Scandinavia
• Fackmässa med åldersgräns 18 år
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Logistics – 
nu i A-hallen!
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– Intelligent logistik kan betyda mycket
för en bättre miljö, menar miljöforska-
ren Magnus Blinge.
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I Kapellskär märks boomen i Östersjöhandeln mest.

12
100-årsfirande Norrköpings hamn 
bygger ut.
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Samskips kombiupplägg reducerar utsläppen_____________________6
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– Vi märker det ökade miljöintresset
bland transportköpare, säger
Birna Ödefors, VD Samskip AB.
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Norrköpings Hamn och Stuveri AB

Utveckling pågår.
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Intelligent Logistik är det oberoende magasinet om inköp, logistik, produktion och affärer.

All logistik handlar egentligen om att förse oss alla med mat, klä-
der, tak över huvudet och alla de prylar, nöjen och bekvämlighe-
ter som vi räknar till livets nödtorft.

Långa transporter är ett växande problem när dessa behov ska
fyllas.  Det är bara godstransporterna som ökar de svenska koldi-
oxidutsläppen. Det är dessa som kan hota de alltmer ambitiösa
svenska miljömål som politikerna glädjande nog nu tävlar om att
sätta upp – och förhoppningsvis också genomför.

De ökade transportbehoven gäller inte minst livsmedel. Allt-
mer frukt och grönt kommer från avlägsna kontinenter. Proble-
men med långa transporter gäller inte minst frysta produkter.
Nästan all fisk som säljs är fryst och har snurrat runt världen
innan den når kyldisken.

Ökad global handel ökar transportbehoven. Vill vi ha billig
elektronik från Sydostasien, naturkött från Brasilien och kaffe
från Colombia, måste det ju transporteras hit.

Det är intressant att de tillverkande svenska storföretagen
enligt Catrin Lammgård blir alltmer intresserade av hur deras
produkter transporteras.

Att vi alla börjar fundera mer på hur varor transporteras, sät-
ter intelligent logistik i en guldsits. För som miljöforskaren Mag-
nus Blinge konstaterar i en intervju, nyckeln till hållbara gods-
transporter ligger i den strategiska logistikplaneringsprocessen.

Att det här sommarnumret av Intelligent Logistik har sjöfart
och miljö som tema och special är alltså ingen tillfällighet.

Hamnar och sjöfart är en självklar del i industrins logistikflö-
den. Men sjöfart är också ett transportsätt som kan vara mindre
miljöbelastande än land- och flygtransporter. För att flytta över
gods till järnväg, behövs nya kombiterminaler, särskilt i våra
hamnar.

I ett brev till regeringens hamnutredare skriver också Närings-
livets Transportråd att hamnar med kombiterminaler bör priori-
teras. Transportrådet vill ha fler kombiterminaler i strategiska
lägen som noder för inflöde och omlastning av gods.

Den statliga hamnstrategiutredningens viktigaste uppgift är
att ge förslag på strategiska hamnar, som får prioritet vid statligt
finansierad infrastruktur. De statliga investeringarna i landinfra-
struktur som vägar och järnvägar, är ju ofta större än investering-
arna i själva hamnen.

Transportrådet menar att utredningen främst ska intressera sig
för de hamnar där möjligheterna att underlätta intermodala
transporter är bäst. Det gäller flöden med stort inslag av contai-
ner- och roro-trafik.

Göteborg har här en särställning som den enda svenska hamn
som kan dra till sig interkontinental trafik.

Andra hamnar, som är viktiga feederhamnar för containers till
och från Göteborg eller andra europeiska storhamnar, finns i
Stockholmsområdet och i Sydsverige. Ett samarbete är angeläget,
med tanke på den stora hamnkapacitet som redan finns i områ-
det från Gävle i norr till Norrköping i söder. Dessa hamnar bör
också ligga väl till för att ta emot framtida ökade godsflöden. 

Det finns redan en god landinfrastruktur söder om Stockholm
kring hamnarna i Oxelösund och Södertälje, påpekar Transport-
rådet. 

Behovet av nya kombiterminaler i Luleå, Umeå, Sundsvall,
Gävle, Stockholm Norr, Stockholm Årsta, Norrköping, Jönkö-
ping, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Älmhult
pekas också ut. Flera orter kunde nämnas.

Många väntar nu med spänning på enmansutredaren Bengt
Owe Birgerssons förslag till prioriterade hamnar och kombiter-
minaler i början av oktober. 

Kombiterminaler framstår nästan som miljölogistikens gordis-
ka knut, den där knuten ni vet, som ingen kunde få upp, men som
Alexander den store högg av med ett enda Alexanderhugg.

Ha en skön sommar!

Gösta Hultén, Chefredaktör
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Samskip startade sitt nya omlastningsupp-
lägg via Helsingborg redan våren 2006 och
har sedan dess använt Helsingborg som
hub för den växande trafiken mellan
Östersjön och Baltikum, England och kon-
tinenten.

Med start i våras anlöper något av
Samsksips containerfartyg Helsingborg
söndag, måndag och tisdag. 

Ökat miljöintresse
Med ett nytillskott av ca 9 000 containeren-
heter på årsbasis, främst omlastningsenhe-
ter mellan kontinenten och Östersjön, hål-
ler Samskips hanterade volymer i Helsing-
borgs Hamn redan på att fördubblas. 

Samskip ser ökningen som en effekt av
ett ökat miljöintresse.

– Genom att kombinera vår svenska och
baltiska trafik och därmed få en förbättrad
seglingslista, kan vi nu erbjuda marknaden
snabbare och mer pålitliga transportlös-
ningar, med väsentlig mindre miljöbelast-
ning, säger Birna Ödefors, VD för Samskip
AB.

Rederi med kombierbjudande
Samskip har uppgraderat fartygsstorleken
för sina Helsingborgsanlöp och ren odlat
sin verksamhet i Östersjön och på Nord-
sjön med två separata slingor och med Hel-
singborg som omlastningshub. Feederfarty-
gen Adele och Seawheel Express trafikerar
nu Östersjöhamnarna Ventspils, Klaipeda
och Swinoujscie med Helsingborg som hub
och nybyggda Samskip Explorer går Nord-

sjöslingan Rotterdam-Aalborg-Helsing-
borg-Varberg-Hull. 

– Samskips nya upplägg minskar både
antalet hamnanlöp och gångtiden till sjöss
och förbättrar därmed ytterligare vår mil-
jömässiga effektivitet. Genom att utnyttja
våra intermodala möjligheter, kan vi nu via
Baltikum erbjuda fasta ankomstdagar även
till den växande marknaden i Moskva och
St. Petersburg, säger Birna Ödefors.

I motsats till färjerederierna kör Sam-
skips fartyg också på grön, lågsvavlig olja.

Det familjeägda isländska rederiet är ett
exempel på hur rederierna idag intresserar
sig alltmer för logistiken till lands. För utom
sjötransporter och skeppsmäkleri, erbjuds

– Miljöargumentet är mycket viktigt för oss. Med feederbåtar och egna 
tåg som täcker hela Europa, kan våra kombiupplägg minska koldioxidut-
släppen med 10–20 % jämfört med lastbilsalternativet. 

Det säger Birna Ödefors, VD för isländska Samskip AB, som gläds över
en växande marknad i miljödebattens spår.

Av Gösta Hultén

Kombiupplägg minskar koldioxi

Nybyggda Samskip Explorer knyter samman
Hull och Rotterdam med Ålborg, Helsingborg
och Varberg. 

Hull

Varberg
Ålborg

Klaipeda

Ventspils
Helsingborg

Rotterdam

De stor 45-fotscontainers som Samskip använder, tar lika mycket gods som en trailer.
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export- och importservice, spedition, dörr-
till-dörr-transporter, järnvägstransporter,
kombitransporter och projektlaster. Sam-
skip kan därmed, precis som de stora land-
baserade integratörerna, erbjuda tidsbe-
stämda dörr-till-dörr-leveranser i Europa,
men där koldioxidutsläppen kan minska
genom kortsjöfart istället för lastbilar.

Med köpet av Geest North Sea Line och
kombioperatören Seawheel 2005, stärkte
Samskip sin position på den europeiska
och skandinaviska dörr-till-dörr-markna-
den. Genom sitt växande intermodala nät-
verk, kan Samskip uppnå betydligt mer
frekventa och punktliga tidtabeller än vad
sjöfarten kunde erbjuda för bara några år
sedan. Den nya servicen opererar med
fasta anlöpsdagar och kan därför erbjuda
de fasta leveranstider dörr-till-dörr som
många kunder vill ha.

Intermodalt nätverk
Samskip erbjuder transporttjänster i ett
nätverk med 61 kontor i 24 länder, t ex i
Storbritannien, Tyskland, Holland, Spani-
en, Italien, USA, Kanada, Baltikum, Ryss-
land, Asien, Sydamerika och naturligtvis
Island. Från Rotterdam, som är Samskips
största hub, erbjuds intermodala kortsjö-
transporter inom hela Europa. 

– För att möta nya krav på på snabbare
och effektivare lossning och lastning av
lastbilar för dörr-till-dörr och kaj-till-kaj-
leveranser, har Samskip startat ett anlöp i
Rotterdams Interforest Terminal, som
används av bl a SCA. säger Jens Holger
Nielsen, VD, Samskip Multimodal Contai-
ner Logistics i Rotterdam.

Huvudprodukten är dock containertra-
fiken i linjesjöfart varje vecka till och från
Island, England, kontinenten och Balti-
kum. 

– Att Samskip ökar sin trafik via Hel-
singborg känns väldigt positivt. Det är

ytterligare en bekräftelse på att vår strate-
giska satsning på containerhantering är
rätt, säger Kjell-Åke Ranft, försäljning-
schef i Helsingborgs Hamn AB.

De första fyra månaderna 2007 har de
totala containervolymerna i Helsingborgs
hamn ökat med ca 30 % jämfört med
samma tid förra året.

– Det är t o m en snabbare ökning än
förra årets rekordökning på över 20 %,
som vi inte trodde skulle överträffas, säger
Kjell-Åke Ranft.

– Jag tror att ökningen beror både på
den allmänna ökning i handeln, men också
är en miljöeffekt.

Önskan att flytta gods från landsväg till
sjötransporter förstärks just nu också av
bristen på chaufförer och trängseln på
vägarna, säger Kjell-Åke Ranft.

IKEA-kontrakt
– Behovet av intermodala logistiklösningar
växer och alltfler kunder vill flytta över sitt
gods från vägarna till grönare, mer pålitliga
och kostnadseffektiva sjöfartsalternativ,
säger Birna Ödefors. 

– Genom vårt dotterbolag Van Dieren
Maritime, kan vi erbjuda väg- och järnvägs-
transporter både till kontinenten och via
Venstpils till Moskva. 

IKEA, som i sin miljöpolicy vill satsa på

tåg, men också är känt för att jaga låga
logistikkostnader, är en av Samskipägda
Van Dieren´s kunder.

Tidigare prövade IKEA att köra egna
tåg mellan Tyskland och Sverige i IKEA
Rail, men det blev för dyrt. Van Dieren
Maritime fick förra året ett 2-årskontrakt
med IKEA för att frakta containrar mellan
Älmhult i Sverige och Herne i Tyskland. 

Samskips fartyg trafikerar Helsingborg
och Varberg i samarbete med Van Dieren,
som också kör egna blocktåg mellan Tysk-
land och Norrköping tre gånger i veckan
och nu startat ett nytt tåg mellan Helsing-
borg och Nässjö.

– Vi angör hela fem hamnar i Norge,
delvis i samarbete med DFDS Lysline, och
kan därmed minimera de dyra och krävan-
de landtransporterna där. 

– Vi hoppas också snart kunna erbjuda
blocktåg till den norska marknaden, säger
Birna Ödefors.

I Danmark kan kunder på Jylland betjä-
nas via Ålborg eller, för kunder på Själ-
land. via Helsingborg.  Sverige och Norge
täcks via kombiterminalen i Helsingborg
eller via hamnen i Varberg.

Den nya förbindelsen från Hull startade
i februari i år och erbjuder dörr-till-dörr-
leveranser mellan Hull och Moskva på 12
dagar och Rotterdam-Moskva på 11 dagar.

”Helst inte lastbil”
– Bristen på chaufförer, trängseln på vägar-
na och vägavgiften, ”mauten” i Tyskland,
gör att många kunder säger att de helst
inte vill ha lastbilar utan tåg, men de vill
inte betala mer för det. 

– Men vi skulle önska oss fler kombiter-
minaler i de svenska hamnarna. Bristen på
kombiterminaler är en stor flaskhals om
man vill ha mer järnvägstransporter.

Samskip har valt att lägga sitt svenska
huvudkontor i Varberg. Det är en effektiv
hamn med lätt insegling, säger Birna Öde-
fors.

– Men vi skulle gärna vilja ha en kombi-
terminal i Varberg. Tågoperatörerna har
inte löst den frågan. Fler kombiterminaler
skulle ytterligare förstärka tåguppläggen.

”Bristen på kombiterminaler 
i hamnarna är en stor flaskhals” 

– Samskips nya
upplägg minskar
både antalet hamn -
anlöp och gångtiden
till sjöss och förbätt-
rar därmed ytterliga-
re vår miljömässiga
effektivitet,säger
Birna Ödefors.  

idutsläpp med 10–20 procent 
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nyheter

Sandvik säljer Sandvik Sorting
Systems till franska Cinetic
Industries, dotterbolag till
Compagnie de Fives-Lille. 

Sandvik Sorting Systems
tillverkar sorteringsanläggning-
ar för bl a post-, paket- och
bagagehantering, omsätter ca 1
miljard SEK med 300 anställ-
da. Fives-Lille designar och

levererar processutrustning
och nyckelfärdiga logistikan-
läggningar.

– Försäljningen av Sandvik
Sorting Systems är ett led i att
avyttra verksamhet som ligger
utanför kärnverksamheten för
Sandvik Materials Technology,
säger Peter Gossas, chef för
affärsområdet.

RFID-projekt i hamn

Nya, längre trailers, RFID-tags
på containrar och RFID-läsare
vid portarna är tre delar i ett
nytt logistiksystem mellan Vol-
vos terminal i Arendal och
Göteborgs Hamn. Administra-
tionen minskas, ledtiderna kor-
tas och antalet transporter
fabrik-hamn kan på sikt mins-
kas till en tredjedel.

Vid Volvos terminal i Aren-
dal lastas godset i containrar
som märks med en passiv
RFID-etikett. Vid porten till
Arendal och grindarna till

Göteborgs Hamn finns RFID-
läsare som registrera contai-
nern när den passerar. Om den
inte kommer i tid larmas plane-
raren på Volvo Logistics auto-
matiskt.

– När vi har den exakta kör-
tiden så vet vi säkert att ingen-
ting hänt med godset under
transporten. Vi kan också pla-
nera transportena så att vi slip-
per väntetider, säger Per
André, projektledare på Volvo
Logistics.

Volvo Logistics och Göteborgs hamn blir först i världen att använda RFID
för transportplaneringen mellan fabrik och hamn.

Toyman flyttar till Jönköping
Toyman flyttar lagret från
Skåne till Torsvik i Jönköping
och låter Tradimus Dila Logis-
tik sköta hanteringen. 

– Tidigare lagerlokaler var
inte funktionella. Vi tittade på
möjligheten att bygga  nytt,

men ville inte binda så mycket
kapital, säger Stefan Risberg,
VD.

– Outsourcingen bidrar till
en ordentlig kostnadsbesparing
och hanteringen blir mer ratio-
nell.

Sandvik kliver ur materialhantering
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På avdelningen Logistics inom Tekniska Mässan, den
16–19 oktober 2007, blir det premiär för Logistiklägen,
ett nytt aktivitets- och utställningsområde. Området Logistik-
lägen omfattar en utställningsdel för kommuner/regioner
och näringsliv samt en aktivitetsmonter med scen och
sittplatser för kortseminarier och debatter.

Kortseminarer i aktivitetsmontern
I samarbete med affärstidningen Intelligent Logistik genom-
förs kostnadsfria kortseminarier under mässans fyra dagar.
Städer/kommuner, hamnar, flygplatser, logistikföretag,
fastighetsbolag och högskolor får presentera sig. De kommer
att utfrågas av Intelligent Logistiks chefredaktör Gösta
Hultén, moderator under seminariedagarna. Tidningens
mässnummer utkommer den 12 september i hela riks-
upplagan av Dagens Industri och ligger dessutom med en
stor extra upplaga på Logistics 07. 

• Vill du få mer information, eller boka annonsplats i Intelligent
Logistik, kontakta marknadsansvarig Gustaf Berencreutz,
telefon 0176-22 83 50 eller e-post gb@intelligentlogistik.se

• Vill du få mer information, eller boka monteryta på Logistics 07,
kontakta projektansvarig Per Junbrink, telefon 08-749 91 13
eller e-post per.junbrink@stofair.se

Tekniska Mässan – 
den nya mötes-

platsen för svenska
och nordiska 
logistiklägen

www.intelligentlogistik.se • www.tekniskamassan.se

Ett arrangemang av:
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At your service!

Oxelösunds Hamn AB  Tel +46 (0)155-25 80 00  www.oxhamn.se

16,5 m

Oxelösunds Hamn

Bashamn för
Stockholm/Mälardalen
4 starka fördelar

Kort insegling
Isfritt
16,5 m djup
24 timmars service

Välkommen!



Författaren Lubbe Nordström kallade på
sin tid Gävle för Stor-Norrlands huvudstad
och spådde staden en lysande framtid som
handels- och industristad. Idag är hamnens
läge strategiskt när det gäller att hantera de
snabbt växande handelsvolymerna mot
Östeuropa. 

Med en ny motorväg till Stockholm, en
växande hamn och bra järnvägsförbindelser,
har Gävle ytterligare stärkt sin potential att
bli ett stort logistikcentrum i Mellansverige.

Gävle Hamn stärker också sin tidigare
position som ostkustens största och Sveriges
3:e största containerhamn. 

– Vi hade en ökning på 37 procent på
antalet TEUs förra året. 

Orsaken till hamnens snabba volymök-
ning är bl .a den nya affären med flygbräns-
le för Arlanda. 

– Vår olje och kemiterminal stod för ca
40% av godsomsättningen 2006.

Men också bulkvolymerna ökar, särskilt
av skrot för de stora järnverken och leror
till pappersbruken i Gävles uppland. Bulk-
terminalen stod för ca 40% av godsomsätt-
ningen 2006.

Den ökande containertrafiken, inte minst
med sågade trävaror i container till Japan,
bidrar också till volymökningen. Container-
volymen stod för ca 15% av godsomsätt-
ningen 2006.

Investerat 300 miljoner
Och hamnen växer:

– Vi har investerat rejält i hamnen de
senaste åren eller ca 300 miljoner SEK bl.a
156 miljoner i nya kajen, vägen och järn-
vägsspåren på GCT, som är den största
separata investeringen, säger Mikael Lööf. 

De två nya containerkranar som invigdes
i terminalen i höstas är de största på ostkus-
ten. Utbyggnaderna gör det möjligt att öka
containerhanteringen med ca 100 000 TEUs
per år.

70 % av containervolymerna är sågade

trävaror, som packas i containrar här.
Det mesta går på export med feederfar-

tyg till Tyskland och Holland, för vidare
transport till bl.a Asien.

Volymer växer med Arlandaflyget
Sedan i höstas går allt flygbränsle för Arlan-
da via Gävle hamn. Tidigare transporterades
bränslet med lastbil från Stockholms hamn
genom centrala Stockholm ut till Arlanda.
Med järnvägstransporten Gävle-Brista för-
svinner 50 farliga lastbilar per dygn från
gator och vägar. Det minskar koldioxidut-
släppen med nästan 1000 ton per år.  

Varje år anlöper ca 50 fartyg Gävle hamn
med flygbränsle, som pumpas till cisterner
och vidare till en tappningsstation i ham-
nen. Här finns en modern
rangerbangård.Varje vecka kör AFAB,
Arlanda Flygbränslehantering AB, 10–11
tåg, med 17 vagnar flygbränsle till Brista,
söder om Märsta. Från Brista går bränslet
via pipeline till Arlanda. Flygplatsen behö-
ver 
585 000 ton bränsle per år. En fulltankad
jumbojet tar 240 kubikmeter bränsle. 

– Efter nästan 10 års arbete fick Gävle
hamn kontraktet på plats. Affären är av stor
betydelse för hamnen och vi är väldigt glada
åt denna långsiktiga affär, som ger ytterliga-
re volymer till hamnen, i takt med att
Arlanda växer, säger Ulf Wiik, marknads -
chef i Gävle Hamn.

Eftersom man inte kan växa bakåt för
bebyggelsens skull, fortsätter Gävle hamn
att växa ut i havet och gör landvinningar
som ökar hamnytorna  med ca 300 000 kvm
i flera olika projekt. 

Här kommer de ytterligare 3,5 miljoner
kubikmeter muddermassor som ska grävas
upp väl till pass.

– Vi tar in konsulter för att se på hur vi
kan bygga ut i etapper. På den nyvunna
utfyllnadsmarken kommer kanske ett nytt
ro-ro-läge, och en rikskombiterminal med
förlängda spår, i samarbete med Green
Cargo, berättar Mikael Lööf.

Att Gävle också blir en av de hamnar
som regeringens hamnutredare Bengt-Owe
Birgersson pekar ut som svenska huvud-
hamnar tar Mikael Lööf för givet:

– Den exporterande svenska storindust-
rin, typ Sandvik, Ovako, Korsnäs, SSAB och
Stora Enso ligger ju här. Vi finns ju för
deras skull.   

Första strukturaffären
2005 köpte Göteborgs Hamn 20 procent i
Gävle Containerterminal AB, i den första
strukturaffären mellan svenska hamnar på
många år. En ny terminal öppnades i augus-
ti 2006.

Göteborgs Hamns ambition är att öka
upptagningsområdet och därmed attrak-
tionskraften för nya transoceana linjer som
nu trafikerar hamnar på kontinenten.
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2006 blev ett rekordår för Gävle
Hamn. 4,65 miljoner ton hantera-
des i hamndelarna Fredriksskans,
Granudden och Karskär.

– Totalökningen låg på plus 
17 %, säger VD, Mikael Lööf. 

Av Gösta Hultén

Rekordår för Gävle Hamn

Gävle hamn växer snabbt, både i hanterade volymer, kajlängd och upplagsytor.
- Jag tror att vår framtid ligger i att utveckla logistikprocessen, med kompletta åtaganden och engage-
mang hela vägen från leverantörens till mottagarens lage, säger Mikael Lööf.
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Ett strategiskt samarbete mellan viktiga
logistikcentra på ost- och västkusten kan
stärka svenska hamnars konkurrenskraft
internationellt.

– Göteborgs Hamn är störst i Norden
och vi är störst på containertrafik på ost-
kusten. Det har just genomförts ett stort
investeringsprogram i Gävle Hamn. Affä-
ren innebär en allians mellan två av de
hamnar i Sverige som investerar mest. Till-
sammans bildar vi en mycket stark allians,
säger Bengt Johansson, VD Gävle Contai-
nerterminal AB.

Internationellt logistikcenter
Gävle kommun har under flera år arbetat
för att skapa ett nationellt och internatio-
nellt logistikcenter i Gävle Hamn, där allt-
mer gods via sjöfart, järnväg och väg kan
mötas. Volymrekordet och den växande
bränslehanteringen stärker ytterligare den
ambitionen. Flygbränsleaffären visar att
Gävle hamn redan idag är ett alternativ för
Stor-Stockholms försörjning. 

Mikael Lööf ser Gävle som en del av
Stockholms och Mälardalens nödvändiga
hamnstruktur.

– Vi kan ta emot större flöden av bensin
och diesel. Vi går igenom våra möjligheter
och ser hur vi kan bidra. 

Orättvist istillägg
En realistisk prissättning kan bidra till en
god utveckling. Redan idag ger man bl.a
rabatter på fartygsavgiften för fartyg som
drivs med lågsvavligt bränsle.

– Men det istillägg på 2–3 miljoner som
vi tvingas betala ger en en sned konkurrens
och den kostnaden borde sjöfartsverket ta.
Det skulle likställa hamnen ur konkurrens-
synpunkt.

Svensk exportindustri behöver starka
hamnar, med god infrastruktur och en hög
linjefrekvens. 

– En fortsatt positiv utveckling av ham-
nen är viktig för industrin både i södra
Norrland och i Mälardalen. 

– Jag tror att vår framtid ligger i att

utveckla logistikprocessen, med kompletta
åtaganden och engagemang hela vägen från
leverantörens till mottagarens lager.

Från Maputo till Gävle
Innan jobbet som VD i Gävle hamn var
Mikael Lööf chef för ett stort hamnprojekt
i Mocambiques huvudstad Maputo, i syd -
östra Afrika. Ett konsortium med bl a
Skanska hade uppdraget att rusta upp och
utveckla Maputos hamn. Men även jobbet
som VD för hamnen i Gävle är internatio-
nellt, påpekar han. Gävle hamn har reguljär
trafik, inte bara på hela Europa, utan också
på Nordafrika.

Det som just nu glädjer Mikael Lööf
allra mest är mer närliggande - att en
motorväg, utan några rödljus, snart är klar
till Stockholm och landsvägen Björklinge-
Mehedeby ersätts med nybyggd motorväg.

– När E4-an öppnas som motorväg till
Stockholm i oktober, flyttas Gävle 30 minu-
ter närmare Mälardalen, påpekar Mikael
Lööf.
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25 meter från en vältrafikerad motorväg. 
Järnvägen alldeles runt knuten. 
Industriområde så långt ögat kan nå. 

Herregud, vad vackert.

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

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

Lilla Logistikguiden 

2005/2006

”När hela E4-an öppnas som motorväg till Stockholm i oktober, 
flyttas Gävle 30 minuter närmare Mälardalen.”
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– Sjöfarten är oerhört viktig för
att ge industrin möjligheter att
växa och Norrköpings hamn
visar på nytt sin kraft. Den
hamnutredning som nu pågår
ska snart ge oss svar på vilka
orter som är mest lämpliga i
framtidens nät av kombitermi-
naler, sa infrastrukturminister
Åsa Torstensson vid invigning-
en av det nya hamnterminal-
området. 

Magnus Hall, styrelseordfö-
rande i hamnbolaget och VD i

Holmen, underströk att 200-
miljonerssatsningen på Pam-
pusutbyggnaden är viktig för
att bygga ett intermodalt cen-
trum i Norrköping. Ytterligare
50 miljoner SEK satsas på en
ny kran vid RoRo-läget i Pam-
pushamnen till nästa sommar. 

Med utbyggnaden i Pampus-
hamnen skapar Norrköpings
hamn ett fullservicekoncept
där olika transport- och varu-
slag är samlade i en terminal,
för ett effektivt utnyttjande

genom hela transportkedjan.
Genom att så många varuslag
kan passera genom hamnen,
blir det också möjligt att förde-
la kostnaden på flera parter.

Hamnens VD Bengt-Erik
Bengtsson ser redan nya vikti-
ga projekt för hamnens utveck-
ling.

Utökad containertrafik 
Kardonbanan har tagit lite för
lång tid, men jag är säker på att
kommunen kan göra ytterliga-
re lite till för att den snart ska
bli verklighet.

Den nuvarande Pampus-
hamnen har plats att växa
ytterligare västerut. När Kar-
donbanan finns på plats, kom-

mer det nya hamnområdet
inrymma en stor, integrerad
modern kombiterminal med bl
a gantrykranar. Hamnen har
redan en omfattande contai-
nertrafik, med anlöp från de
stora kontinenthamnarna flera
gånger i veckan och frekvent
trafik med järnvägspendlar,
som servas vid Öhmanstermi-
nalen. 

Det s k Norrköpingspaketet,
som bl a stöds av de fyra statli-
ga trafikverken, innehåller
stora infrastruktursatsningar
för att öka hamnens tillgänglig-
het och Norrköpings roll som
ledande logistikcentrum och
kommunen ligger i startgropar-
na för ännu större satsningar.

Norrköping räknar med kombi-
terminal och ökad containertrafik
Norrköpings Hamn och Stuveri AB firar 100 år i stark
framtidsoptimism. En ny, 180 m lång kaj och hamn-
plan på 40 000 kvm visar vitaliteten i utvecklingen av
Norrköping som logistik- och transportnod.

5 MINUTER TILL E4/E20

Tel. 08-550 237 40 | E-post: soeport@soeport.se | www.soeport.se

Stockholmsregionens
bäst belägna containerhamn
CONTAINERDEPÅ, STUFF, STRIPP OCH MAGASINERING
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Det är pressträff på flygplatsen
i Skavsta den 15 maj. På podiet
sitter Åsa Torstensson, och bl a
representanter från Skavsta,
Regionförbundet Sörmland,
Eskilstuna/Näringsliv och
Oxelösunds Hamn. 

Att det finns ett stort behov
av infrastruktursatsningar
råder enighet om. Varje region
argumenterar naturligtvis för
sin sak och Åsa Torstensson
svarar diplomatiskt  på känsli-
ga frågor. En sådan är behovet
av en ny storhamn i Norvik.

”Fel proportioner”
Regeringen har inte förordat
att Norvik ska få status som
nod i en sjömotorväg, vilket
skulle öppna för EU-bidrag t
ex för järnväg dit. Det har spe-
kulerats i att regeringen vill
vänta in Birgerssons utredning.
Men det är Stockholms stad
som äger frågan om Norvik.

Har regeringen ändrat
inställning till Norvik, med
tanke på att ni avstått från EU-
stöd för nästa steg i Norviksats-
ningen?

– Regeringen hade att bedö-
ma ett antal ansökningar för
stöd till sjömotorvägar. Av fyra
kom tre med. Men det handlar
bara om ca 200 miljoner SEK,
säger Åsa Torstensson, som vill

tona ner betydelsen av avslaget
för Norvik.

– Det här har fått fel pro-
portioner.

Vad anser du om behovet av
Norvik när du nu sett Norrkö-
pings hamn, Oxelösunds hamn
och Södertälje hamn?

– Bengt-Owe Birgersson har
fått i uppdrag att identifiera
samverkande hamnprojekt och
kombiterminaler i ett helhets-
perspektiv och ska lämna
besked i oktober, svarar Åsa
Torstensson, som inte själv vill
ta ställning ännu.

Faktum är att både Söder-
tälje och Oxelösunds hamn
växer snabbt. Södertälje fort-
sätter att växa kraftigt på con-
tainerhantering. Första kvarta-
let var ökningen över 50
procent. 

Vilka infrastrukturprojekt
är då mest angelägna ur miljö-
perspektiv?

– Kombiterminaler är vikti-
ga. Eskilstunas relation till
Göteborgs hamn är ett exem-
pel på bra samarbeten.

Vilka proriteringar ur miljö-
synpunkt som är mest angeläg-
na erbjuder sig Marita Bengts-

son från Regionförbundet
Sörmland och ordförande för
mötet, snabbt att svara på.

– Det är Citybanan och Ost-
länken, för bättre pendlings-
möjligheter till Storstockholm.
Dubbelspår på Svealandsba-
nan – även för gods, vilket
Nykvarn, Strängnäs och Eskils-
tuna visat intresse att samfi-
nansiera. Förbättrad E20 mot
Göteborg och Räta Linjen
Norrköping, Västerås, Gävle
med förbifart vid Katrineholm
är också angelägna projekt.

Lidl satsar på tåg
Åsa Torstensson tycker att
besöken i Sörmland var myck-
et lärorikt och nämner speciellt
hamnen i Oxelösund och en ny
logistikpark i Eskilstuna med
kombiterminal som exempel.

– Utvecklingen av kombi-
terminalen initierade Hennes
& Mauritz, berättar Lennart
Nilsson,  från Näringsliv i
Eskilstuna kommun.

Kommunen rustade upp ett
gammalt industrispår som inte
använts på många år. 

Flera storföretag har valt att
ha centrallager i Eskilstuna, 
t ex H&M, Lidl och Meca.

H&M vill ha miljöprofil och
ville ta sitt gods med järnväg
från Göteborg. 

– Sedan och utan att vi viss-
te det, började Lidl också ta
sina varor med tågpendel från
Malmö. 

Nu har Lidl – som inte di -

rekt gjort sig känt för att vara
ett miljösinnat företag – tre tåg
i veckan.

Erik Zetterlund, Oxelö-
sunds Hamn, framhöll ham-
nens tillväxt:.

– Vi har etablerat oss som
containerhamn idag. Våra kun-
der har tunga godsflöden till
och från Mellansverige eller
för omlastning för vidare trans-
port på Östersjön.  

Oxelösunds hamn ligger på
7:e plats i Sverige.

Omsättning ökar stadigt och
var  2006 219 miljoner SEK,
resultat blev 24 miljoner och
produktionen var 6 812 000
ton. 

Vad har du sagt till Bengt
Owe Birgersson och Åsa Tor-
sensson för att övertyga dem
om att just Oxelösunds hamn
ska komma med på listan över
”utvalda” hamnar som statens
infrastrukturella satsningar
kommer att stödja?

– Jag har förklarat vår bety-
delse för industrin, vad vår pla-
cering betyder och utveckling-
en av containerhamnen.            

– Våra fördelar är kort
insegling, nära motorväg och
järnväg, roro-läge, container-
trafik, lediga ytor, en tung
industripark, stora baskunder
och dygnet-runt service. 

Oxelösunds hamn satsar på
ytterligare utbyggd lossnings-
kapacitet under 2008. En  48
ton torrbulkkran levereras
nästa år. 

– Nej till EU-stöd för Norvik 
har fått för stora proportioner
Infrastrukturministern
Åsa Torstensson har i vår
besökt regioner och ham-
nar för att skaffa sig en
uppfattning om infra-
strukturella satsningar
och godsflöden. Vi var
med i Sörmland i maj. 

Frågorna om Norvik
blev hängande i luften.

Av Lena Sonne

– Avslag på EU-pengar till Norvik
har getts för stora proportioner,
säger Åsa Torstensson.

– Vi har
etablerat oss
som contai-
nerhamn och
våra kunder
har tunga
godsflöden till
och från Mel-
lansverige,
säger Erik Zet-
terlund.

– Kombitermi-
nalen initiera-
de H&M men
nu använder
Lidl den också,
säger Lennart
Nilsson.
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Under medeltiden tog sig munkarna från
Sigtuna till norra Roslagen för att fiska lax.
För sina gudstjänster byggde de ett kapell
på ett skär som fick namnet Kapellskär.
Om uttalet tvistar ålänningar, ortsbor och
lärde. 

Den heta sommaren 1719 fick skäret
oväntat besök. 200 ryska galärer nådde
svensk kust just vid Kapellskär för freds-
framtvingande åtgärder i form av plund-
ring och bränning under hela sommaren.

Nu är Rysslandshandeln över Kapell-
skär fredlig och välkommen.

– Här ser vi den stadiga ökningen av
handeln över Östersjön. Vi räknar med 3,3
miljoner ton för år 2007, säger hamnchef
Christer Candal. 

Tillväxten gäller gods till både Finland,
Baltikum och Ryssland.

Ytterligare en färjelinje till Paldiski i
Estland har just satts in. 

Estland ökar mest, men Finlandstrafi-
ken är störst. 

Sveriges export till Estland ökade med
hela 63 % till 8,5 miljarder SEK 2006.

Kapellskär tillhör Stockholms hamnar
och har färjetrafik till Finland, Åland och
Estland för passagerare och rorofrakt.  

Det är en specialiserad hamn med
mycket trafik och lite utrymme. Den byg-
ger på enkel logistik och strikt ekonomi.

Kapellskärs hamn är ett barn av 60-
talets obegränsade tro på lastbilen som
framtidens transportmedel. Hit går ingen
järnväg. Det är lättillgänglig infrastruktur
av detta slag som gör att vägarna slukar det
mesta av den växande varuhandeln.  

– Här är bara lastbilar, inget grus, ingen
bulk, inga containers, sammanfattar Chris-
ter Candal. Från Stockholm tar det drygt
en timme med bil. 

Sjöfartskluster sysselsätter många
Finnsailor ligger inne när vi besöker
Kapellskär en måndagmorgon i maj och
ska avgå till Nådendal 9.40. Det tar ca 8
timmar. Ålandsfärjan och Finn Clipper är
nästan samtidigt på väg in.

Stuveriarbetarna hinner bara med en
kort kaffepaus.

Om några år hoppas Christer Candal
på fem roro-lägen, med ytterligare en pir,
där 200 meter långa fartyg kan lägga till.

Kapellskär har inga planer på att bygga
ut till containerhamn. Det är naturreservat
på ena sidan och bostäder på den andra.

– Vi har egentligen bara fyra kunder,
säger Christer Candal, FinnLink, Tallink,
BSL, d v s Baltic Scandinavian Line och
Viking Line.

Viking Lines  båt här är minst och tar
främst passagerare från Åland. 

14 Intelligent Logistik 4/07

Östersjöregionen har den snabbaste tillväxten i Europa. 
Tillväxten har gjort lilla Kapellskär till Sveriges sjätte exporthamn, 
som i godsmängd gått om storebror Stockholm.

Bara lastbilar i snabbväxande Kapellskär
Av Lena Sonne  

– Här är kortaste vägen till nordöstra Europa,
säger hamnchefen i Kapellskär Christer Candal.
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– Hamnen har ökat från tidigare 9 till 11
färjelinjer i år. Mest på Finland, men också
mycket från Estland med gods till och från
övriga baltstater och Ryssland, säger Chris-
ter Candal.

Alla ökar de sina volymer.
En hamn skapar ett sjöfartskluster som

ger sysselsättning åt mångdubbelt fler än
själva hamnen.

– Här arbetar 30 personer direkt  i ham-
nen, men totalt 200 personer. För Norrtälje
är det ju en fördel. Många kommer också
hit och handlar och det skapar arbetstillfäl-
len.

Kortaste vägen
Kapellskär har en stor fördel framför andra
hamnar. Det går att ha ett regelbundet
dygnsschema. 

– Här är kortaste vägen till nordöstra
Europa. Till Paldiski tar det 10 timmar. Med
2 timmar i land klarar vi att ta det på en och
samma dagliga turlista. Kapellskär är
attraktivt eftersom man kan hålla en om -
loppstid på 24 timmar. Nynäshamn kan inte
bli en konkurrent. Vi ligger närmast.

– Därför kan vi inte heller ta emot nya
linjer som går längre, om de inte går snab-

bare förstås, säger Christer Candal.
Gångtid för fartyg med destinationsham-

nar som Åbo, Nådendal, Hangö, Helsing-
fors, Mariehamn, Tallinn, Paldiski och Ösel
är maximalt 11 timmar. 

– Tiden är viktig när rederier bestämmer
sig för en ny linje.

Christer Candal var i Kapellskär som
barn och minns när hamnen byggdes 1961
och har sett dess expansion.

– Den stora uppgången var på 1980-talet.

Men när Estonia gick under 1994 låg trafi-
ken lågt några år. Finnlink kom hit 1997. 

17 000 lastbilar med 2,9 miljoner ton
gods, nästan lika många personbilar och 1,5
miljoner resenärer passerade 2006. 

Han förutspår ännu mer trafik.
–Vi kommar att bygga om en del och

utöka. Lägena är för trånga. Miljöprövning
pågår. Vi har överklagat i miljödomstolen,
eftersom miljömyndigheterna vill begränsa
godsmängden.

30 personer arbetar direkt i hamnen, men med kringstjänster inräknade sysselsätts ca 200. 

sjöfart

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

Välkommen till 
ostkustens logistiknav

GÄVLE HAMN är hjärtat för import och 
export på ostkusten. Här möts trä och stål 

på väg ut i världen, och kaffe och olja på väg 
in i Sverige. Ett logistiknav för samordning av 

fartyg, tåg, bilar och containers.
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Transportsektorn är den enda som stadigt
ökar utsläppen. Den står för över en tred-
jedel av alla Sveriges koldioxidutsläpp, näs-
tan hälften av kvävedioxidutsläppen och ca
1/3-del av utsläppen av flyktiga kolväten.

Sedan 1990 har vägtransporternas koldi-
oxidutsläpp ökat stadigt, från 17,4 miljoner
ton då, till över 20 miljoner idag. Medan
sjötransporter och flyg minskat eller bibe-
hållit sina utsläpp, fortsätter utsläppen på
vägarna att öka.

Vilka lösningar kan branschen bidra
med för att förhindra fortsatta klimatför-
ändringar ? Varför görs så lite, när tekniska
lösningar finns? Det var några frågor som
John Holmberg reste på ett seminarium på
Chalmers. 

– En Morris från 1937 drog bara 0,6 liter
bensin. Det visar att bilindustrin inte kom-
mit så långt när det gäller minskad bensin-
förbrukning. Det mesta av teknikutveck-
lingen har handlat om höjd prestanda,
ökad acceleration och ”power”. 

– Prestandan för dagens bilar är högre
än vad som egentligen krävs. Svenskarna
kör de mest bensinslukande bilarna i Euro-
pa, även om miljöbilar ökar och bränsle-
konsumtionen går ner. 

– De flesta kör i snitt inte mer än 6–7
mil per dag. För så korta bilresor är elmo-
tor ett bra alternativ. 

Etanol en teknikbrygga
Björn Sandén – docent i miljösystemanalys
på Chalmers, tror också på el och även på
soleldrivna personbilar. Men dagens eta-
nolsatsningar kan visa vägen för morgon-
dagens alternativ.

– Etanol kan ses som en överbryggande
teknik, som röjer mark för nya satsningar
på miljöteknik. 

Björn Sandéns forskning går ut på att
hitta alternativ till bensin, t ex etanol,
metanol, biogas, naturgas, bränsleceller,
rapsolja, el etc och utvärdera vad som är
värt att satsa på.

– Många alternativ kan verka lovande,

men sannolikt blir det bara en enda teknik
som blir dominerande i framtiden. 

– Problemet är att olika miljövänliga
alternativ nu måste konkurrera med
varandra när läget är att olika alternativ
befinner sig i ett inledande skede och
behöver stöd. Hans anser att samhället kan
stödja många spirande tekniker samtidigt. 

– Men man måste också få igång en
marknad. Det är inte bara forskning och
utveckling som behöver ekonomiskt stöd. 

Traditionellt tänkande, inlåsningsmeka-
nismer, invanda rutiner blockerar vägen. 

– Etanolbilssystemet  hade en lång, tre-
vande utveckling från 1980–2004 innan det
slog igenom för tre år sedan.

Han passerar Volvo Torslanda varje
morgon på väg till jobbet och har gjort
reflektionen att om fabrikstaken försågs
med solceller, skulle alla anställda kunna
plugga in på morgonen, ladda sin bil och
köra hem på el.

Scania och Volvo på hybridspåret
Scania och Volvo har tidigare valt olika
tekniker för nästa generations lastbilsmoto-
rer, men nu tycks båda satsa på hybridspå-
ret och då främst parallellhybrider. Bägge
tror att utvecklingen kommer att gå fort.

Volvo har byggt parallellhybrider, där
man använder en elmotor och en förbrän-
ningsmotor som driver var för sig eller till-
sammans. Som energilager används batte-

rier.
Scania har utvecklat en seriehybrid, som

drivs av elmotor och förbränningsmotorn
används bara till att generera el. Energila-
ger är superkondensatorer, som snabbt kan
ta upp och ge ifrån sig stora energimäng-
der. Om motorerna slår igenom kommersi-
ellt, kan den negativa spiralen börja brytas.

Alla måste betala
Minskade koldioxidutsläpp är viktigast.
Men på kort sikt vill vi även minska luftfö-
roreningarna och på längre sikt är målet
att minska oljeberoendet. 

Vem ska då betala? 
Björn Sandéns anser att alla nyttjare

måste betala. Och det behöver inte bli spe-
ciellt dyrt. Han ger ett räkneexempel: 

Om världens samtliga oljeförbrukare
betalade en global skatt motsvarande bara
ett öre per liter bensin, skulle industrilän-
derna kunna tiodubbla sina nuvarande
satsningar på förnyelsebar energi. Dyrt
eller billigt – det kan förstås diskuteras. 

– Kanske är det ändå ett pris vi måste
betala.

Bara tranportsektorn ökar utsläppen
– I transportbranschen går förändringsarbete i miljövänlig riktning trögt
och kurvorna pekar åt fel håll, sa John Holmberg, professor i fysisk
resursteori, vid Chalmers och Göteborgs universitets seminarium om 
klimatproblemet och transporterna. 

Av Lena Sonne

Björn Sandén, docent vid Chalmers, tror på el -
drivna bilar. Men etanoldrift kan visa vägen till
morgondagens alternativ, menar han.

Tunga vägtransporter
Antal lastbilar 53 000 
Körsträcka/år 8 000 mil
Åkeriföretag 11 000
Antal förare 50 000
Godsmängd 400 milj. ton
Omsättning 70 miljarder SEK
Utsläpp av koldioxid 20 miljoner ton* 

KALLA: SVERIGES ÅKERIFORETAG & SIKA
* Avser 2004
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Levererar Ni alltid i rätt tid?

Swisslog gör det möjligt för Er att leverera i rätt tid, alltid.

Swisslog är en global leverantör av integrerade logistiklösningar för hela värdeprocessen:
från varumottagning och lagring till orderexpediering och leverans. Vår portfölj
innehåller konsultation, design, leverans och drift av kompletta logistikanläggningar.

Swisslogs lösningar kombinerar WMS lagersystem med mekaniska interna transport-,
lagrings-, plock- och sorteringssystem. Detta ger Er förbättringar i anläggningens
flexibilitet, produktivitet och kvalitet, samtidigt som logistikkostnaderna minimeras.

Swisslog AB
Brodalsvägen 13

SE-433 38 Partille

Tel: 031-336 60 00
marketing.se@swisslog.com

www.swisslog.com

Kompletta lager & distributionslösningar

– Det transportsystem vi har är
resultatet av det regelverk vi
har. Frånvaron av tuffa regler
belönar de dåliga och bestraf-
far de goda. Det hävdade Mag-
nus Nilsson, Naturskyddsför-
eningen, i en paneldebatt med
bl a infrastruktruminister Åsa
Torstensson och Green Cargos
VD Jan Sundling.

Åsa Torstensson trodde
ändå att vi måste räkna med
fler transporter. Hon aviserade
kommande utsläppsrätter för
transporter i EU, men kunde
inte ge besked om på vilket sätt
de ska kombineras med koldi-
oxid- och kilometerskatter.

Om regeringens aviserade
Logistikforum, sa hon:

– Jag hade hoppats kunna
presentera det här idag, men vi
är tyvärr inte klara ännu. 

Som kommentar till Magnus
Nilssons, som menade att trans-
porter beror på att ”grejer är
på fel ställe” ansåg Jan Sund-
ling att ”ingen varuägare vill ha
mer transporter.”

Som exempel på konkreta
åtgärder för minskade utsläpp

nämnde han den nya kombiter-
minalen i Hallsberg, som finan-
sierats gemensamt av Green
Cargo, Banverket och Halls-
bergs kommun.

– Man får inte glömma att
transporter är till för samhäl-
lets skull. Om Sverige får för
höga transportkostnader så får
vi en svårare konkurrenssitua-
tion, påpekade Bengt Wolff-
ram, ordförande i Logistik och
Transportstiftelsen, LTS, som
lyssnade intresserat på debat-
ten.

– Vi kan inte hålla på som
förr. Det finns en enighet om
det, och det gäller att ta steget.
Men vår svenska modell är fri-
villighet. Så summerade Olle
Rossander, ekonomijournalist
och moderator, debatten.

Gemensamt klimatinitiativ
Transportbranschen måste allt-
så börja ta ansvar för att mins-
ka klimatpåverkan. Företagsle-
dare för några av de största
transportbolagen i Sverige
säger sig vara beredda att ta
det ansvaret och inleda arbetet
omedelbart. Det var budskapet
från det möte i våras som mar-
kerade startsignalen för Trans-
portbranschens Klimatinitiativ.

– Vi var överens om att vi
måste våga tänka nytt och inte
motarbeta miljökrav och en
sund reglering av transport -
branschen. Tvärtom ska vi
bejaka sådana krav och gå före,

säger Ingvar Nilsson, VD för
Schenker i Sverige.

Utmaning
Mötet utsåg två arbetsgrupper
som inleder arbetet med frågor
som både kan öka kunskapsni-
vån kring transporter och mil-
jöfrågor och de facto minska
transporternas miljöbelastning. 

– Viktigast är självfallet det
vi själva kan göra för att mins-
ka koldioxidutsläppen. Men att
ta fram statistik och nyckeltal
för miljöpåverkan i långa logis-
tikkedjor är också viktigt för
att hjälpa beslutsfattare och
transportköpare när de väljer
transportlösningar, säger Mats
Nyblom, operativ chef för
Maersk i Norden och Baltikum.

En positiv utveckling av
handel och tillväxt i världen
ökar ofrånkomligt transportbe-

hovet. Transportbranschens
utmaning är att ändå klara en
minskad klimatpåverkan.  

Smartare
– Miljöansvar handlar mycket
om att utnyttja resurser smar-
tare. I stället för att flera halv-
tomma lastbilar distribuerar
varor, ska vi undersöka förut-
sättningarna att samverka för
att höja fyllnadsgraden. På det
sättet kan vi redan med dagens
teknik sänka koldioxidutsläp-
pen, säger Göran Sällqvist, vice
VD Posten.

De företag som initialt enga-
gerat sig i Transportbranschens
Klimatinitiativ är DSV, Green
Cargo, Jetpak Sverige, Maersk
Sverige, Posten, Schenker Sve-
rige, DHL Sverige och Göte-
borgs hamn.

Nej, vi kan inte hålla på som förr
Medan bostads- och industri-
sektorn i Sverige minskat sina
koldioxidutsläpp under senare
år, har transportbranschen
ökat utsläppen. Det var bak-
grunden till en paneldebatt vid
Kompetensforum i Göteborg i
maj.

Av Gösta Hultén

– Det transportsystem vi har är resultatet av det regelverk vi har, sa Magnus
Nilsson, SNF (mitten). – Ingen varuägare vill ha mer transporter, ansåg Jan
Sundling, Green Cargo (2:a från vänster).
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EU:s system för handel med utsläppsrätter
omfattar än så länge endast fasta industri-
och energianläggningar. Men diskussioner
förs om och hur transportsektorn kan
inkluderas i handelssystemet. 

– Vi vill med vår rapport varna för dras-
tiska effekter om man inte tänker igenom
åtgärderna, säger Markus Åhman, forskare
inom energisystem, vid ansedda IVL.

– Man måste ytterligare analysera struk-
turella förändringar och andra dynamiska
effekter av att integrera transporterna i
nuvarande system.

IVL-rapporten handlar om konsekven-
ser om transportsektorns koldioxidskatt
ersätts med att sektorn integreras i EU:s
system för handel med utsläppsrätter.  För
transportsektorn blir följden bl a lägre
drivmedelskostnader, något som sannolikt
leder till ännu snabbare ökning av trans-
porterna i samhället.

- Idag betalar transportsektorn en högre

skatt – mellan 5–10 gånger mer för samma
koldioxidutsläpp - än med utsläppshandel,
säger Markus Åhman.

– Bränsle skulle bli billigare och det
skulle bli billigare med utsläpp, men dyrare
att köpa el nästa handelsperiod 2008-2012.
Den totala kostnaden för att släppa ut kol-
dioxid skulle minska drastiskt för trans-
portsektorn. 

– Andra konsekvenser är ökade pro-
duktionskostnader och risk för omfattande
strukturomvandlingar i industrin, säger
Markus Åhman. 

I studien antas att transportsektorns
nuvarande beskattning  i form av koldi-
oxid- och bränsleskatter ersätts av
utsläppsrätter, vilket diskuterats.

Det betyder att det arbete för minskade
utsläpp som inletts, t ex med alternativa
drivmedel, blir olönsamt. 

– För transportsektorn, som har höga
åtgärdskostnader, blir det billigare att köpa

utsläppsrätter från industrisektorn, menar
Lars Zetterberg, avdelningschef på IVL
Svenska Miljöinstitutet. 

Konsekvensen blir att priset på ut -
släpps rätter stiger, vilket ger ökade kostna-
der för industrin.  

Priset på el skulle öka. För elintensiv
industri betyder det en dubbel belastning,
med högre kostnader för både el och
utsläppsrätter.

En integrering av transporter- och
industri i samma handelssystem kan möjli-
gen minska samhällets totala åtgärdskost-
nader. Risken finns dock att det leder till
industrinedläggningar och att verksamhet
flyttas till länder utanför EUs handelssys-
tem.

Handel med utsläppsrätter
kan ge billigare transporter
Det blir dyrare för industrin men billigare för transportsektorn om trans-
porterna inlemmas i EU:s utsläppshandel, jämfört med dagens bränsle-
och koldioxidskatter. Det är den överraskande slutsatsen i en rapport från
IVL Svenska Miljöinstitutet. Det betyder att transporterna och därmed
utsläppen kommer att öka istället för att minska, som tanken var.

Av Lena Sonne

De företag som vill öka sina utsläpp utöver
sin tilldelning, måste köpa utsläppsrätter
från andra företag, som då minskar sina
utsläpp. Handeln sker via en börs. En
utsläppsrätt motsvarar ett ton fossil koldi-
oxid.

I Sverige omfattas ca 700 anläggningar.
De största utsläppskällorna finns inom
järn- och stålindustrin. Tilldelningen för
svenska anläggningar under första handels-
perioden är i genomsnitt 23,2 miljoner
utsläppsrätter per år, vilket motsvarar drygt

30 procent av de svenska utsläppen av
växthusgaser eller drygt 40 procent av de
svenska koldioxidutsläppen.

Ingen handel
Men utsläppen av koldioxid har inte mins-
kat sen EU införde sitt system 2005, enligt
miljöforskare vid Svenska Miljöinstitutet.

– Handeln med utsläppsrätter är nere på
noll. Det sker ingen handel, eftersom  utbu-
det är större än efterfrågan, säger Markus
Åhman vid Svenska Miljöinstitutet.

– EU har utfärdat ungefär 2,2 miljarder
utsläppssrätter, och en utsläppsrätt till ett
ton koldioxid kostar idag ca. 4 euro. 2005-
2007 är en testperiod inför den första "rik-
tiga" Kyotoperioden, 2008–2012.

– Priset  kommer att stiga till ungefär

15–20 euro per ton koldioxid under nästa
period. 

Under testperioden har medlemsländer-
na själva fått uppskatta hur mycket företa-
gen kommer att släppa ut. Därefter har
företagen kostnadsfritt fått utsläppsrätter. 

För hög tilldelning
Den svenska industrin skulle ha rätt att
släppa ut cirka 12 procent mer koldioxid än
vad den sedan gjort. Det tyder på en för
hög tilldelning. 

Nästan alla EU-länder har gett för stora
utsläppsrätter till sin industri. Det har ska-
pat en marknad där alla vill sälja utsläpps-
rätter, men ingen vill köpa och det finns
ingen morot för industrin att effektivisera
sin energianvändning. 

Fiasko för EUs utsläppshandel
Handeln med utsläppsrätter är hörnstenen
i EU:s gemensamma klimatpolitik. Syste-
met bygger på att energiintensiv industri
och kraftverk inom EU tilldelas ett antal
utsläppsrätter. 

FO
TO

: LE
N

A
 S

O
N

N
E

Om koldioxidskatterna ersätts med utsläppshan-
del för transporter, kan resultatet bli billigare
fossila bränslen och fler transporter.
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Enligt en IDC-rapport från
september 2006, spenderades
2005 nära 200 miljarder SEK
för att driva och kyla den glo-
bala installationsbasen med
servrar, en fördubbling jämfört
med för tio år sedan. Under de
kommande fem åren förutspås
att kostnaden ökar fyra gånger
så mycket som kostnaden för
nyanskaffning av servrar. 

Sun Microsystems vill mins-
ka miljöpåverkan från informa-
tionsintensiva företag. Med
konceptet "Innovate, Act and
Share" hjälper man sina kun-
der till minskad miljöbelast-

ning, genom reducerad energi-
förbrukning och minskat avfall
från IT-produkter, samtidigt
som man möjliggör betydande
besparingar på driftsidan. 

– Genom våra miljövänliga
produkter, arbetsplatser och
eWaste-initiativ, kan vi erbjuda
våra kunder unika mervärden,
säger Magnus Larzon, mark-
nadschef hos Sun Microsys-
tems AB. 

Energirabatt
– Våra produkter förbrukar
idag mindre energi, generar
mindre avfall och gör det möj-
ligt att driva verksamhet enligt
en ansvarsfull miljöpolicy. 

– Dessa innovationer för-
ändrar dialogen med våra kun-
der, genom att vi kan påvisa att
miljöansvar inte bara gagnar
vår värld, utan även det enskil-

da företagets vinst. 
– Suns ekoprodukter är

både ekonomiska och ekologis-
ka och bidrar till en bättre pla-
net, samtidigt som de är bättre
för kundens driftbudget. 

I augusti förra året lansera-
de Sun tillsammans med elle-
verantören PG&E ett energi-
program som ger kunder rabatt
vid utbyte av befintligt utrust-
ning till Suns miljöservrar.

Suns grundare Scott McNealy vill miljöprofilera Sun.

Sun först ut med miljöservrar
Inte bara tillverkning och
transporter förbrukar energi
och orsakar utsläpp.
Att driva och kyla IT-anlägg-
ningar kräver alltmer energi.

Handel med utsläppsrätter har
länge diskuterats för att hante-
ra transportsektorns utsläpp av
växthusgaser. Även koldioxid-
skatt, kilometerskatt, bränsles-
katt och trängselskatter är
aktuella. Men minskar miljö -
skatter utsläppen av växthusga-
ser?

Åsa Löfgren är doktor i
nationalekonomi och forskar
kring miljöskatter, miljöinve-
steringar och effekten av styr-
medel som koldioxidskatt och

handel med utsläppsrätter. 
Hon tror mest på bränsle -

skatter, men frågar sig samti-
digt om det går att höja bensin-
skatten.

– Visst har bensinskatter
positiva effekter för miljön. Se
på Europa, där bensinskatter
finns och jämför med USA.
Europa har bara en tredjedels
bensinkonsumtion per person,
jämfört med USA, påpekar
Åsa Lövgren.

Saknar incitament
För att lyckas med EU:s redu-
ceringsmål på 20–30 % till år
2020, måste EU stärka och
utveckla marknaden för koldi-
oxidutsläpp, enligt Brussels
European Councils beslut i
mars 2007. Om det är möjligt
är oklart EU-kommissionens

förslag om en harmonisering
av fordonsskatter för att få ner
koldioxidutsläppen har mött
hårt lobbymotstånd.  EU:s
finansministrar uttalade nyli-
gen att de är skeptiska och
förordade åtgärder på nationell
nivå. Den svenska regeringen
är splittrad. KD gick t ex till val
på sänkt bensinskatt.

De frivilliga åtgärder som
branschen hittills gjort, har haft
föga effekter.  DHL Express,
Sveriges största transportföre-
tag, har som mål att minska
koldioxidutsläppen med 5%
från 1990 års nivå. Men under
2006 släppte DHL ut  295 000
ton koldioxid, en ökning med
5% från året innan.  

– Idag saknar transportsek-
torn incitament att minska kol-
dioxidutsläpp, menar Åsa

Löfgren.
– En koldioxidskatt skulle

ha en positiv effekt, menar Åsa
Lövgren.

Men det finns också faror
med styrmedel.

– Förutsättningen är att det
finns en acceptans. Annars för-
söker en del företag fuska och
kringå systemet, tror Åsa
Löfgren.

Koldioxid- och bränsleskatter har
effekt men förutsätter att det finns
en acceptans, säger Åsa Löfgren.

– Visst har bränsleskatter
positiva effekter för miljön
Om handeln med utsläppsrätter
införs även för transporter, står
hela transportsektorn inför en
omfattande omställningspro-
cess. Troligen kommer ut -
släpps rätter för sjö och flyg i
EU 2011.

Av Lena Sonne
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QIII är en icke-kommersiell verksamhet,
som ägs av LO och NTF och finansieras av
Folksam, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa
och Vägverket. 

QIII bedömer upphandlingar av tunga
vägtransporter utifrån vilka krav de ställer
på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid
transporterna. Köpare som ställer höga
krav belönas med QIIIs Kvalitetsbevis. 

Vid ett seminarium på World Trade Cen-
ter i Stockholm mottog ytterligare tre
transportköpare QIIIs Kvalitetsbevis och
fick även varsin riktig stjärna på himlaval-
vet, döpt efter organisationens namn.

Findus Sverige AB, Sollentuna Energi
och Tyresö kommun belönades i år med
QIIIs Kvalitetsbevis för högt ställda krav
på kvalitet i upphandlade vägtransporter.

QIII har bedömt upphandlingarnas krav
på god arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö
vid transporterna.

Hoppas på spridningseffekt
Findus Sverige AB ställer i sina transport-
köp höga krav på bland annat miljövänliga
lastbilar, bränslen och körsätt. Trafiksäker-
hetskraven rör exempelvis alkolås och has-
tighetskontroller. Inom arbetsmiljöområ-
det ställs bland annat långtgående krav på
rutiner som eliminerar överträdelser av
kör- och vilotider.

Som ett av landets största livsmedelsfö-
retag hoppas Findus på en spridningseffekt:

– Eftersom Findus är en av Sveriges
största köpare av frystransporter, hoppas vi
att våra höga krav bidrar till en generellt
högre kvalitet i transportbranschen, säger
Christian Carlsson, logistiker och transpor-
tinköpare vid Findus Sverige AB.

Findus Sverige AB kräver t ex att entre-
prenören ska ha en plan för att öka fyll-
nadsgraden av last och rutiner för uppfölj-
ning och korrigering av hastighetsöver-
trädelser. 

Tyresö kommun, som servar kommu-

nens 41 000 invånare med renhållning, krä-
ver av entreprenören att samtliga fordon,
som huvudsakligen är till för avfallshämt-
ning i bostadsområdena, ska drivas med
den bäst miljöklassade bensinen/dieseln
eller med förnyelsebart bränsle.

Bara positiva exempel
QIII vill påverka transportköpare att ställa
högre krav på god arbetsmiljö, trafiksäker-
het och miljö vid transporterna. 

– Sedan organisationen startade 2005,
har vi påverkat transporter till ett värde av
4 miljarder SEK och  QIII har blivit ett väl-
känt begrepp i transportbranschen säger
Lasse Holm, chef för QIII.

– Den främsta anledningen till att vi har
nått så goda resultat på kort tid är att trans-
portköparna har kommersiell och varumär-
kesmässig nytta av QIIIs krav, säger Lasse
Holm.

QIII lyfter endast fram positiva exempel
och offentliggör bara transportköpare som
lyckats. 

– Det gör transportköparna trygga att
tipsa varandra om QIII, vilket i högsta grad

bidrar till vårt genomslag. Svartmålning av
dem som har en bit kvar kanske kan ge
kortsiktiga poänger, men det åstadkommer
ingen verklig förändring, säger Lasse
Holm.

Kostnadsfritt verktyg
– En transportköpare som vill höja kvalite-
ten, men inte vill bli QIII-bedömd kan
ladda ner QIIIs kostnadsfria upphandlings-
verktyg från vår hemsida www.q3.se. Där
finns alla krav och kriterier tydligt specifi-
cerade. I princip kan det användas som en
avtalsmall, säger Lasse Holm.

Bland de företag som börjat använda
hela eller delar av QIIIs upphandlingsverk-
tyg och/eller förfrågningsunderlag finns
ITT Flygt AB, Lantmännen, Oninnen,
Schenker AB och Shell. 

Findus prisas för sina transportinköp
Findus Sverige AB ställer i sina transportköp höga krav på miljövänliga
lastbilar, bränslen och körsätt och att entreprenören ska ha en plan för
att öka fyllnadsgraden av last.

– Som en av Sveriges största köpare av frystransporter, hoppas vi att
våra krav bidrar till höjd kvalitet i transportbranschen, säger Christian
Carlsson, logistiker vid Findus Sverige AB.

Av Gösta Hultén

Miljöskonande transporter är en sak. Att
produkternas ursprung också är ”grönt” är
en annan.

Efter TV4 Kalla Faktas granskning av
svartfisket av torsk i Barents hav, avbröt
Findus samarbetet med leverantörer som
befattar sig med olagliga fångster. 

Kvalitetsdirektör Inger C Larsson pre-
senterade ett åtgärdspaket som ska för-
hindra svartfiskad torsk från Barents Hav
att hamna i företagets produkter. 

Findus har krävt att deras underleveran-
tör Pacific Andes inte fortsätter använda
torsk från den danska underleverantören
Kangamiut i sin produktion för Findus.

Företaget kommer även att kräva garantier
från Pacific Andes att all fisk som levereras
till Findus är fångad inom godkända fisk-
ekvoter. 

Findus uppger att man redan idag, i
kontrakten med alla leverantörer ställer
krav på tydlig spårbarhet. 

– Om anklagelserna i Kalla Fakta stäm-
mer, har våra leverantörer inte fullt ut levt
upp till detta. 

– Det säger sig självt, att Findus omedel-
bart säger upp samarbetet med leverantö-
rer som ej följer viktiga avtalsvillkor, säger
Inger C Nilsson i ett pressmeddelande.

QIII bedömer upphandlingar av tunga vägtrans-
porter utifrån kraven på arbetsmiljö, trafiksäker-
het och miljö vid transporterna.

Findus lovar stoppa svartfångad torsk



Vilken roll kan logistiken spela
för klimatfrågan och vilka styr-
medel är effektivast? 

Det är frågor som Magnus
Blinge belyste vid Chalmers
och Göteborgs universitets
seminarium om klimatfrågan.
Han är universitetslektor inom
logistik och transport  vid
Chalmers och har sysslat med
miljölogistik sedan 1990-talet.
Hans forskning handlar bl a
om logistikens roll för ett håll-
bart samhälle.

Under nästa Kyotoperiod
2008 till 2012 måste vi minska
koldioxidutsläppen med 8 %.

– Transportsektorn och han-
deln  kommer  att behöva
bidra med väsentliga utsläpps-
minskningar. Godstransporter-
na måste flyttas från väg till
järnväg och sjö, säger Magnus
Blinge. 

De lösningar som diskuteras
som mer gods på järnväg, mer
intermodalitet, alternativa driv-
medel och ny teknik, kommer
inte att räcka, menar Magnus
Blinge. Men inom logistiken
finns stora möjligheter. 

– Det handlar både om nya
drivmedel och att transportera
smartare. Med intelligent logis-
tik kan koldioxidutsläppen
minska. 

Logistikprocesser nyckeln
– Logistik innebär att man ser
på hela försöjningskedjan i ett
systemperspektiv. Teknikut-
veckling och intermodala
transporter är viktiga, men
nyckeln till ett bärkraftigt

godstransportsystem ligger i
den strategiska logistikplane-
ringsprocessen. 

En rad åtgärder behövs för
bättre bränsleekonomi, alter-
nativa drivmedel och körsätt.
Effektiviteten måste öka, både
när det gäller bränsleekonomi
och lastfaktor.

Miljöanpassad logistik
handlar bl a om samlastning.
Totalt är fyllnadsgraden idag ca
30–40 %. 25 % körda kilome-
ter med lastbil, rullar utan last.

Konsolidering i Europa
skulle kunna ge ca 65 % fyll-
nadsgrad. 

Om fyllnadsgraden ökar,
kan antalet transporter reduce-
ras med 2/3, visar en undersök-
ning vid Lunds universitet. 

– Ett förbättrat körsätt skul-
le kunna reducera bränsleför-
brukningen med 20–30 %.
Bättre paketering, ordersys-
tem, orderstrategi, service- och
lagernivå och val av lokalise-
ring, kan också ge stora miljö-
vinster.  

”Rätt fordon och motor”
kan minska koldioxidutsläppen
med 30–40 %, samlastning/
samåkning med 25–50 %,
alternativa tekniker (hybrid-
system, aerodynamik) med
25–30%,  förpackningar med ca
30 % och fleet

management/ITS med ca
5–15%.

Magnus Blinge menar att
aktiviteter inom samtliga dessa
områden är nödvändiga.

”Frivillighet räcker inte”
– Utvecklingen av  rätt fordon
för transporter är inte impone-
rande om man jämför med t ex
flyget. Att last- och distribu-
tionsbilar ser ut som en låda,
skulle flyget inte acceptera.
Scania har visat en modell där
bakdraget elimineras, men den
vann inte åkarnas gehör. 

Företagen måste också
börja fundera mer över varför
de transporterar och vad. 

Logistikkostnaderna  är säl-
lan  tydligt redovisade i varans
pris.

Men Magnus Blinge tror
inte att transportbranschen
enbart på frivillig väg kommer

att minska utsläppen.
Transportbranschen är hårt

pressad och har små margina-
ler idag.  

– Läget är att utländska
åkare tar många transporter i
Sverige och konkurrerar med
lägre löner och tankar billig
diesel. 

Hur smart är centrallager?
– Det är fortfarande smart att
ha lager centralt. Men om
transportkostnaderna ökar och
därmed priset på varan kom-
mer det att förändra pespekti-
vet. Då kanske det inte är så
smart att ha ett centrallager för
hela Europa.

Lastbil väljer man ofta för
att det går fort. Men snabbhet
är inte alltid nödvändigt.

– Det viktiga är att vara i
rätt tid. Leveranssäkerhet är
viktigare än snabbhet. 

miljö

– Intelligent logistik kan minska utsläppen
Globaliseringen gör att
transporterna, och där-
med koldioxidutsläppen,
ökar.

– Med intelligent
logistik kan koldioxidut-
släppen minska. Frivillig-
het räcker inte, menar
forskaren Magnus Blinge.

Av Lena Sonne

Aktuella forskningsfrågor inom miljölogistik:
•Hur ser transport- och logistiksystemet ut i en bärkraftig tillväxtekonomin?
•Vad är det mest kostnadseffektiva sättet att reducera växthusgaser? 
•Stora lager och/eller längre ledtid, jämfört med investering i teknik 

eller bränsle?
•Hur/om och på vilket sätt kan/bör alternativa drivmedel fasas in i 

transportsektorn?
•Stadsdistribution och citylogistik – hur klara miljökvalitetsnormer med 

ekonomins krav på effektiva och billiga godstransporter
• Livscykelanalyser på förnybara och fossila drivmedel.

– Teknikutveckling och intermodala transporter är viktiga i miljöarbetet, men nyckeln till ett bärkraftigt godstrans-
portsystem ligger i den strategiska logistikplaneringsprocessen, menar Magnus Blinge.

Intelligent Logistik 4/07
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Sverige blockerar EU-stopp för olagligt virke
Nästa upplaga av Guinness rekord-
bok pekar ut Indonesien som värl-
dens värsta skogsskövlare. Men
Sverige har hittills motarbetat för-
slag om importstopp till EU för
olagligt avverkat virke.

Av Gösta Hultén 

Varje timme försvinner en regnskogsyta
motsvarande 300 fotbollsplaner i Indonesi-
en. Landet har redan huggit ned 72 procent
av sina urskogar och hälften av de kvarva-
rande skogarna hotas av skogsskövling,
anlagda bränder och röjningar för palmol-
jeplantager. Nära hälften av skogen avver-
kas illegalt.

– Sverige bär ett tungt ansvar för den
här utvecklingen, eftersom både den nuva-
rande och förra svenska regeringen block-
erat en ny EU-lag som gör import av ille-
galt avverkat timmer olaglig. Idag sväm mar
den svenska marknaden över av golv, ute-
möbler och inredning som tillverkats av
virke från skövlade skogar, säger Dima Lit-
vinov, talesperson i skogsfrågor på Green-
peace.

Världens skogar försvinner med en
skrämmande hastighet. Med dem försvin-
ner ovärderliga ekosystem, arter såväl som
livssmiljöer som närmare en miljard män-
niskor är beroende av för sitt uppehälle.

Hela 40 procent av skogen i de stora,
virkesproducerande länderna avverkas
olagligt enligt OECD. FN beräknar att
totalt cirka 13 miljoner hektar skog avver-
kas illegalt varje år. Det är ofta skog som
stjäls i länderna där den avverkas och från
människor som är beroende av den.

EU driver efterfrågan
Motorn bakom den olagliga avverkningen
är ökande efterfrågan på billigt timmer och
träprodukter. EU-länderna tillhör de stör-
sta importörerna och konsumenterna av
trävaror.

Hittills har EU dock  inte stängt sina
gränser för trävaror från illegala avverk-
ningar, utan försöker komma överens med
varje exportland. Dessa frivilliga förhand-
lingar har dock visat sig var otillräckliga.

Miljöorganisationer och EU-parlamen-
tet.har pekat på behovet av bindande lag -
stiftning för att stoppa import och försälj-
ning av illegalt avverkat timmer.: Seriösa

företag är oroliga att förlora marknadsan-
delar, när skrupelfria importörer säljer stu-
let virke till underpris. 

I ett upprop har företag som ICA,
IKEA, Skanska, Jysk Nordic, Kinnarps lik-
som t ex brittiska varuhuskedjan Marks &
Spencer krävt att EU stoppar all import av
olagligt avverkat timmer.

Trots att många nu förespråkat ett im -
portstopp av illegalt avverkat timmer har
framförallt Sverige och Finland motarbetat
ett sådan lag och importstopp som kräver
konsensus i EU. Särskilt finsk skogsindustri
har verkat för att få fortsätta billig im port
av virke från västra Ryssland.

FLEGT-förslag
Frågan om importstopp är aktuell i EU just
nu, eftersom EU-kommissionen bereder
ett nytt FLEGT-förslag för att minska den
fortsatt stora importen av olagligt virke till
unionen.

EU vill förlita sig på ett frivilligt system
med s k FLEGT-licenser och partnerskaps-
avtal för att hindra import av illegalt virke. 

– Men en sådan strategi är inte effektiv
då många viktiga länder t ex Kina och
Indonesien inte är med i systemet. 

– Jag kan bara gissa varför t ex Sverige
är emot ett importstopp. Svensk skogsin-
dustri är kanske rädd att det resulterar i

krav på dyra system för spårbarhet också
för deras export. Och särskilt finsk skogsin-
dustri importerar ryskt sågtimmer av
oklart ursprung, säger Dima Litvinov på
Greenpeace.

Indonesien är värst
Den kommande utgåvan av Guinness
rekordbok bekräftar Indonesiens svarta
världsrekord som skogsskövlare. Det kon-
stateras i 2008 års utgåva, som finns i han-
deln i september.

Avsnittet om Indonesien kommer att
lyda: ”Av de 44 länder som har 90 procent
av världens skogar, är det land som står för
den snabbaste avskogningen Indonesien.
Landet förlorade 1,8 miljoner hektar skog
mellan åren 2000-2005, vilket innebär att 2
procent av den kvarvarande skogen för-
svinner varje år eller att 51 kvadratkilome-
ter skog förstörs varje dag.” 

Indonesiens rekordsnabba avskogning
gör landet till den tredje största bidragaren
till utsläppen av växthusgaser, efter USA
och Kina. 

– Upp till 25 procent av växthusgaserna
kommer från skövlingen av tropiska sko-
gar. Om Sverige menar allvar med sin kli-
matpolitik måste regeringen verka för ett
förbud mot handel med illegalt avverkad
regnskog, säger Dima Litvinov.

Greenpeace har avslöjat  hur finsk-svensk skogsindustri användt olagligt avverkat virke från skyddade
skogar i Karelen i västra Ryssland i sina sågverk. 
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Warehouse Management Systems
Supply Chain Consulting
Mobile Equipment
Warehouse Automation

Skapa mervärde med 
vårt världsledande WMS
Vi gör ditt företag mer lönsamt och konkurrenskraftigt 
genom logistik. Det har vi redan gjort för några av 
världens ledande industri- och grossistleverantörer som 
hanterar miljontals artiklar varje dag. Vare sig du ska 
införa nya former av EDI, vill förbättra den orderdrivna 
lagerpåfyllningen eller behöver ett integrerat stöd för 
godshantering, har vi säkert redan hjälpt ett annat företag 
med samma behov.

Vi fokuserar på att hjälpa dig skapa mervärde varje dag. 
Läs mer på www.consafelogistics.com om hur vårt 
engagemang kan hjälpa dig.

Nytt nätverk för miljöhänsyn i träinköp 

Många företag är väl medvetna om att det
kan vara skadligt för varumärket att köpa
svartlistade produkter. Men det krävs långt
mer än en miljöpolicy för att säkra spårbar-
heten. Världsnaturfonden WWF har startat
ett nytt nätverk, för att hjälpa svenska före-
tag att göra ansvarsfulla inköp av trä- och
fiberprodukter. 

– Företag måste jobba aktivt med detta.
Det handlar bl a om att upprätta system
för att minimera risken att köpa virke från
kontroversiella källor och att öka andelen
certifierade råvaror, säger Peter Roberntz,
koordinator för projektet WWF Sweden
Forest & Trade Network.

I nätverket ingår 13 företag från olika
branscher, däribland Forbo Parquet, Ikea,

Kinnarps, Setra Group, Skanska, Sveaskog
och Tetra Pak International. 

WWF både stöttar och ställer krav. Det
slutgiltiga målet är att företagen kan säkra
att inköpta produkter kommer från skogar
som brukas och nyttjas på ett ansvarsfullt
sätt. 

Nätverket arbetar dels genom så kallade
köpgrupper, dels med producentgrupper
där skogsbrukare får hjälp att uppnå en
trovärdig certifiering av sin skog. Nätver-
ket har också tagit fram en praktisk hand-
bok och en trappstegsmodell för hur före-
tag kan göra fler ansvarfulla inköp.  

– Nätverket kan hjälpa oss att hitta tro-
värdiga källor för inköp av material. Det
ger oss också möjlighet att diskutera de här
frågorna med andra företag som satsar på
miljön, säger Jonas Svefors, inköps- och
logistikchef på Forbo Parquet. 

En av de köpare som ställer tydliga mil-
jökrav på alla sina träbaserade produkter
är Svenska Bostäder. Bolaget kommer
under 2007 att investera cirka tre miljarder
SEK i nyproduktion och ombyggnader.
Man ställer krav på sina entreprenörer att

använda FSC-märkt virke eller virke med
likvärdig märkning. 

– Vi har konkreta miljökrav i varje pro-
jekt och som vi följer upp och vi gör även
revisioner, säger Elisabeth Teichert, miljö-
chef på Svenska Bostäder. 

Golvtillverkaren Forbo Parquet är ett av företa-
gen som vill stärka sin miljöprofil.

Den globala efterfrågan på billiga
trä- och pappersprodukter ökar ris-
ken för illegala avverkningar. Men
Världsnaturfonden WWF har initie-
rat ett alternativ. 

Av Nils Sundström
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I GRAL, som står för Gränsöverskridande
aluminiumnätverk, samlas aluminiumrela-
terade företag på ömse sidor om riksgrän-
sen mellan Sverige och Norge vid Charlot-
tenberg i Värmland. Ambitionen är att
företagen ska samverka för att kunna få
fortsätta leverera, i en tid då kunderna vill
ha allt färre underleverantörer. Genom att
få upp ögonen för lokalt samarbete, har
företagen i nätverken bland annat fått 250
transportmil att krympa till 60.

Två stora aluminiumföretag vid gränsen
I regionen finns två stora, tillverkande alu-
miniumföretag, gjuteriet Fundo i Charlot-
tenberg samt Norsk Hydros Aluminium
Profiler i Magnor, en mil bort på norska
sidan. Dessutom finns här ett antal bearbe-
tande och ytbehandlande företag med alu-
minium som specialitet.

Nätverket, med 14 deltagande företag, är
ett projekt med stöd av Nutek och Innova-
tion Norge som hållit på under 2006 och nu

fortsätter det här året ut. Projektledaren
Hans Ekegren på Eda kommun hoppas på
en fortsättning, med andra finansieringsal-
ternativ.

– I början var flera företag tveksamma,
de ville inte visa sina kort och uppfattade
varandra som farliga konkurrenter. Men
sedan vi genomfört ett antal lära-känna-
besök har de upptäckt att andra företag
också är tillgångar, säger Hans Ekegren.

– Eftersom kommunerna Eda och Eid -
skog tog initiativet, fick nätverket också en
neutralare prägel, påpekar han.

Målsättningen var att få till ett par
möten per år, där företagen utbyter idéer
och erfarenheter och helst någon affär dem
emellan.

Vettiga lösningar
Det har också lyckats mer än väl, intygar
Svante Dahlman som driver Eda Design-
lack AB (Edab) med ytbehandling av alu-
minium som specialitet:

– Nätverk kan ibland ha lite för höga
ambitioner, att till exempel representera
branschen i olika sammanhang. Men här
handlar det i stället om att skapa enskilda
vettiga lösningar som är attraktiva för kun-
derna, säger han.

190 transportmil försvann
En av dessa lösningar innebar alltså att 190
transportmil försvann. Så här gick det till:

Fundo i Charlottenberg levererar ett
fotsteg till Volvos XC 90. Fotsteget pressas i
aluminium och har gjutna fästen. Pressning-
en sker i Haugesund på norska västkusten,
som ligger 60 mil bort. 

Därifrån skickades förut fotsteget till
Magnor här vid svensk-norska riksgränsen
för bearbetning, vidare till ett företag i Vet-
landa för lackering och slutligen till Fundo i
Charlottenberg för att paketeras tillsam-
mans med fästena som gjuts där. 

Fotsteget hade då transporterats 146 mil. 
Nu, när ytbehandlingen sker på Edab i

Svensk-norskt nätverk minskade
transportsträckan med 75 procent
Genom att visa på möjligheten att hitta lokala underleverantörer, har företagen i 
det svensk-norska aluminiumnätverket GRAL  lyckats få 250 transportmil att krympa till 60.

Av Tomas Nilsson
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– Det är inte bara det att 
långa transporter kostar pengar 
och ger längre leveranstider. 
Det kommer allt tydligare miljökrav 
från kunderna och då kan vi peka på 
en energi- och avgasbesparing, 
säger Svante Dahlman.
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Charlottenberg, har transportsträckan
minskat till 60 mil.

Men själva fästena hade också varit ute
på sin resa. Efter gjutningen i Charlotten-
berg bearbetades de på ett företag i Väs-
tervik, lackerades i Vetlanda, innan de
skickas åter till Fundo i Charlottenberg för
att packas ihop med fotstegen, efter 103
mil på vägarna. Nu bearbetas och lackeras
fästena på Edab, 900 meter från Fundos
gjuteri i Charlottenberg, där de också pack-
as ihop med fotstegen.

Tydligare miljökrav
– Det är inte bara det att långa transporter
kostar pengar och ger längre leveranstider.
Det kommer allt tydligare miljökrav från
kunderna och då kan vi peka på en energi-
och avgasbesparing, säger Svante Dahl -
man.

För att inte tala om vilken fördel det är
att ha alla moment på kort avstånd. Behö-
ver man resonera om något så är det bara

att hoppa in i bilen och ta med sig grejerna
och så är det klart på en liten stund.

– Dessutom har vi ett slags gemensam
kultur i området, det är inte minst viktigt,
inflikar Hans Ekegren.

Edab har nu också startat ett norsk sys-
terföretag i Magnor på norska sidan, där
man ytbehandlar aluminiumprofiler, Edab.

Grannar i nätverk
– Vi hade inte plats här och i Magnor fanns
lediga lokaler. De högre norska lönekost-
naderna spelar inte så stor roll att man
behöver fundera på det. Det viktiga är att
man får jobbet gjort utan krångel, säger
Svante Dahlman.

Hur kommer det sig då att aluminium-
relaterade företag, som praktiskt taget är
grannar, måste ha ett formellt nätverk för
att hitta varandra?

– Den som har ett mindre företag har
fullt upp med sin egen vardag. Man hinner
aldrig med de där långsiktiga sakerna,

säger Björn Rothheim, Edab A/S.
På Edab i Charlottenberg jobbar nu 33

personer och i Magnor är 10 sysselsatta.

Finns ingen utbildning
Ibland behövs nytt folk, men då får Svante
Dahlman problem:

– I Sverige, och Norge med för den
delen, finns mängder av industriutbildning-
ar för NC-arbete, svetsning, gjutning,
design och annat. Men ingen av dessa har
en enda timme ytbehandling. Jag har fått
lära upp alla själv. Det går ju det med, men
vill de sen röra på sig, så står man där och
måste börja om. Är det något jag behöver
hjälp, med så är det en utbildning för
indus triell lackering, säger Svante
Dahlman.

Gränsnätverkets framgångar har lett till
ett utvidgat uppdrag. Man ska bli porten
mellan de svenska och norska befintliga
aluminiumnätverken, Aluminiumriket Sve-
rige och TotAl i Raufoss i Norge.

"De som har mindre företag har fullt upp med vardagen 
och hinner inte med de där långsiktiga sakerna.”
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Internet är ett nätverk, som binder sam-
man datorer över hela världen. Men vår
värld består av en ofantlig mängd föremål
och varor som i alla fall idag inte är elek-
troniska och som inte kan kommunicera
med oss eller med varandra via internet. 

Men nu har vetenskapsmän och datain-
genjörer börjat planera för ett helt nytt och
annorlunda internet. Men den här gånger
är det inte ett internet av datorer, utan ett
internet av saker, The Internet of Things. 

Vad som gör detta möjligt är den fort-
satta miniatyriseringen av mikroprocesso-
rer och elektroniska komponenter, i kom-
bination med RFID. 

RFID gör det möjligt att skicka infor-
mation över radiovågor på både korta och
längre avstånd. En RFID-läsare kan läsa

av saker som är försedda med ett RFID-
chip. 

I stället för att manuellt räkna antalet
containers i en terminal, använder man
idag ofta RFID. En lastbil från Volvo på
Hisingen kör RFID-försedda containers,
som automatiskt registreras i en RFID-
läsare vid grindarna till Göteborgs hamn.

Om man kan baka in ett litet RFID-chip
i en produkt, så kan man också göra den
intelligent, åtminstone till en viss grad.
RFID-chipet kan t ex kopplas till sensorer
så att vår bil t ex kan tala om för oss när

den behöver service. 
På det här sättet kan vi bygga in små

nervsystem som kan kommunicera både
med oss och med varandra. 

Då är vi framme vid vad som i USA nu
kallas The Internet of Things. Det används
t ex redan på Golden Gate-bron i San
Francisco, för att varna om det blir något
fel i bron. 

Men både RFID och The Internet of
Things kan bli ett nytt hot mot vår person-
liga integritet, varnar kritiker. Varor med
RFID-chip kan alltid spåras och RFID i en
vägtull kan ge integritetskänslig över-
skottsinformation.

En sak som gör Internet of Things
intressant, är att man inte behöver dyrbar
infrastruktur för att utveckla applikationer.
Den som är fattig men teknologiskt kunnig
har nästan lika stor chans att utveckla nya
produkter som storföretagen. Intelligenta
saker som kan manipuleras via RFID och
kommunicerar med varandra, kan snart
förändra vårt dagliga liv – och göra oss
ännu mer beroende av internet. 

Med RFID skymtar tingens internet
Allt du köper, konsumerar och
använder kan snart märkas och
spåras via en unik identitet. Det 
är både ett hot och en möjlighet.

Av Gösta Hultén

RFID kan ibland bli ett intgritetshot, varnar 
kritiker.
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Under tio år, från 2006 till 2016,
får Next Generation Innovative
Logistics, NGIL, vid Lunds Univer-
sitet sammanlagt  210 miljoner
SEK för att forska kring nästa
generation av logistiklösningar. 
På PLAN-konferensen berättade
professor Sten Wandel om NGILs
aktuella forskningsprojekt.

Av Gösta Hultén

Med den största samlade finansieringen i
svensk logistikforskning hittills, dras intres-
set till Lunds universitet och dess nya 
kompetenscentrum NGIL. Av finansiering-
en på ca 210 miljoner SEK kommer 1/3-del
från Vinnova, 1/3-del från universitetet och
1/3-del från partners bland företag och
myndigheter.

Bland forskningsprojekt som är aktuella
finns t ex risker och vinstdelningverktyg i
försörjningskedjan, RFID, VMI i supply
chain, transportinköp med miljöhänsyn,
förbättrad upphandling med e-handel,
integration i försörjningskedjan genom
mätning av prestationer, integrerad pro-
dukt- förpacknings- och logistikutveckling
och smarta förpackningar. 

Var vi ska lägga lagret? Hur stort ska
det vara? Kan avancerad information om
efterfrågan ersätta lager i ett distributions-
system? Det är andra intressanta ämnen.

Ökade säkerhetshot 
– Flera faktorer pekar mot behovet av
ökad visiblitet i försörjningskedjorna,
menar Sten Wandel. 

Inte bara livsmedel och medicin kräver
spårbarhet.

– Med RFID kan spårbarhet på contai-
nernivå snart utvidgas till pallar och gods-
enheter, så att man exakt vet var varje con-
tainer är och vad den innehåller.

– Supply Chain management handlar
om att få hela försörjningskedjan att arbeta
mot ett mål – slutkundens bästa. 

– Det svåra är att omsätta denna till
synes enkla vision i den dagliga verksam-
heten. 

Hur kan t ex ökad information om var
gods befinner sig i försörjningskedjan för-

bättra lagerstyrningen. Hur värderar vi
olika typer av information? När kan enkla
tekniker i decentraliserade försörjnings-
kedjor konkurrera med komplex kontroll i
centraliserade system.

Riskhantering i värdekedjor står också
på forskningsagendan:

Hur ska vi dela risker och vinster och
hur ska vi skydda svåröverskådliga flöden
mot stölder, plagiat, krig och terrorism.

– Godsrelaterad brottslighet har blivit
mer organiserad och ”professionell” menar
Sten Wandel. 

Incitamenten styr
Under våren har välorganiserade ligor
enligt polisen skurit upp kapell eller kapat
hundratalet lastbilar, främst i Skåne. 

Vid en razzia i ett lager i Högdalen i
Stockholm i maj, hittades hundratals nya
tv-apparater och mängder av sprit.

– Tillsammans med Borås Högskola är
vi med i ett projekt kring E18 som säker-
hetskorridor. E18 går från S:t Petersburg
via Finland, Sverige och Norge till Nordir-
land. Vi testar riskhanteringsfrågor och
samlade åtgärder för skydd av hälsa, miljö
och att bemöta samhällsrisker.

– EUs utvidgning, alltmer öppna grän-
ser och fler transittransporter genom osäk-
ra områden både till lands och sjöss sker
samtidigt som kedjorna blivit väsentligt
mer störningskänsliga, när lager och tids-
buffertar tagits bort, säger Sten Wandel.  

Företags beteende styrs alltid av vilka
incitatement de har:

– Eller något tillspetsat: av vad kontrak-
ten tvingar dem att göra. Med ”smarta”
kontrakt kan man styra beteendet i försörj-
ningskedjan, så att alla drar åt samma håll.

– Ett korrekt beteende, som gagnar alla
i försörjningskedjan, måste också belönas.

Med hjälp av dessa tankar, ny praxis och
kanske en del förhandlingar kring vinster-
na av vad som brukar kallas ”incentive
alignment”, kan risker fördelas rättvist och
det blir möjligt att flytta risker och vinster i
logistikkedjan, menar Sten Wandel.

– Kanske är det företag, som nu tar en
risk, inte det som är bäst lämpat. 

Marco Polo
Inom ramen för EUs Marco Polo-program
delas årligen ca 200–300 miljoner SEK ut
för att främja miljövänliga godstransporter. 

– Syftet är att överföra EUs förväntade
ökning av vägtransporter fram till 2010 till
mindre miljöbelastande transportmedel,
som järnväg och sjöfart.

Marco Polo-programmet har i huvudsak
tre stödformer; startstöd till nya godstrafik-
tjänster som inte går på väg, statstöd till
logistiktjänster eller anläggningar av som
det heter ”strategiskt europeiskt intresse”
och att främja logistiksamarbete.

Projektet Scandinavian Shuttle i sam -
arbete med Van Dieren leds av UBO i
Malmö och handlar om hur man kan göra
kombitransporter med järnväg och sjöfart
lika pålitliga ur säkerhets- och tidhållnings-
synpunkt som vägtransporter.

Han spanar mot framtidens logistik

– Globaliseringen ger fler långa transittranspor-
ter samtidigt som försörjningskedjorna blivit
väsentligt mer störningskänsliga, säger professor
Sten Wandel.

“Supply Chain manage-
ment handlar om att få
hela försörjningskedjan
att arbeta mot ett mål 
– slutkundens bästa.”
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Den bara några år gamla kom-
biterminalen i Folkesta i
Eskilstunas västra utkanter
blev snabbt alltför trång i takt
med att allt fler större företag
på senare tid valt Eskilstuna
som centrum för distribution
och lagerhållning. Den 25 maj
invigdes därför en stor utbygg-
nad av den kommunalt ägda
terminalen, som bl a ökat den
totala spårlängden från 150
meter till 700 meter, samtidigt
som terminalen byggts ut från
ursprungligen 7000 kvadrat -
meter till idag 19 000 kvadrat-
meter. 

17 tåg i veckan
Eskilstuna kommun, dotterbo-
laget Kommunfastighet och
Banverket har mellan 2005 och
2007 totalt satsat 40 miljoner
SEK på utbyggnaden.

I dagsläget lossas varje

vecka 17 godståg, med en längd
på vardera 530 meter.

– Det betyder att godstågen
numera kan sättas samman
inne på terminalområdet, istäl-
let för som tidigare på Eskilstu-
nas hårt belastade godsban-
gård, berättar Mikael
Cedborger vid Sörmlast, som
driver kombiterminalen på
uppdrag av det kommunala
ägarbolaget Kommunfastighet.

Flest lyft
Mikael Cedborger tillägger att
Folkesta-terminalen hittills
haft flest lyft per spårmeter
järnväg av alla svenska järn-
vägsterminaler.

– Om de nuvarande kalky-
lerna blir verklighet, kan dess
kapacitet komma att slå i taket
redan nästa år eller 2009. 

Tågoperatörerna TX Logis-
tik och ICS., Intercontainer

Scandinavia kör huvuddelen av
godstransporterna på sträckor-
na Eskilstuna-Malmö/Göte-
borg och Tyskland, men de tra-
fikerar även norra Stor stock -
holmsområdet, Bergslagen och
Norrland.

Kjula stor framtidssatsning
Den utbyggda Folkesta-termi-
nalen har en kapacitet på upp
till 60 000 lyft per år med
H&M, Lidl och logistikföreta-
get Skan-Log (huvudsakligen
hantering av vitvaror) som
dominerande kunder. 

Antalet lyft har ökat kraftigt
från drygt 14 000 2005 till en
prognos på minst 54 000 för
2008. Banverket, Eskilstuna
kommun och Kommunfastig-
het har därför nyligen lagt fram
en framtidsutredning, som visar
på olika alternativ för en fram-
tida expansion av kombitermi-
nalen. 

I första hand planeras för en
ytterligare utbyggnad i det
omedelbara närområdet på
Folkesta industriområde, men
på något längre sikt kan två

andra lokaliseringsalternativ
bli aktuella.

Det ena handlar om den
planerade Kjula logistikpark,
någon mil öster om Eskilstuna,
med direkt anslutning till såväl
E20:s motorväg som till Svea-
landsbanan och Eskilstuna
flygplats. 

Kjula Logistikpark är
Eskilstuna kommuns stora
framtidssatsning för att förstär-
ka kommunens position som
transport- och logistikcentrum
i Mälardalen. 

Inget beslut
En ny kombiterminal i detta
etableringsläge skulle möjlig-
göra en kraftigt ökad godstra-
fik mot Strängnäs, Södertälje
och södra Stockholmsområdet.

Det andra alternativet är en
nyetablering vid Gunnarskäl,
intill E20 och Svealandsba-
nan/TGOJ-banan, ett par kilo-
meter ifrån den nuvarande Fol-
kestaterminalen. 

Inga beslut är ännu fattade
om vilket av de båda alternati-
ven som kan bli aktuellt.

Eskilstuna kombiterminal byggs ut
och ännu en terminal kan behövas
Eskilstunas kommunägda kombiterminal har blivit en
stor succé. Nu byggs den ut kraftigt och snart kan
ännu en terminal komma att behövas.  

Av Peter Lorin

Det planerade Kjula logistikpark får direktanslutning till E20, Svealandsbanan och Eskilstuna flygplats.
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NCC har startat en satsning på
norra Storstockholms nya logis-
tikcentrum i Rosersberg, strax
söder om Arlanda. Logistikföre-
taget Mahé/ScanAm blir först
på plats.

Av Gösta Hultén

Ingen som åkt bil mellan Arlan-
da och Stockholm har väl mis-
sat jätteskylten som berättar
om Stockholm Nord Logistik-
center i Rosersberg, några
minuter söder om Arlanda. 

Redan har området börjat
utvecklas av Kilenkrysset. DHL
Solution, Samdistribution AB,
Nokian Tyres, Veddesta Distri-
bution och IDG Tools flyttade
hit under 2006.

– Det var egentligen en ren
tillfällighet att vi fick möjlighet
att satsa här, säger Kilenkrys-
sets koncernchef och grundare
Jan Persson, som tror starkt på
Rosersberg som norra Stor -
stockholms framtida logistik-
hub.

Byggstart
Här hät har Kilenkrysset nästan
obegränsat med mark för
etableringar mitt emellan
Arlanda och Stockholms city.

Nu har även NCC Property
De ve lopment tecknat kontrakt
på 2 500 kvm med Mahé Fre-
ight/ ScanAm här, när logistik-
området utvidgas strax väster
om motorvägen och järnvägen.
Kontraktet innebär byggstart
för lager och kontor på totalt
nära 9 000 kvm, där Mahé, föru-
tom nu tecknade 2 500 kvm, har
option på ytterligare 2 000 kvm.

Projektet blir en del av
Stock holm Nord Logistikcenter
i Rosersberg i Sigtuna kom-
mun, och första etappen beräk-
nas bli färdig första kvartalet
2008.

Nyligen har det första spad-
taget tagits Projektet är en del
av företagets storsatsning
Stock holm Nord Logistikcenter.

– Det här är mycket bra för
utvecklingen av Rosersberg,

säger Anders Johansson, kom-
munstyrelsens ordförande i Sig-
tuna. 

– Intresset för arbetsområdet
i Rosersberg har vuxit fantas-
tiskt under 2006 och det ser ut
att bara fortsätta. 

– Jag ser Rosersbergs arbets -
område som en av de hetaste
platserna för lager- och
kontors etableringar just nu.
Närheten till Arlanda är ett
starkt argument att etablera
här.

Avfart på önskelistan
På önskelistan står nu en ny av-
och påfart från E4-an och på
sikt en ny kombiterminal.

Mahé Freight/ScanAm, flyt-
tar nu samman sina lager i
Storstockholm och flyttar även
sitt kontor från Arlandstad och
hit.

– Ca 35 personer kommer
nästa år att jobba i de nya loka-
lerna, säger Jan Liljero, VD för
Mahe Freight/ Scan Am, som i
sommar f ö byter namn sedan
danska Odin Equity tagit över
som huvudägare; enligt Jan Lil-
jero gissningsvis till ”något med
Skandinavien och logistik”

– Vi har mycket pick och
pack och flyttar samman verk-
samhet hit från andra lager i
Stockholmsområdet, säger Jan
Liljero.

Brinova skapar attraktiva logistik-, bostads- och kommersiella 
fastigheter i landets strategiskt belägna orter.

Brinova äger även större aktieposter i andra fastighetsbolag 
samt strukturerar fastighetstillgångar.

Brinova är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Läs mer om Brinova på www.brinova.se.

Läge

Flexibilitet

Trygghet

Säkerhet

Engagemang

En logistikanläggning kräver väsentligt större hänsyn till 
säkerhet än andra fastigheter. Därför redovisar vi aldrig 
detaljer för främlingar. Det finns ytterligare fyra krav 
som en anläggning måste uppfylla. Du ser dem ovan.
I vad vi kallar logistikens pentagon.

Vi avslöjar aldrig detaljer

NCC satsar i Rosersberg 

Kalmar Industries har fått en
order från Sankt Petersburgs
hamn på 24 truckar med en lyft-
kapacitet på 10 till 32 ton, att
levereras mellan maj och sep-
tember. Beställaren, JSC Sea
Port St Petersburg, hanterade
under 2006 11,8 miljoner ton
gods, främst då metaller, kol,
kemikalier, timmer och contai-
ners.

Hamnen har samarbetat med
Kalmar Industries i mer än 30
år, och disponerar idag 80
maskiner från Kalmar.

De nya truckarna kommer
att ersätta en del älder utrust-
ning i hamnen och kommer att
användas främst för att hantera
stål, aluminium och containers. 

– Hamnen i Sankt Peters-
burg är den största i nordvästra

Ryssland och strategisk för lan-
dets handel med Västeuropa.
Därför är den en viktig kund
för Kalmar, säger Esko Pysty-
nen, chef för Kalmar Industries
i Ryssland.

Kapaciteten i St Petersburg
ökar nu snabbt. Terminalopera-
törerna Hutchinson, Eurogate
och HHLA storinvesterar i nya
containerterminaler. 

Petersburgs ”uthamn” Pri-
morsk vid Finska viken, som
togs i bruk 2001, är Rysslands
största terminal för export av
olja och här är volymerna de
tiodubbla.

Ryssland är världens näst
största oljeproducent, efter Sau-
diarabien. Primorsk kapacitet
beräknas till 125 miljoner ton
olja per år.

Kalmar säljer truckar 
till St Petersburgs hamn

– Vi längtar verkligen efter att flyt-
ta samman vår verksamhet i
Rosersberg, säger Jan Liljero.
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lean

Getinge, världsledande leve-
rantör av medicinteknisk
utrustning med 7500 anställda,
omsatte förra året 13 miljarder
SEK.Det snabbt växande
affärsområdet Getinge Disin-
fection AB har sin fabrik i
Växjö för tillverkning av
rostfria desinfektorer för sjuk-
vården. Det är en verksamhet
som ursprungligen startade i
form av Växjö Plåt & Smide
AB redan 1943. 

1996 bytte man namn till
Getinge Disinfection AB och
sedan dess har man vuxit också
genom förvärv. 

– Försäljningstillväxten, ny
personal och nya produkter
gjorde att behovet av snabba
lösningar växte. Det har med-
fört att vi har sett över flöden,
lagerhållning och styrning,
berättar Christer Mårdh, ERP-
chef på Getinge Disinfection
AB vid årets Plankonferens. 

Tydlig logik 
– Vi hade tidigare en dålig
leveransprecision och behov av
mer personal. Det fanns mas-
sor av slöseri i produktionen.
2006 städade vi grunddata. Det
visade sig att de vi använt tidi-
gare innehöll massor av fel.

– Vi gjorde några analyser,
bl a en EVA-analys, med fokus
på slöseri. Verktiden visade sig
var 50 %. Vi trodde inte att vi
var så dåliga. 

Viktigast var därför att få
bort det stora slöseriet.

Att Getinge valde leankon-
ceptet var rätt naturligt, menar
Christer Mårdh.

– Leankonceptet har tydlig

logik och ett enkelt budskap
och det utgår från tillväxt.

Men man måste inse att
lean berör hela organisationen. 

– Vi ”mixade” alla i grupper
och lät alla komma med i för-
bättringsråd. Varje dag har vi
möte mellan 8.45 och 9.00 och
gör en körplan för produktio-
nen och ser över materialbris-
ter. 

För att man ska lyckas
måste lean bli en avgörande
del i företagets kultur. På
Getinge har all personalen fått
undervisning i lean och har
också spelat ”leanspelet” till-
sammans.

– Inom lean finns beprövade
metoder och verktyg som vi
kunnat använda oss av, så vi
behövde inte skapa ett eget
system.Vi valde att ta idéer
från andra som redan arbetat
med lean, på Scania t ex, säger
Christer Mårdh.

Koll på processerna
– Fördelen var också att vi fick
en kort startsträcka, från beslut
till att komma igång. 

– Vi har trimmat prognos-
verktygen för att få en bättre
planering. 

– Vi har valt  Lawsons APS-
modul som planeringssystem
med start i februari 2006. I
januari i år började det hela
komma rätt. 

Lawsons produktionsplane-
rings- och simuleringsverktyg
gör det möjligt att utnyttja för-
delarna med lean och samtidigt
ha koll på sina processer,
menar Christer Mårdh.

– Vi har börjat att montera

mot kundorder och ändra från
lagerstyrd till förbruknings-
styrd produktion.

Man har också ett Kanban-
flöde mot maskinverkstad.

– Vi har också utvecklat
våra leverantörer, sett över
våra logistikavtal, våra ledtider
och förpackningar. 

Misstaget att inte ta med
packning i värdeflödesarbetet
har nu rättats till.

– Packningen måste också
med. Nu talar vi om för våra
leverantörer hur reservdelarna
ska packas, så att vi slipper att
packa om.

– Ergonomiska hänsyn är
också viktiga så att man t ex
står rätt när man arbetar.

Stora förbättringar
På den relativt korta tid som
man har kombinerat lean med
en avancerad ERP-stödd pro-
duktionsplanering, har Getinge
uppnått anmärkningsvärda
resultat.

– Ledtiden i slutmontering-
en reducerades med mellan
20–60 %. Produktiviteten
ökade med 10–12 % och
omsättningshastigheten i lagret
har ökat med 20 %. 

Andra förbättringar är en

minskad tid för transporter och
för att leta efter material och
att inte drabbas av materi-
albrist. Målet,  mindre än fem
dagar från startad tillverk-
ningsorder uppnåddes när
packningen integrerades hös-
ten 2005. 

Men leveranssäkerheten
förbättrades inte som plane-
rats. Orsaken var ändå glädjan-
de – en större orderingång än
prognosen.

Avancerad produktionsplanering 
och lean en lyckad kombination 

Ledtiden i slutmonteringen reduce-
rades med 20–60%. Produktivite-
ten ökade med 10–12%, lagerom-
sättningshastigheten med 20 %,
berättar Christer Mårdh, ERP-
ansvarig i Getinge Disinfection AB.

Lean i kombination med avancerad produktionsplane-
ring har på kort tid inneburit en förvandling mot bättre
produktivitet inom Getinge Disinfection i Växjö.  

Av Lena Sonne

På Getinge har all personalen fått undervisning i lean.
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Sommaren är nu här och för många av
oss hägrar en efterlängtad semester,
förhoppningsvis med många varma
och soliga dagar. Lagom till dessa
dagar kommer här några sidors läs-
ning som kan avnjutas i hängmattan
eller solstolen. 

I detta nummer bjuder vi på en
artikel om risker i försörjningskedjor
och hur dessa kan kontrolleras. För att
ge en försmak av höstens forsknings-
och tillämpningskonferens, har vi
också intervjuat en av konferensvete-
ranerna, som ger oss några goda skäl
till varför vi inte bör missa konferen-
sen i Jönköping. 

I och med detta nummer sker också en
förändring i redaktionen för tidningen,
då Patrik Jonsson, efter fem år som
redaktör, valt att sluta sitt uppdrag.
Jag som tar över efter Patrik heter Pär

Brander, arbetar som konsult inom
Supply Chain Management och har en
akademisk bakgrund med en doktors -
examen inom Industriell logistik.

Som redaktör är min ambition att
fortsätta driva PLAN-nytt i samma
anda som min företrädare, det vill
säga att erbjuda en tidning med aktu-
ell information från föreningen, kom-
binerat med artiklar med logistikan-
knytning från skribenter verksamma
inom akademin eller industrin. 

I och med detta redaktörsbyte vill
vi från PLAN-nytts och föreningens
sida också ta tillfället i akt och rikta
ett stort och varmt tack till Patrik för
alla insatser under dessa år!

Avslutningsvis vill jag påminna er om
att kontinuerligt besöka PLANs hem-
sida (www.plan.se) för att hålla er
uppdaterade över vilka aktiviteter

som kommer under hösten. Glöm inte
heller att anmäla er till forsknings- och
tillämpningskonferensen i Jönköping
den 5–6 september!

Trevlig sommar!

Sommarhälsning 
från en ny redaktör

Nr 4 Juni 2007

Pär Brander, 

Redaktör PLAN-nytt
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Det finns många definitioner av Supply
Chain Management (SCM). En bra defi-
nition är den som den internationella
organisationen Council of Supply Chain
Management Professionals (CSCMP) har
utarbetat. Översatt blir den ungefär:

SCM innefattar planering och styrning
av alla aktiviteter involverade i upphand-
ling, produktion, distribution samt alla
övriga logistikaktiviteter. Detta medför
koordinering och samarbete med andra
organisationer. Det viktiga är dock att
SCM syftar till att integrera försörjning
och efterfrågan både inom och mellan
företag.

Risker
Det finns många definitioner av risker.
Privatpersoner talar ibland om att man
riskerar något. Detta betyder vanligen att
det finns en sannolikhet att en förlust
inträffar. Motsatsen till detta är chans,
och då är förlusten utbytt mot en vinst. 

Socionomer och psykologer talar om
att olika människor är olika riskbenägna.
Det kan översättas med att olika männi-
skor ser olika på kombinationer av san-
nolikhet för en händelse, i kombination
med den önskade konsekvensen. Inom
teknisk risk management menas det att
en risk är den kvantitativa produkten
mellan sannolikheten för en incident och
konsekvensen av densamma. Normalt
sett måste konsekvensen vara negativ för
att det skall anses som en risk. 

Den tekniska definitionen av risker
innebär att en frekvent händelse med en
mindre konsekvens kan medföra samma
risk som en mindre frekvent händelse,
men med större konsekvens. 

Ur ett Supply Chain perspektiv är det
viktigt att påpeka att det mycket väl kan
vara flera olika aktörer inblandade i en
risk. En aktör kanske, i viss utsträckning,
kontrollerar orsaken, medan de övriga
aktörerna endast drabbas av konsekven-
sen. Det är för att undvika detta problem
som riskerna i en Supply Chain skall ses
med en helhetssyn. 

Risk Management
Med risk management menas vanligen
den process som syftar till att balansera
risker med avseende på kostnader, poli-
tiska ställningstaganden och andra
begränsningar. Det finns ingen allmän
definition av vad som är eller inte är risk
management. Begreppen inom risk mana-
gement används olika beroende på sam-
manhang och av olika intressenter. Dessa
är de vanligaste varianterna:

• Riskhantering eller riskanalys (mer 
eller mindre hela processen)

• Riskbedömning eller riskanalys (att ta 
fram mått på risken)

• Riskbedömning eller riskvärdering (att 
ta fram mått på risken)

• Riskkontroll eller riskhantering (att 
minska eller kontrollera risken)

Ett huvudelement inom risk manage-
ment är riskanalysen, vilken innefattar en
beskrivning av systemet eller aktiviteten
som skall behandlas med mål och
avgränsningar för analysen, identifiering
av faror eller riskkällor och själva riskbe-
dömningen. 

Supply Chain Risk Management
En bra och tydlig definition på Supply
Chain Risk Management finns hos Norr-
man och Lindroth (2002). Enligt dem är
det att, i samverkan med partners i en för-
sörjningskedja, applicera processverktyg
för att hantera risker och osäkerheter
orsakade av, eller verkan från, logistiskt
relaterade aktiviteter eller resurser. 

Olika riskkällor
Det finns flera olika sätt att klassificera
de olika riskerna i en försörjningskedja.
Ett bra sätt att börja är att klassificera
dem med utgångspunkt från riskkällan,
eller från vilken riktning i försörjnings-
kedjan risken angriper den egna verk-
samheten.  I artikeln ”Building the resili-
ent supply chain” av Christopher och
Peck 2004, presenteras fem olika grund-
källor till risker inom en Supply Chain.
Dessa kan i sin tur delas in i tre olika
delar; företagsinterna, interna för försörj-
ningskedjan och slutligen externa risker
eller omgivningsrisker. De företagsinter-
na riskerna kan delas in i process- och
kontrollrisker. De interna riskerna för

Grunderna i Supply Chain Risk 
Supply Chain Risk Managment är en kombination av Supply Chain
Management och Risk Management. Syftet är att, genom att använda
metoder och synsätt från risk management, minska och förhoppnings-
vis kontrollera olika risker i en försörjningskedja. 

Affärsrisker är inget nytt. En mycket användbar tumregel i alla affä-
rer är att, riskeras inget, vinns heller inget. Det intressanta är relatio-
nen mellan risk och potential. Supply Chain Risk Management syftar
till att balansera riskerna i en försörjningskedja mot en eventuell
vinst. 

Av Daniel Ekwall

Figur 1: Riskkällor i en försörjningskedja (Christopher et al., 2004)
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Management

försörjningskedja kan delas in i försörj-
nings- och efterfrågansrisker. Tillsam-
mans bildar detta fem typer av riskkällor
inom en försörjningskedja. Detta finns
illustrerat i figur 1.

Företagsinterna riskkällor
De företagsinterna riskkällorna är de som
det egna företaget eller enheten har störst
möjlighet att påverka. Eftersom risker
består av sannolikhet och konsekvens, är
det vanligare att företagen hanterar risk-
källorna där de själva får ta konsekven-
serna.  

Processrisker
I varje företag finns det processer som är
vitala för dess verksamhet. Dessa proces-
ser kan beskrivas med att de är olika vär-
deökande aktiviteter som kunderna, för-
hoppningsvis, är beredda att betala för.

Utförandet av dessa processer är direkt
beroende av internt ägda eller styrda till-
gångar samt av en väl fungerande infra-
struktur. Dessa processer är alltså bero-
ende av tillförlitligheten hos de interna
transporterna samt den interna kommu-
nikationen i företaget. Processrisker
handlar om störningar av dessa processer. 

Kontrollrisker
För att styra och kontrollera företagsin-
terna processer krävs olika kontroller.
Dessa är de förutsättningar, regler, system
och andra processer vilka styr de värde-
adderande processerna. I ett försörjnings-
kedjeperspektiv är det här som orderk-
vantitet, batchstorlek, säkerhetslager etc.
bestäms samt olika policys and rutiner,
vilka styr tillgångar och transporter för
att uppnå hög effektivitet, återfinns. 

Kontrollriskerna är därför risker som

kommer från användningen eller missan-
vändningen av rutiner, policys osv. 

Supply Chain-interna risker
Det företagsexterna, men Supply Chain
interna, riskkällorna avser de olika flöde-
na mellan de olika aktörerna av material,
information, kapital men även produk-
tionskapacitet. Fokusföretaget bör vara
medvetet om de potentiella risker och
faktiska störningar som finns för att för-
utse flödet av material och information i
varje del av försörjningsnätverket. Det
viktiga är att fokusföretaget är fullt med-
vetet om den egna värdekedjans betydel-
se för både de själva och andra aktörer i
försörjningskedjan. I praktiken är detta
dock svårt att uppnå. Det fokala företaget
bör därför försöka fastställa eller åtmin-
stone bli medveten om vilka risker som
finns eller vilka effekter som kan uppstå
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Att man riskerar något betyder vanligen att det finns en sannolikhet att en förlust inträffar. Den risken är stor t ex när man spelar på Lotto eller stryktips.
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som en konsekvens av andra aktörers ris-
ker. Detta innebär förhoppningsvis att det
fokala företagets beredskap mot risker
eller framförallt att riskeffekterna mini-
meras till en acceptabel nivå eller omfatt-
ning. Den vanligaste konsekvensen av
Supply Chain-interna risker är en stör-
ning i godsflödet. 

Efterfrågansrisker
Efterfrågansrisker härrör från både
potentiella och faktiska störningar i flödet
av material och information samt även
det direkta inflödet av kapital inom för-
sörjningskedjan. Källorna till dessa risker
återfinns nedströms i försörjningskedjan, i
någon form. Den mest kända av efterfrå-
gansriskerna är den mycket välkända och
väldokumenterade ”bullwhip-effekten”.
Själva bullwhip–effekten är också ett
mycket tydligt exempel på hur risker eller
störningar kan skapas inom en försörj-
ningskedja men även att dessa risker och
störningar kan minskas genom att rätt
metoder, verktyg och teorier används på
rätt sätt.

Supply-risker 
Försörjningsrisker är den spegelvända
problemkällan till efterfrågansrisker. Den
stora skillnaden är dock att som riskkälla
för det fokala företaget är det den så kal-
lade dominoeffekten som är allvarligast.
En bra förklaring dominoeffekten har
gjorts av Andreas Norrman och Ulf Jans-
son i deras paper ”Ericsson's proactive
supply chain risk management approach
after a serious sub-supplier accident” från
2004. Den beskriver en olycka i en under-
leverantörsfabrik till Ericsson. Den drab-
bade fabriken i Albuquerque, New Mex-
ico (USA) fick den 18/3 2000, en mycket
liten del av fabriken utslagen av en brand.
Den utslagna delen var lika stor som ett
konferensrum för 10 personer. Branden
orsakades av ett åsknedslag i en elektrisk
ledning. Branden släcktes snabbt och
effekten för fabriken blev nästan obefint-
lig. Problemet var att effekten för Erics-
son för samma incident blev enorm. I års-
rapporten för 2000, vilken presenterades
under våren 2001, var förlusten runt 400
miljoner US dollar. Orsaken till förlusten
angavs som en lucka i leveranser av en
viss typ av komponent från en underleve-

rantör. Det var just den komponenten
som skulle tillverkats i Albuquerque-
fabriken. Vidare blev effekten att kursen
på Ericssons aktie nästan halverades. Den
slutgiltiga kostnaden för Ericsson för inci-
denten beräknades till ungefär 200 miljo-
ner US dollar. Incidenten är väldigt illust-
rativ när det gäller just dominoeffekten
som en konsekvens från försörjningsris-
ker. 

Supply risker kan enkelt förklaras som
alla störningar som kan uppstå uppströms
i försörjningskedjan vilka kan påverka det
egna företagets verksamhet. Ibland kan
det vara mycket svårt att särskilja när käl-
lan till en störning i godsflödet kommer
från försörjningskedjan eller från omgiv-
ningen till den. Detta leder till den sista
typen av Supply Chain risk källor.

Omgivningsrisker
Omgivningsriskerna är risker som upp-
kommer från det omgivande samhället till
en försörjningskedja. Detta inbegriper
också transportrutternas dragning. Dessa
riskkällor kan direkt eller indirekt påver-
ka fokusföretaget men också alla delar av
försörjningskedjan från produktion av
råmaterial fram till slutkund. Det kan
påverka en del av värdeflödet eller delar
av den geografiska dragningen av försörj-
ningskedjan. 

En typisk omgivningsriskkälla som kan
påverka godsflödet både upp- och ned-
ströms från den egna positionen är
arbetsmarknadskonflikter. Strejkrätten
ingår som en naturlig del i det Svenska
arbetslivet, vilket medför att så länge som
strejken utförs i enlighet med avtalsrörel-
sen är den fullt laglig men ur ett Supply
Chain Risk Management perspektiv kan
konsekvenserna nedströms bli enorma. I
dagens allt mer globaliserade värld kan
en strejk i en ostasiatisk hamn snabbt bli
mycket kostsam för företag i övriga delar
av världen. 

Åtgärder
De olika riskkällorna i en försörjnings-
kedja kan alla medföra en rad olika kon-
sekvenser inom försörjningskedjan. De
två vanligaste typerna är försening och
avbrott av godsflödet. En försening har
vanligen en ”ingen effekt före” kopplad
till sig. Detta innebär att om förseningen

är mindre än en viss tid så är effekten
eller konsekvensen från den obefintlig.
Martin Christopher och Hau Lee (2004)
menar att känsligheten i de moderna för-
sörjningskedjorna har blivit större på
grund av en allt för stor jakt på effektivi-
seringar av både transporter och produk-
tion.  Detta stämmer överens med tanke-
gångarna i principen om den ”japanska
sjön”, vilken är välkänd i logistikkretsar. 

Det svåra med risker i en försörjnings-
kedja är att balansera dem mot varandra,
och mot kostnader och affärsmöjligheter.
Supply Chain Risk Management är först
och främst tänkt till att underlätta detta
arbete genom att visa på verktyg, per-
spektiv och tankesätt för att få bästa möj-
liga balans. 

Daniel Ekwall, tekn. lic.

Högskolan i Borås
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Du har hållit föredrag sex år i rad på kon-
ferensen och finns med även i år. Temat
för dina föredrag brukar vara vassa logis-
tiklösningar med praktisk tillämpning.
Vad tänker du prata om i år?

Jag tänker prata om AOP, som är auto-
matisering av orderplockning i lager. Det
går ut på att förklara hur två olika tekni-
ker kan kombineras, så att de samverkar
och man får ut en större nytta än av de
båda delarna var för sig. 

Det låter intressant, men vilka problem
finns det egentligen med orderplockning i
lager?

Tänk dig en plockare i ett lager som
arbetar hela dagarna med att plocka ihop
varor till butiker och andra kunder. Vid
djupare studier av arbetet finner man att
plockaren i bästa fall utför förädlande
arbete enligt Lean – principer under 50 %
av arbetsdagen, resten kan betraktas som
slöseri. Huvuddelen av slöseriet kan hän-
föras till truckkörning, såsom att hämta
tomemballage och lämna fullplockade
pallar etc. Mellan varje plockrad skall
plockaren också promenera fram till för-
arplatsen, starta trucken och köra fram
till nästa plockplats, för att sedan prome-
nera tillbaka till plockplatsen igen. En
plockare som utför 1000 plockrader under
en arbetsdag får alltså göra 2000 prome-
nader. Att det sedan finnas ca 15 000 per-
soner som sysslar med orderplock bara i
Sverige och att den siffran ständigt ökar,
innebär ett stort slöseri i våra företag.

Det verkar allvarligt.    
Det stämmer, därför har vi nu en lös-

ning där plockarna plockar och placerar
på lastbärare. Truckarna kör sedan själva i

rätt ögonblick, utan att plockaren behöver
göra något. Detta sker med förarlösa
plocktruckar (AGV:er) som navigerar
själva i lagret och följer plockarens
arbetsprocess, som en hund i koppel.
Plocklistan, där det tydligt framgår vilken
plats varan ska plockas på, sänds också till
truckens dator.

Det låter som en spännande lösning. Hur
kan trucken veta när den skall ge sig iväg
och att plockaren verkligen är klar? 

Tänk på hur ”Pick by Voice” funge-
rar,.Du får dina direktiv i ditt headset,
utför plocket och placerar varorna på
truckens lastbärare. När en orderrad är
klar, säger plockaren helt enkelt ”KLAR”
i mikrofonen och då får plockaren ome-
delbart nästa plockplats i sitt headset.
Samma information sänds till truckens
dator, som direkt startar och kör till nästa
plockplats. Plockaren följer efter och gör
det som plockaren är bäst på, nämligen
att plocka och placera varor effektivt på
pallar och i rullburar. Vi kombinerar helt
enkelt de förarlösa truckarnas beprövade
lasernavigeringssystem med traditionell
röstdatorteknik.

Är detta fortfarande i utvecklingsstadiet
eller finns det i tillämpning någonstans?

Det gör det. Det finns två stora anlägg-
ningar i Tyskland som varit i drift under
nästan ett år nu. Företaget har dessutom
projekterat ytterligare i samband med
nybygge. 

Nybygge, är denna lösning bara för nya
lager eller kan det tillämpas även i befint-
liga lager?

Det kan tillämpas även i befintliga
lager. Traditionella plocktruckar används,
men får en del kompletterande utrust-
ning, såsom en roterade hatt med en
laserskanner så att den kan köra och hitta
sin väg själv. 

Nu har du ju redan berättat allt om ditt
föredrag på konferensen, varför skall jag
då komma och lyssna på ditt föredrag i
Jönköping?

Detta var bara ett litet smakprov av
det jag kommer att berätta om när det
gäller denna kombinerade teknik. Det
kommer betydligt mera och jag tänker
även visa en film där man kan följa hur
det går till i verkligheten. 

Spännande! Har du som varit en flitig del-
tagare på konferensen genom åren några
fler skäl till att man ska delta på forsk-
nings- och tillämpningskonferensen?

Att få tillfälle att lyssna på föredrag
ger väldigt mycket idéer och tankar, som
kanske kan användas direkt eller förädlas.
Just kombinationen av forskning och till-
lämpning har tilltalat mig alltsedan
Anders Segerstedt startade upp denna
konferens för snart 10 år sedan. Det är
alltid intressant att höra vad som händer
på forskningsfronten, så att vi inom
industrin kan förbereda oss och nyttja lös-
ningarna så småningom. 

Sedan brukar kringarrangemanget
vara värdefullt när det gäller vad som är
aktuellt i olika verksamheter och även för
att knyta värdefulla kontakter. För mig
personligen är det mycket trevligare att få
vara med i framvagnen än att sitta i bak-
vagnen och undra vad det var som hände.

Håll koll på forskningsfronten – 
kom till Jönköping 5–6 september
PLAN arrangerar årligen en forsk-
nings- och tillämpningskonferens,
där forskare och praktiker i företag
och organisationer presenterar
senaste nytt inom logistikområdet.
Inför årets konferens har PLAN-
nytt ställt några frågor till Jan Hen-
riksson, veteran inom logistik och
återkommande talare på konferen-
sen.

Förra årets konferens, vid Högskolan Väst i Trollhättan, samlade många deltagare
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PLAN kursprogram 2007/2008
LOGISTISKT LEDARSKAP • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT • PRODUKTIONSLOGISTIK • LEAN 

Svensk och

internationell

certifiering! Certifiering höjer värdet på din kompetens!

Ett komplett utbildningsprogram:

- Logistiskt ledarskap
- Supply Chain Management
- Produktionslogistik
- Lean

Anmäl dig senast 18 juni så får du en
present som underlättar sommarläsningen
– dessutom till förra katalogens priser!

Läs mer om alla utbildningar i katalogen som
följer med denna tidning.

Anmälan på www.planutbildning.se

I samband med PLAN-konferensen den 25-26/4 höll föreningen
sitt årsmöte. Föreningen beslutade då att godkänna styrelsernas
förslag att öka samarbetet mellan föreningens och stiftelsens sty-

relser. Den beslutade rollfördelningen, valda ledamöter samt
hur rollerna inom de två styrelserna är fördelade på de valda
ledamöterna finner du nedan.

Föreningsroll Uppgifter Vald ledamot 07/08 Stiftelseroll

1 Ordförande Nationella & Internat. kontakter Johan Svartengren

2 Vice Ordförande Stiftelseordf John Landborn 1 Ordförande

3 Administration Sekreterare/dokumenthantering Sophia Lidén 2 Ordinarie
Ekonomi
Medlemsadministration

4 Marknadsföring Riktlinjer för marknadsföring Hans Jeppsson
Verksamh-utveckl, Harmonisering mellan förening, 
ansvarig regioner och stiftelse

Forskningsutveckling
Organisationsutveckling
Hantera nya idéer 
(Logistikpris, Guru-råd,…)

5 Marknadsföring Riktlinjer för marknadsföring Ragnar Wilton 3 Ordinarie
Verksamh-utveckl, Harmonisering mellan förening, 
biträdande regioner och stiftelse

Forskningsutveckling
Organisationsutveckling
Hantera nya idéer 
(Logistikpris, Guru-råd,…)

6 Högskola Rådgivare & granskare åt VD Nils G Storhagen 4 Ordinarie
Utbildning, Utbildningssortiment
ansvarig

7 Högskola Rådgivare & granskare åt VD Oskar Jellbo 5 Suppleant
Utbildning, Utbildningssortiment
biträdande Konferensverksamheten

Föreningsroll Uppgifter Vald ledamot 07/08 Stiftelseroll

8 Regionsansvarig Medlemsnytta Jonas Nilsson
Medlemsutveckling Kontakter & samordning med 
Ansvarig regionerna, Uppföljning

Samarbetspartners (Högskola, 
medlemsutveckling)
Skaffa fler medlemmar
Högskolor
Regionkommittéer

9 Regionsansvarig Medlemsnytta Isabell Ljusberg 6 Suppleant
Medlemsutveckling Kontakter & samordning med 
Ansvarig regionerna, Uppföljning

Samarbetspartners (Högskola, 
medlemsutveckling)
Skaffa fler medlemmar
Högskolor
Regionkommittéer
Biträdande Certifiering

10 Certifiering Stiftelsen utförare
Föreningen granskar o kontrollerarTina Fromholz 7 Ordinarie

11 Redaktör / Tidning PLAN-Nytt Pär Brander
Tidskriftsutbud
Marknadsföringskanaler

Ny styrelse för PLAN
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Heidi Dreyer har i sin forsk-
ning tittat på olika lösningar
för integration i försörjnings-
kedjan, med inriktning på sam-
arbete och automatik. 

– Information kan bli ohan-
terlig på grund av själva mäng-
den. Dagens programvaror
prioriterar inte information,
säger Heidi C Dreyer.  

Exempel tog hon bl a från
den norska läkemedelsbran-
schen.

– Från producent, via gros-
sist och till apotek behandlas
samma information på åtta
olika ställen av åtta olika per-
soner. Det är vanligt att säljled,
grossister och producenter
arbetar med olika informa-
tionssystem, som är oberoende
av varandra.  

Hela informationsflödet för
inköp, produktion, packning,
lagerhållning, produktionsstyr-
ning, ordermottagning, progno-
ser kan integreras bättre,
menar hon, trots att alla dagens
ERP-system utlovar just detta.

Enklare vardagslösningar
– Logistiken kan förbättras

starkt i värdekedjan, menar
Heidi Dreyer, som i sin forsk-
ningsmiljö har inriktning på att
ta sig ur komplicerade skriv-
bordsmodeller och istället hitta
tillämpbara vardagslösningar. 

Hon förespråkar gemen-
samma, transparanta lösningar
där vem som helst, från vilken

del som helst i kedjan, vid vil-
ken tidpunkt som helst, alltid
kan uppdatera status. 

– Butiken skall kunna gå in
och se hur situationen ser ut
hos grossist och producent.
Producenten ska kunna gå
andra vägen och därmed gå
från prognosstyrd produktion
till behovstyrd. Produktions-
ledningen ska i realtid kunna
se vad som händer i butiksle-
det.

Informationssystemen finns
där idag, men är ännu inte
designade och planerade
utifrån en sådan medveten
strategi, menar hon.

Kunden måste också in
Målet är att få en helt ny och
enklare vardag för informa-
tionsflödet. Producenten ska
snabbt kunna se vilka kompo-
neneter eller moduler som
skall produceras till lager och
vilka som skall produceras
efter order.

– Logistik har verkligen
kommit i fokus på NTNU i
Trondheim, tycker hon.  Det vi
studerar är förbättringspotenti-
al i form av ledtider och
responstid.

Några av dagens problem är
att det finns mycket stora varu-
mängder i kedjan, att differen-
tiering utnyttjas dåligt och att
det är bristande informations-
delning mellan olika aktörer i
värdekedjan.

– Kunden är nästa led i vär-
dekedjan. Idag är det bara
detaljistledet som förhåller sig
till slutkunden, säger hon.

Heidi Dreyer efterlyser en
integrerad logistik, där helhets-
synen på leveranser till slut-
kund genomsyrar hela samar-
betet, integrationen och
teknologin.  

Heidi Dreyer handleder en
grupp doktorander vid NTNU,
bland dem Maria Kollberg från
Linköping. Hon föreläser också
på NTNU och är forskare vid
det ansedda industriforsknings-
institutet SINTEF i Trondheim. 

Hon och hennes kollegor
här arbetar med att sätta upp
parametrar för information,
som täcker behovet, men som
ändå kan vara branschobero-
ende och flexibla. 

På NTNU pågår en rad
forskningsprojekt på detta
huvudtema.

Några exempel: 
Integrerat inköp och lager -

styrning i VVS-branschen,
effektiv logistik, baserad på
nya försörjningssystem i
byggbranschen, automatiserad
varuförsörjning i apoteksbran-
schen och smart och säkert
varuflöde med intelligenta
emballage och e-spårning inom
dagligvarubranschen.

Några trender
Det är inte bara så att en rad
doktorsavhandlingar i Trond-
heim har logistik som
inriktning, utan logistik kan
väljas som vidareutbildnings-
kurs och erbjuds också de som
har erfarenhet från arbetslivet.

– Studenterna här ska ha
både en ekonomisk profil som
tillägg till den tekniska om de
ska vara intressanta för
näringslivet. 

– God logistik är också god
ekonomi. Design av en effektiv
logistikkedja är en viktig del i
all marknadsbaserad produk-
tion. 

Några andra av dagens stora
trender, enligt  Heidi C Dreyer
är: 

Fortsatt kostnads och resul-
tatfokus,

Individualisering av både
kunder och produkter.

”Extended products”,  som
kräver full spårbarhet och
transparens i hela kedjan.

Miljöhänsyn blir allt vikti-
gare.

– Intelligenta informations-
system blir en nyckelfaktor för
att  behandla stora informa-
tionsmängder och korta pro-
cesstiderna.

– Integration i värdekedjor-
na som bidrar till bättre resur-
sutnyttjande och kostnadsre-
duktion är en annan viktig
trend.

”Information är flaskhalsen 
i handelns logistikkedjor”
– Information är flaskhalsen i logistikkedjorna. Det
menar professor Heidi C Dreyer från Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim,
som talade om försörjningskedjornas integration och
brist på integration i praktiken – vid Kompetensforum
i Göteborg nyligen.

Av Lena Sonne

– Butiken skall kunna gå in och se
hur situationen ser ut hos grossist
och producent. Producenten ska
kunna gå andra vägen och därmed
gå från prognosstyrd produktion till
behovstyrd, säger Heidi C Dreyer,
professor i logistik vid NTNU i
Trondheim. 

FO
TO

: LE
N

A
 S

O
N

N
E

.



handel

40 Intelligent Logistik 4/07

Runt Stockholm satsas det på
en rad nya köpcentra. I Forum
Nacka ska köpytan fördubblas.
Vid Hornstull i centrala Stock-
holm planeras en ny, stor galle-
ria.  

Nu planerade centra beräk-
nas få en ökad yta på 262 000
kvm totalt, varav ca 150 000
kvm i norr och 110 000 i  söde-
rort – lika mycket som sju nya
Kista Gallerior. Ökningen
beräknas bli 25 %. 

Risken för överetablering är
dock stor. Det visar en kart-
läggning av Stockholms han-
delsplatser 2010 av konsultfö-
retaget Experian. Undersök-
 ningen tar hänsyn till faktorer
som befolkning, befolkningsut-
veckling, inkomster, ålder m m.
Utbyggnadsplanerna är betyd-
ligt större än befolkningstill-
växten och löneökningarna i
Stockholmsregionen. Därför
blir konkurrensen stenhård. 

Cityhandeln förlorare
– Cityhandeln  och små, fristå-
ende handelsplatser är framti-
dens förlorare.  De stora köp-
centrumen är framtidens
vinnare. I södra Stockholm
kommer detaljhandeln att öka
mest, med 28 procent och den
norra har en liknande utveck-
ling, säger Anne Marie Flood,
affärsområdeschef på Experi-
an.

Små lokala köpcentra vän-
tas tappa hela 24 %. Cityhan-
deln tappar enligt undersök-
ningen sex procent. 

Största omsättningsökning-
en får Sundbybergs
nyplanerade  handelsplats i
Lorryområdet, om den blir av.
Vinnare är också Skärholmen,

Bromma, Sollentuna Centrum,
Stinsen i Häggvik, Sickla Köp-
kvarter och Forum Nacka. 

– Men några så stora succe-
ér som enskilda köpcentrum
haft i regionen under senare år
kommer inte i framtiden. Det
räcker inte underlaget till för,
säger Anne Marie Flood. 

Men framtidens köpcen-
trum är inte bara shopping 

– Framtidens handelsplatser
måste våga profilera sig och
vara unika. 

– Handelsplatsen  måste ha
rätt koncept, motsvara en livs-
stil, säger Anne Marie Flood
och berättar om ett köpcentra i
Kuala Lumpur som satsat på
tivoli i två plan. Det handlar
om att förstå konsumenten.  

– Hälsa och miljö är en
annan profilering som Anne
Marie Flood tror på. Vissa ked-
jor har satsat på ekokläder t ex
H&M, KappAhl och Gudrun. 

Sickla prisbelönade köpcen-
trum har biograf, kulturhus,
bibliotek och träning. 

Idrott och handel
Ett framtida, stort köpcentrum
i Växjö kommer t ex att få
idrott som profilering.

Vardagsidrott integreras
med handel.

– Växjö är en aktiv idrotts-
stad, säger Wilner Anderson,
VD Steen & Ström, Sverige
AB. Han arbetar med centrum-
utveckling i Växjö och Mölndal
och tror på integrering av han-
del med annan verksamhet.

Mölndals centrum ska bli en
större handelsmagnet än
nybyggda Allum i Partille utan-
för Göteborg. För att lyckas
räcker det inte med bollhav för

barnen och restauranger, utan
man måste skapa ett eget varu-
märke, vilket är svårt i en
stadskärna. 

I visionen ingår ”nyurba-
nism”, att återskapa den
medeltida staden med en sam-
manhållen stadskärna, där man
bor, jobbar, handlar och lever
och som är lätt tillgänglig. 

– En annan trend är att
stora köpcentra blir större,
säger Biljana Bozic från Cen-
trumutveckling som varit med
och utvecklat köpcentra i bl a
Moskva och Kiev.

– Köpcentra i Ryssland går
mycket bra, säger hon.

Clas Ohlson föredrar city
Om gallerior i citykärnan råder
det delade meningar.

Gert Karnberger, VD och
koncernchef i Clas Ohlson,
som nu utökar antalet butiker i
Sverige och Storbritannien,
föredrar gallerior inne i städ-
erna.

– Det ska vara attraktivt att
komma dit och enkelt att hand-
la, säger han.

– Stadskärnornas mångfald
är positiv, med mer restaurang-
er och torg – en mer upplevel-
serik miljö, menar också Bo

Falk, VD Boultbee Sverige AB,
som just köpt bl a nya Vester-
malmsgallerian på Kungshol-
men av Stockholms stad.

– Det sker en positiv
utveckling om man kan skapa
attraktiva koncept. Men man
måste även här tänka ”hel-
het”och samordna logistiken.

Att planera städerna så att
folk tvingas åka bil för att
handla är helt fel väg att gå när
vi står inför ett klimathot,
anser miljörörelsen. 

Externa köpcentra skapar
extra biltrafik. I stället för att
bygga ut köpcentrumen bör
kommunerna göra konse-
kvensanalyser av vad som hän-
der när man bygger nya köp-
centra.

Den stora utbyggnaden av
Täby centrum kritiseras av
centern, som varnar för över-
etablering och är kritisk till att
Rodamco fått monopol på
köpcentra i kommunen.

Men även om konsumenter-
na får åka längre, underlättas å
andra sidan varuförsörjningen,
som är ett stort problem i
storstädernas citykärnor.

Risk för överetablering av köpcentra 
På Stora Detaljhandelsdagen på Moderna Muséet i
Stockholm diskuterades framtidens handelsplatser.
Fram till 2010 ökar butiksytorna i Storstockholm med
ca 25 %. 

Risken för överetablering är stor, anser utredare.

Av Lena Sonne

Varuleverans till Sickla Köpkvarter. Köpcentra får betydligt lättare logistik
än cityhandel.
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Forum Nacka satsar på livsstilsstråk med
140 utvalda butiker. Flera mindre aktörer
ska tillsammans med de stora kedjorna dra
kunder som är intresserade av livsmedel,
mode och inredning. 

– Kedjorna kan handel och de efterfrå-
gas av många. De är också attraktiva och
trygga hyresgäster. Men vi vill blanda in
lokala aktörer för att ge våra kunder något
extra. Det kommer också att komma in en
hel del stora utländska aktörer som har
liten eller ingen representation i Sverige
sedan tidigare, säger Mats Carlo, uthyr-
ningschef Rodamco Europe.

Forum Nacka har gjort en noggrann
analys på vilka kunder köpcentret har och

kommit fram till att det är en målgrupp
som gärna lägger pengar på mode, inred-
ning, design och musik. Genom att seg-
mentera målgrupperna skall kunderna vall-
färda till gallerian.

– I dag är köpcentret ett relativt hel-
täckande center. Vi erbjuder allt. Men nu
pågår arbetet med att nischa in oss och
även hitta mindre aktörer som inte finns
överallt, säger Mats Carlo.

För fyra livsstilar
De fyra våningarna kommer att inriktas
mot varsin målgrupp. Det blir fyra olika
livsstilar: high fasion, för modelejon, family,
som ska nå storkonsumerande barnfamil-
jer, street för trendig ungdom. Äldre välbe-
ställda ska lockas av classic. 

Nacka har en stor andel höginkomstta-
gare. Den primära målgruppen för nya
Forum Nacka blir de penningstarka. Men
dagens Forum Nacka-kunder kommer att
känna igen sig och får ett större utbud.

Forum Nacka byggs ut från dagens 
20 000 kvadratmeter till 40 000 kvadratme-

ter och hela det nya konceptet invigs till
julhandeln i år. Den internationella arki-
tektfirman Benoy har ritat om gallerian.  

I dag har Forum Nacka ungefär 4,6 mil-
joner besökare per år i 64 butiker. Med 140
butiker och en dubbelt så stor handelsyta
måste antalet besökare fördubblas.

Nacka Forum blir supernischad livsstilsgalleria

Utbyggda Nacka Forum behöver fördubbla anta-
let årsbesökare till 10 miljoner för att lyckas.

I USA är nästa våg inom handeln
en förfining av sk livsstilskoncept.
Forum Nacka byggs just nu om till
en ”supernischad livsstilsgalle-
ria.”Strategerna håller som bäst på
att ringa in kundgrupperna.
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När jag träffar Patrik Färdow en morgon
på Arlanda är han på väg till USA för att
träffa fabrikscheferna från Camfil Farrs
fabriker där.

Camfil Farr är en av världens största
luftfiltertillverkare. Produkterna renar luft,
t ex på flygplatser, där luften befrias från
illaluktande flygbränsle, eller för de
extremt höga krav som ställs i industriella
renrum. Många människor dör varje år av
hjärt- och kärlsjukdomar som orsakas av
ultrafina partiklar i inomhusluften i våra
städer, som ökar risken att drabbas av
astma och allergier ökar markant.

Camfil Farr är ett världsomspännande
företag, med 29 dotterföretag och med 22
produktionsanläggningar i Europa, Nord-
amerika och Asien. 
I Sverige har Camfil Farr fyra fabriker, en
huvudfabrik i Trosa, och andra fabriker i
Borås, Alingsås och Österbymo. 

Totalt arbetar ca 2000 personer i pro-
duktionen globalt.

Camfil Farr har startat en process för
ständiga förbättringar, som kallas Den
Gröna Tornadon.

– Det är alltså inte ett projekt, utan en
process som ska fortsätta år från år och där
vi kombinerar metoder från Lean, Gold-
ratts flaskhalsteori, TOC och Six Sigma,
säger Patrik Färdow.

Mål inom fyra områden
Den Gröna Tornadon har satt upp mål
inom fyra områden: arbetarskydd, kvalitet i
produkter och tjänster, leverans precision
och kostnader. Medlen är ledarutveckling,
värdeflödesanalyser, ständiga förbättringar
och veckoprojekt. De fyra målområdena
ska skapa bättre kundtillfredsställelse, stör-
re pålitlighet och gynna teamwork, lokal
närvaro och engagemang.

– För att kunna förbättra måste man
först mäta och därför är det vikigt att kon-
tinuerligt mäta och kommunicera hur långt
vi skall nå inom våra fyra målområden,
säger Patrik Färdow.

Mättal finns i form av ledtider och kost-
nader.

Benchmarking har inte varit så vanligt
inom Camfil Farr tidigare. Men det är en
nödvändig ingrediens i det nya förbätt-
ringsarbetet i koncernen.

– När det gäller säkerhet i arbetet mäter
vi antalet arbetsskador och när det gäller
kvalitet ser vi på antalet reklamationer.

– Att ta med arbetarskydd är kanske
inte självklart i alla länder där vi verkar,
men det är också att markera en männi-
skosyn som är i linje med våra värderingar.

Camfil Farrs produkter  syftar ju också
till att skydda människor och miljöer.

Dagliga agerandet viktigt
Att säkerställa att värderingarna är rätt är
också oerhört viktigt för att det ska bli bra
drivkraft i förbättringsarbetet.

– Det handlar mycket om att ändra en
kultur och då ska man också vara klar över
att det tar tid.

Patrik Färdow betonar också hur viktigt
det är hur chefer på olika nivåer själva dag-
ligen agerar och hur de skapar engage-
mang.

– Förbättringsarbete handlar mera om
mjuka faktorer, som ledarskap och kom-
munikation än om teknik och verktyg.  

Arbetet med den Gröna Tornadon bör-
jar med en värdeflödesanalys.

Syftet är att studera de olika processer-
nas nuläge, fastställa det mål man vill
uppnå och bestämma en handlingsplan för
hur man ska nå dit. Arbetet leder till en
mängd idéer och ett antal väl definierade
vecko projekt.

Skapar förändringstryck
De prioriterade områdena bearbetas hela
tiden i form av sådana veckoprojekt. På en
vecka ska en projektgrupp genomföra ett
projekt inom ett definierat område. 

– Under veckan genereras även en
mängd mindre förbättringsförslag som
dokumenteras på den ”att-göra-lista” som
ingår i arbetet med ständiga förbättringar.

På fabriken i Trosa har det handlat om
allt från bättre kundreklamationer, snabba-
re maskinomställning och om att skapa ett

dragande materialflöde.
– Att arbeta kontinuerligt med förbätt-

ringarna ger oss möjlighet att lösa både
större och mindre problem. Det viktiga är
att engagera många. Om man bara har en
vecka på sig skapas ett förändringstryck,
menar Patrik Färdow. 

– Resultaten är stora, men de pedago-
giska effekterna är kanske ännu större:
”Titta vad vi lyckades åstadkomma tillsam-
mans på bara en vecka!”

Strul som föder idéer
På Camfils filterfabrik i Malaysia har t ex
kvaliteten på företagets filter ökat signifi-
kant efter ett veckoprojekt där man använt
sig av Sex Sigma.

Denna och många andra förbättringar
skapar en ny stolthet och visar att det går
att göra förbättringar om man arbetar till-
sammans.

– Tid och pengar som satsas på förbätt-
ringsarbetet får man tillbaka flera gånger
om.

– Lean Produktion handlar ju om att att
eliminera allt slöseri eller spill. Vi har valt
att kalla det för strul, säger Patrik Färdow. 

Alla är med i Camfils Gröna Tornado 
– För att kunna förbättra måste man mäta och därför är det vikigt att
kontinuerligt mäta och kommunicera hur långt vi skall nå inom våra fyra
målområden säger Patrik Färdow, som är globalt ansvarig för logistik och
produktion i luftreningskoncernen Camfil Farr.

Av Gösta Hultén

- Det handlar mycket om att ändra en kultur och
då ska man också vara klar över att det tar tid,
säger Patrik Färdow.
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Det handlar om allt som får
verksamheten att gå dåligt. 

Ett annat begrepp som fått
stor betydelse är interna kun-
der. 

– Självklart ska vi lyssna till
slutkundernas röster, men vi
måste också lyssna på våra
interna kunder och låta dem
bestämma vad som är kvalitet.

Cheferna kommer i fortsätt-
ningen att utvärderas bl.a.
utifrån hur många idéer som
kommer från deras medarbeta-
re. Målet är att alla skall vara
delaktiga i förändringsarbetet
och att de ska presentera minst
fem förbättringar per medarbe-
tare.

Antalet idéer har redan ökat
markant och i snitt genomför
man fler än 60 % av alla inkom-
mande förslag.

Sprid kunskap internt
Med jämna mellanrum är det
också vikigt att fira, att stanna
upp och reflektera. Det är också
bra att sprida kunskap internt
om vilka förbättringar som
andra avdelningar lyckats med. 

– Delaktigheten och intresset
från alla medarbetare att arbeta

med förbättringar har varit fan-
tastiska.Vi har fått en sådan
snurr på förbättringsarbetet att
beteckningen Den Gröna Tor-
nadon verkligen gör skäl för sitt
namn.

I förändringsarbetet Den
Gröna Tornadon har man lånat
idéer både från Toyotas Lean-
modell, från Goldratts flask-
halsteori, TOC och från Sex
Sigma och koncept för ständiga
förbättringar.

Börja med flaskhalsar
– De som arbetar med en viss
modell tenderar att bli lite reli-
giösa i sin inställning till den
egna modellen.

Patrik Färdow tror mer på
att använda en kombination av
olika, beprövade modeller.

– T ex måste det vara vettigt
att börja med att ta sig an flask-
halsarna i produktionen, även
när man använder ett leankon-
cept,

– Forskning och undersök-
ningar visar ju att olika model-
ler kan leda till lika bra resultat,
men de företag som kombinerat
olika modeller, har nått allra
längst.

W W W. E L M I A . S E / N O R D I C R A I L

Mässan som formar 
framtidens transporter
I framtidens transporter blir begreppet intermodalitet 
allt mer centralt. Det finns därför ett stort behov av att 
diskutera morgondagens lösningar och visa på goda, 
fungerande exempel. Och det är precis därför som du 
ska delta i Elmia Future Transport! Här formas framtidens 
transportnätverk! 

Parallellt arrangeras mässan Elmia Nordic Rail.

Kontakta projektgruppen för

mer information: 

telefon + 036-15 20 00 

eller nordicrail@elmia.se

Liten katekes för ständiga förbättringar
På Camfil Farr har man valt ett enkelt, fokuserat och strukturerat sätt att
arbeta som kan sammanfattas i åtta punkter:
1. Teamet är basen för förbättringsarbetet. Teamens ansvar och befogen-

heter har utökats; bl.a. har varje team egen attesträtt för att kunna 
genomföra mindre förbättringar.

2. Förbättringsarbetet fokuseras till de fyra målområdena säkerhet, kvalitet, 
leveransservice och kostnader.

3. Dagliga mätningar håller koll på processer och produkter. Mätningarna 
kan vara enkla, men de ska vara faktabaserade.

4. Lättanvända verktyg. Ett exempel; Med fiskbensdiagram kan man bena 
upp problem och komma ganska långt när det gäller att hitta orsaker och
verkan.

5. Göra listor. Alla uppgifter och idéer som ska genomföras ska hamna i 
Att-göra-listan. Den gör det enkelt att se av vem och när ett förbättrings-
förslag skall genomföras och hur många förbättringar som genomförts.

6. Möte vid förbättringsanslagstavlorna. Varje vecka möts grupperna i ett 
15 minuters möte vid förbättringstavlorna, där man går igenom status för
de olika projekten.

7. Positiva resultat visas med bilder och korta texter som beskriver proble-
met, aktiviteterna och uppnått resultat.

8. Fira alltid de uppnådda resultaten tillsammans. På Camfil Farr tar man 
även firandet på allvar.  källa: C2 Management News Letter
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nyheter

Norska Captura går upp i Consafe Logistics

Norska Captura A/S har färvär-
vats av JCE Group. Från den 1
juli går Capturakoncernen in i
Consafe Logistics Group och
byter namn till Consafe Logis-
tics.

– Consafe Logistics och Cap-
tura kompletterar varandra
perfekt, både i produkter och
marknader, säger Ulf Wallin,

VD Consafe Logistics Group.
– Vi har inte tidigare verk-

samhet i Norge. Captura, som
är mycket starka inom mobila
lösningar, blir en perfekt part-
ner, som gör att vi kan erbjuda
t ex VMS-lösningar i Norge.

– Mobila lösningar har stor
tillväxt, men konkurrensen är
hård på marknader som Tysk-
land och Frankrike. Båda har vi
också haft en god tillväxt, säger
Jan Hansén, VD Captura.

– Captura har ca 400 anställ-
da varav 200 i Sverige och en
omsättning på ca 500 miljoner
SEK.

Consafe Logistics Group är
verksamt inom fyra affärsområ-
dena: konsulting, lager& distri-

bution, tillverkning och mobila
lösningar.

– Capturas styrka i mobilitet
breddar vårt erbjudande i Dan-
mark, Holland och England,
säger Ulf Wallin.

– Vår målsättning är att fort-
sätta växa både organiskt och
via förvärv. Fokus ligger på
marknader där vi redan är
etablerade, men vi vill också
växa genom expansion i exem-
pelvis Östeuropa. Med tanke
på vår ambition att växa inter-
nationellt, är en ägare som
Christer Ericsson en styrka,
säger Ulf Wallin.

– Det naturliga är att vi ser
på möjligheten att utveckla
gemensamma plattformar. 

Consafe Logistics Group
expanderar också genom att
köpa in sig i Sonat AB, ett kun-
skapsföretag som erbjuder en
färdig logistikavdelning med
ansvar för ledning, utveckling
och drift av hela försörjnings-
nätverk.

– Att vi köper en minoritets-
post i Sonat innebär att vi till-
sammans finns i en koncern
som kan erbjuda att drifta och
köra hela logistikprocesser,
säger Ulf Wallin.

– Det kan också ge en möj-
lighet för Sonat att gå ut inter-
nationellt. Både Norge och an -
dra länder är jätteintressanta
marknader för sådana lösning-
ar.

Consafe Logistics och Captura
bildar tillsammans en växande
logistikkoncern med fokus på
Europa. Consafes köp av en
minoritetspost i Sonat AB kan
också förebåda en framtida
internationalisering, enligt  Ulf
Wallin, VD Consafe Logistics
Group.

Sedan starten 2002 och etable-
ringen av Nordenkontoret i
Göteborg 2005, har verksam-
heten expanderat kraftigt och
man har byggt flera nya an -
lägg ningar i strategiskt viktiga
lägen. Främst fokuserar man på
etableringar i Mälardalen,
Göteborgs- och Öresundsre-
gionen och efterfrågan ökar
nu, särskilt i storstadsregioner-
na.

– Vi ser fortsatt stora expan-
sionsmöjligheter i Sverige, men
också i regionerna runt Oslo
och Köpenhamn, så nu under
högkonjunkturen vi vill växa
mer och utvidga vår verksam-
het genom att också satsa på
nya områden, säger Asgeir B.
Torfason, regionchef ProLogis
Norden.

I Sverige och övriga Norden
samarbetar ProLogis med

Logistic Contractor, som har
omfattande kunskap om lokala
marknader och erfarenhet av
att bygga avancerade logistik-
anläggningar.  Tillsammans kan
de erbjuda kunderna flexibla
logistikcentra i ett globalt nät-
verk med lokal förankring.

Anläggningarna utrustas
med senaste teknik inom lager-
hantering och anpassas till
kundernas behov. Som ett led i
det har ProLogis introducerat

ett nytt koncept med ett flex-
ibelt modullager i Jordbro
företagspark utanför Stock-
holm.

– Vi fortsätter att satsa på
flexibla lösningar som kan
nyttjas av många företag. Tidi-
gare har kunderna fått vänta
på att önskad lageryta ska byg-
gas och färdigställas. Genom
att utveckla nya anläggningar
på spekulation, kan vi nu
snabbt ge kunderna tillgång till

den yta de behöver, säger
Asgeir B. Torfason.

ProLogis har också  som
första globala fastighetsbolag
publicerat en rapport för håll-
bar utveckling.

I rapporten presenteras mil-
jömål för de kommande fyra
åren, bl a   användning av åter-
vunnet byggnadsmaterial i nya
distributionscenter,  system för
förnyelsebar energi och mins-
kade utsläpp av koldioxid.

– Hållbar utveckling har
varit ett uttalat fokus för oss i
flera år och den nya rapporten
är en bekräftelse på den sats-
ningen, säger Asgeir B. Torfa-
son.

Redan idag  använder Pro-
Logis solceller, vindkraft och
andra system för alternativ
uppvärmning vid flera anlägg-
ningar.

– Miljösatsningar är en del
av vår verksamhet, som också
leder till lägre driftskostnader
och lägre energiförbrukning
för kunderna, säger Asgeir B.
Torfason.

ProLogis expanderar i Norden
ProLogis firar i år dubbeljubi-
leum. Det är fem år sedan Pro-
Logis startade verksamhet i
Sverige och tio år sedan star-
ten i Europa.

Ulf Nordström, VD Logistics Contractor och Asgeir B. Torfason, regionchef
ProLogis Norden vid Prologis anläggning i Göteborg.
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Indikatorn för maj ligger fortfarande på en
historiskt mycket högt nivå och visar att
stämningsläget bland företag och hushåll
är mycket starkare än normalt.

Barometerindikatorn sjönk från 117,4 i
april till 115,9 i maj. Minskningen beror
dels på att konfidensindikatorn för till-
verkningsindustrin backade något, dels på
att hushållens optimism om sin egen eko-
nomi dämpades marginellt i maj.

Samtidigt steg konfidensindikatorn för
privata tjänster påtagligt och indikerar att
konjunkturläget i tjänstesektorn är mycket
starkare än normalt. Både hushållen och

näringslivet har nu konfidensindikatorer
som signalerar att läget är mycket starkare
än normalt. Indikatorn ligger fortfarande
nära maxvärdet.

En fortsatt stark industrikonjunktur
väntas de närmaste månaderna. Enligt
företagen ökar orderingång, produktions-
volym och sysselsättning. Den starka
ordertillväxten överraskar byggföretagen
och deras bristen på arbetskraft är stor.

Både detaljhandeln och privata tjänstenä-
ringar är nöjda med läget och i synnerhet
tjänsteföretagen har expansiva anställ-
ningsplaner. 

Inom logistiksektorn är bristen stor på
både lagerarbetare och chaufförer.

Svenska hushåll fortsätter att visa en
stark optimism i maj, både om sin egen och
Sveriges ekonomi. Även om Konjunturin-
stitutets förtroendeindikatorn föll till 19,7
mot 23,0 i april, är värdena ändå de högsta
på drygt ett år. 

Oroande USA-siffror 
Från USA brukar rapporterna mest handla
om sjunkande huspriser. Att inköpschefs-
index i Chicago sjönk rejält till 52,9 i april,
från 61,7 i mars är mer oroande.

Produktionsindex sjönk också och
index över nya order sjönk kraftigt eller
till 56,5 från 72,2, medan orderboksindex
sjönk till 48,4 från 54,0, vilket kan vara en
första indikator om en kommande lågkon-
junktur i USA, samtidigt som Europakon-
junkturen tycks öka farten.

Obruten svensk konjunkturoptimism
Konjunkturinstitutets s k barome-
terindikator, som väger samman
företagens och hushållens syn på
ekonomin, föll tillbaka något i maj
till 115,9 jämfört med noteringen
117,4 i april men ligger ändå
mycket högt. 

Av Gösta Hultén

Konjunkturkurvan snuddar fortfarande den tidi-
gare toppen vid millenieskiftet.
Källa: Konjunkturinstitutet, maj 2007

Det rysk-tyska bolaget Nord Stream
undersöker nu var vid Östersjön man kan
inrätta sina logistiska knutpunkter för
transporter av rör och annan materiel till
de fartyg och plattformar som ska lägga
ner gasledningen på Östersjöns botten.
Enligt Nord Streams presstalesman Jens
Müller är flera städer vid Östersjön intres-
santa.

I Polen och Baltikum torde intresset
dock vara minimalt. Därför är Sverige
intressant.

Oxelösunds hamn har tillfrågats och vill
vara med i budgivningen.

-Detta är jätteintressant att få var med
och bjuda på. Men problemet kan vara att
det är ett tidsbegränsat projekt som kräver
stora ytor, men som inte får gå ut över vår
långsiktiga utbyggnad, säger Erik Zetter-
lund, VD i Oxelösunds Hamn AB.

I början av juni träffade Gotlands kom-
mun Nord Stream för ett andra möte om
ett eventuellt projekt i Slite hamn. Också
här är intresset för det i Sverige kontrover-
siella projektet påtagligt.

Slite vill hyra ut hamnen och har en kaj

som man behöver hjälp att renovera.
I Karlskrona, som också tillfrågats, är

intresset mer dämpat, då färjeutbyggnaden
till Polen ska fortsätta och kommer att ta
mycket mark i anspråk.

Nord Stream behöver, förutom ett logis-
tikcenter, platser där ledningsrör kan gju-
tas in i betong. Där är det mer tveksamt
om svenska orter blir aktuella.

-För närvarande tror jag inte det finns
någon aktuell svensk ort. Men allt är
öppet, samtal förs och vi har inte fattat
något beslut, säger Jens Müller.

Nord Stream räknar med att fatta beslut

om var gjutningen ska ske och var man ska
bygga logistikcentra under sommaren.
Först ska dock bolaget skriva kontrakt
med det företag som får totalansvaret för
logistiken.

Nord Stream vill ha ett kontrakt på två
år och stora ytor krävs.

Enligt planerna ska den första av de
dubbla ledningarna tas i bruk redan 2010.
Men miljökonsekvensbeskrivningen och
den efterföljande tillståndsgivningen från
de berörda länderna gör tidtabellen myck-
et pressad. I Sverige tar regeringen miljö-
beslutet i höst.

Svenska hamnar hoppas på logistikcenter för gasledningen i Östersjön

Slite på Gotlands östkust kan
bli aktuellt som logistikhub för
jätteprojektet som hub för gjut-
na gasledningselement, men
djupet i hamnen är troligen för
litet.
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konferenser & mässor

Under ledning av Gösta Hul-
tén, chefredaktör för tidningen
Intelligent Logistik, utfrågas
representanter från landets
logistikledande regioner, städer
och näringsliv. 

Intelligent Logistik har
sedan flera år listat Sveriges 20
viktigaste logistiklägen och
bedömt dem efter en rad olika
kriterier. 

På Tekniska Mässan kom-
mer representanter från dessa
städer och regioner att frågas
ut och även berätta om vilka
logistikmöjligheter som de

erbjuder. 
Rätt placering ur ett logis-

tikperspektiv är en avgörande
faktor för att kunna konkurrera
på marknaden och det gäller
både företag som bedriver dis-
tribution, produktion och han-
del.

Tekniska Mässans nya
avdelning Logistics omfattar
mässutställning, seminarier och
aktiviteter, där varje del spän-
ner över hela logistikområdet. 

– Tidigare har det här områ-
det varit synonymt med lager
och transporter, men idag
handlar logistik om att få till
effektiva flöden genom hela
verksamheten, där alla delar
samverkar, säger Björn Lind-
forss, projektledare för Teknis-
ka Mässan. 

– Det går inte att betrakta
verksamhetens olika delar iso-
lerat. Produktutveckling, kon-

struktion, produktion, hante-
ring och distribution löper in i
varandra och för att få lönsam-
het måste allt hänga samman i
ett väl fungerande flöde. 

Här är även rätt geografisk
placering en viktig faktor, vil-
ket Tekniska Mässan nu för för-
sta gången lyfter fram på
höstens mässa.

Det innebär att tydligare
knyta logistik och logistiktjäns-
ter till dess praktiska nytta och
fysiska närvaro. 

– I år introducerar vi det här
temat på mässan, men vår
tanke är att Logistiklägen ska
bli ett årligt återkommande
tema på Tekniska Mässan,
säger Björn Lindforss. 

Sveriges bästa logistiklägen 
nyhet på Tekniska Mässan

Stort intresse för Ryssland

Inledningstalaren, tidigare
ambassadören Sven Hirdman,
påminde i sin historiska exposé
om hur vikingar grundade
Rysslands första statsbildning
redan på 700-talet. 

Idag är den ryska eknomin
urstark och inte alls ensidigt
beroende av oljan. 

– Råvaror står bara för 25%
av Rysslands ekonomi och
handeln med Sverige ökar år
från år. Svenska industripro-
dukter har ett mycket gott
ryckte och är för ryssar likty-
digt med kvalitet, påpekade
Sven Hirdman.

Om Ryslands komplicerade
förhållande till EU sa Sven
Hirdman bl a:

– Sverige bör arbeta för att
skapa ett frihandelsområde
Ryssland-EU, det är viktigare
än att som nu satsa på bilatera-
la avtal.

Han uttryckte också för-
hoppningen att Ryssland är
med i WTO inom något år. 

De höga överflygningsavgif-
terna har Ryssland lovat
avskaffa till år 2013.

Per Johansson, med bak-
grund från bl a DHL och
Exportrådet och från i sommar
vice VD för TransFargo, peka-
de också på dynamiken i rysk
ekonomi.

– Utrustning för sjukvård,
bygg- och livsmedelsindustri är
i stark tillväxt. Ryssarna ställer
höga krav på leveransservice
men är inte så priskänsliga,

menade Per Johansson.
Problemen med brottslighet

och maffia överdrivs, menade
han.

– Maffian opererar i bran-
scher med kontanthantering.
Men om fakturering sker från
Sverige är betalningsdiciplinen
i Ryssland bättre än i Sverige,
var hans erfarenhet. 

– Största problemet är att få
information från myndigheter

och tull. Det går inte att ringa
–man måste träffas. Men tullen
är inget problem, om man gjort
sin hemläxa, ansåg Per Johans-
son.

Arlanda Logistic Network
bildades i maj 2000 och har
idag ca 30 anslutna företag,
främst logistikföretag.

– Seminariet till hösten får
miljölogistik som tema, berät-
tade projektledaren Per Schött.

Tillsammans med Stockholm Arlanda Airport, Sigtuna kommun och DHL
var Intelligent Logistik huvudsponsorer för det välbesökta seminariet på
Sky City.

Tanken är att Logistics och Logistiklägen ska bli ett årligt återkommande
tema på Tekniska Mässan, som är Sveriges största industrimässa.

Logistiklägen är en av nyheter-
na på Tekniska Mässan 2007
den 16–19 oktober.  I samar-
bete med tidningen Intelligent
Logistik arrangerar mässan en
serie miniseminarier, där lan-
dets bästa platser för logistik
får presentera sig.

Temat ”Ryssland – möjligheter-
nas marknad” lockade en
rekordpublik på nära 100 del-
tagare till Arlanda Logistic Net-
works seminarium i Sky City på
Arlanda den 29 maj.



48 Intelligent Logistik 4/07

Den ökande klimatpåverkan har under det
senaste året tagit alltmer utrymme i den
allmänna debatten, både i media och i poli-
tiska sammanhang. Transportsektorns
bidrag till koldioxidutsläppen har därmed
blivit en het fråga. Företagens miljökrav
när de köper godstransporter spelar ju en
mycket viktig roll. 

Men vad gör egentligen svenska företag
på miljöområdet för att minska påverkan
av sin verksamhet och sina transporter i
synnerhet? 

Det är kring detta som Catrin Lamm-

gård har forskat de senaste åren på Han-
delshögskolan i Göteborg. Hennes dok-
torsavhandling i ämnet lades fram i mars.

– Svenska företag har kommit en bra bit
på väg i sitt miljöarbete, vilket är nödvän-
digt för att de även ska arbeta med trans-
portinköpen, tror Catrin Lammgård. 

Omfattande enkät
Stommen i hennes färska avhandling är
resultat från en omfattande enkät bland
svenska företag. I princip ingick alla stora
tillverkningsföretag och partihandelsföre-

tag i Sverige och dessutom ett slumpmäs-
sigt urval av övriga företag. Enkäten kart-
lade företagens godsflöden och logistikbe-
hov.

Men Catrin Lammgårds fokus var
främst på transportköparnas attityder och
åtgärder när det gällde miljön. 

– Jag ville inte titta på miljöaspekter iso-
lerat, utan hur företagen gör avvägningar
mellan miljö, pris och andra serviceaspek-
ter vid köp av godstransporter, säger Cat-
rin Lammgård. 

Denna avvägning hade hon sett var kri-

Ny doktorsavhandling:

Storföretagen har börjat prioritera upp miljön
Bryr sig svenska företag om miljön när de köper godstransporter? En ny, omfattande 
kartläggning bland svenska företag visar att det främst är de största företagen som är
beredda att betala för sin miljö profil. Den visar också att det är dessa företag som står 
för de stora köpen av transportvolymer. Samtidigt måste vissa baskrav på service 
och kvalitet vara uppfyllda innan miljö vägs in vid inköpsbesluten.

Av Gösta Hultén

Det är de stora, tillverkande företagen som främst marknadsför sin miljöprofil. Bild på orörd urskog från Stora Enso´s bildarkiv. 



tisk i logistikbesluten hos de företag som
hon inledningsvis hade gjort djupintervjuer
hos. 

Det var också tydligt att det förekom
samarbete, men också konflikter, mellan
logistik- och miljöfunktionerna i företagen
och speciellt när det gällde kostnader. Eller
som en intervjuad logistikchef uttryckte
det:

”Miljöarbete diskuteras internt i företa-
get. Ena sidan skriker att det inte får kosta
något, medan den andra sidan skriker att
företaget måste ha en miljöprofil. Och
någonstans måste vi ju mötas.” 

Väcker livlig debatt
Exempelvis fick styrelsen i det aktuella
företaget ta ett policybeslut om hur mycket
mer transporter på tåg skulle få kosta, jäm-
fört med lastbilstransporter. 

– Miljöfrågor lockar helt klart fram star-
ka känslor hos människor i en organisation.
Samtidigt är det frågor som involverar
många funktioner i ett företag, inte bara de
miljöansvariga, och då finns risken att kon-
flikter uppstår, säger Catrin Lammgård.

Med dessa resultat i bagaget genomför-
de hon sedan en enkätstudie, tillsammans
med  de två doktorandkollegorna Bernt
Saxin och Jonas Flodén.

Enkäten vände sig till företag eller

arbetsställen som hade godstransporter
som var längre än 15 mil, eftersom forsk-
ningsprogrammet handlade om kombine-
rade eller s k intermodala godstransporter. 

För att vara säkra på att varje arbets-
ställe hade sådana transporter och att den
mest lämpade personen svarade på enkä-
ten, ringde forskarna upp alla 1800 arbets-
ställen som ingick i urvalet från SCB:s
företagsregister. 

Det var oftast den inköpsansvarige för
godstransporterna, logistikchefen eller
motsvarande, som sedan fyllde i enkäten.
Totalt svarade 567 arbetsställen, vilket var
drygt hälften av alla som var kvalificerade
och ombedda att svara. 

Att kontakta företagen på detta sätt var
en tidskrävande process. 

– Belöningen var att de data som vi fick
in hade en mycket god kvalitet och sanno-
likt väl speglar hur svenska företag tänker
och agerar, säger Catrin Lammgård. 

Basala krav alltid först
En första analys av marknaden som helhet
visade att det fanns ett antal baskrav som
måste vara uppfyllda innan godstransport-
köparna använde pris eller miljö som
urvalskriterier när de valde godstranspor-
tör. De två vanligaste av dessa var att
transportörerna håller vad de lovat och
överenskomna tider. En självklarhet kan
det ju tyckas, men det visade sig faktiskt att
det var sådana grundläggande kvalitetsfak-
torer som kunderna var mest missnöjda
med hos sina transportörer. Dessa basala
krav och krav som rörde tre andra områ-
den, nämligen pris, affärsrelation och last-
ning, ansågs som viktigare än miljöfakto-
rerna. 

Å andra sidan var miljöfaktorer viktiga-
re än krav som rörde IT och tredjepartslo-
gistik. 

Catrin Lammgård gick sen vidare med
att analysera de olika företagsgrupperna
för sig, för att kunna se skillnader mellan
dem. 

Hon segmenterade marknaden med
hjälp av sin analysmodell över företagens
inköpskrav på godstransporter. Den inklu-
derar vilken vikt miljöarbetet har hos före-
tagen, deras prioritering av pris i relation
till miljö och deras logistiska behov, baserat
på hur deras godsflöden ser ut. 

– Det verkar finnas en uppfattning inom
branschen att ingen vill betala för miljön
och att man drar alla över en kam. Min
marknadsanalys visade dock på stora skill-
nader mellan olika typer av företag när det
gällde prioriteringar mellan pris och miljö,
säger Catrin Lammgård. 

Får stora konsekvenser
Det visade sig att det främst var de stora
företagen, och särskilt de tillverkande, som
tar mest hänsyn till miljön. Där har man
kommit längst med miljöarbetet i allmän-
het, till exempel implementering av miljö-
ledningssystem, där ISO 14001 klart domi-
nerade. 

De var heller inte lika priskänsliga som
de mindre företagen. I företag som hade
implementerat ett miljöledningssystem, var
betalningsviljan ofta dubbelt så stor som i
företag av samma storlek, men som sakna-
de miljöledningssystem. 

Enkäten gav också goda uppskattningar
om den totala godsvolymen som skickas i
Sverige. Det intressanta var att företagen
med mer än 100 anställda tillsammans står
för 72 % av godsvolymerna. 

– Om det då är dessa företag som tar
hänsyn till miljöaspekter mest, så bör det få
stora reella miljökonsekvenser. Åtminsto-
ne om de lyckas med sitt arbete, säger Cat-
rin Lammgård.

Marknadsför kombitransport
Avhandlingen analyserar speciellt fallet
med kombinerade godstransporter mellan
landsväg och järnväg. Att öka andelen gods
som transporteras på detta sätt bidrar till
att minska miljöbelastningen, däribland
koldioxidutsläpp. 

Catrin Lammgård har undersökt vilken
potential miljöargument har när dessa
transporter marknadsförs, eftersom kombi-
transporter oftast har en miljömässig kon-
kurrensfördel mot lastbilstransporter. 

Med hjälp av analysmodellen kunde
företagen klassificeras efter deras godsflö-
dens potential för kombitransporter, deras
miljöbehov och deras prioritering av pris. 

– Klart är att de huvudsakliga målgrup-
perna borde vara företag med mer än 100
anställda, det vill säga samma företag som
står för nästa tre fjärdedelar av godsvoly-
men, säger Catrin Lammgård.

FoU
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– En minskad miljöpåverkan från transporter
gynnar hela samhället. Lyckas man marknadsfö-
ra miljömässigt bättre transporter mot de före-
tag som har störst behov av dem, så finns det
många vinnare, säger Catrin Lammgård.

”Ena sidan skriker att det inte får kosta något, den andra sidan skriker att 
företaget måste ha en miljöprofil. Och någonstans måste vi ju mötas.”
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Även om hennes avhandling
till stor del är en marknads-
och kundanalys, så menar hon
att det inte bara är transportö-
rer som kan ha ett intresse av
att marknadsföra kombinerade
transporter, utan även andra,
till exempel politiker.

– En minskad miljöpåver-
kan från transporter gynnar
hela samhället. Lyckas man
marknadsföra miljömässigt
bättre transporter mot de före-
tag som har störst behov av
dem, så finns det många vinna-
re, menar Catrin Lammgård. 

Hennes modell gör det nu
faktiskt möjligt för företag att
jämföra sig mot andra företag i
motsvarande storlek i Sverige,
utifrån deras prioriteringar av
pris och miljö och på så sätt
”benchmarka” sig. Därför
bidrar hennes avhandling till
ökad kunskap om hur Sverige
kan få ett uthålligt transport-
system. 
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Catrin Lammgårds avhandling
har den engelska titeln:
”Environmental Perspectives
on the Marketing of Freight
Transports-The Intermodal
Road-Rail Case”. 
Forskningsprojektet ingår i ett
större forskningsprogram om
kombinerade transporter, där
Handelshögskolan vid Göte-
borgs universitet och Chal-
mers Tekniska Högskola ingår.
Det är huvudsakligen finan-
sierat av Banverket, Vägverket
och Vinnova.

Den omfattande enkäten
”Näringslivets godstranspor-
ter- fakta och önskemål”,
genomfördes 2003 bland de
tillverknings- och partihan-
delsföretag i Sverige som
köper godstransporter som är
längre än 15 mil. 

Syftet var att få fram sta-
tistik om de faktiska flödena
samt företagens preferenser
och attityder när det gäller
godskvalitet och miljö. Den
genomfördes av Catrin Lamm-
gård, Bernt Saxin och Jonas
Flodén på Handelshögskolan i
Göteborg.

Bernt Saxins forsknings-
projekt, som alltså också ska
resultera i en doktorsavhand-
ling, är inriktat på att studera
marknadsförutsättningarna för
kombinerade transporter, med
utgångspunkt från närings -
livets verkliga önskemål och
krav på transporter.

När enkäten sändes ut gjordes
dels ett urval, där samtliga
arbetsställen hos de största
tillverkningsföretagen och par-
tihandelföretagen ingick,

samt ett slumpmässigt, obun-
det urval bland övriga. 1154
arbetsställen i målpopulatio-
nen ombads per telefon att
delta. Den totala svarsfrekven-
sen var 49 %, men den varie-
rade mellan företagsgrupper-
na. T ex. var den 70 % hos de
stora partihandelföretagen,
men bara 32 % hos de små.
De vanligaste uppgivna anled-
ningarna att inte svara var
brist på godsstatistik och tid.

Catrin Lammgård arbetar idag
som konsult på SWECO VBB i
Göteborg, med inriktning på
logistik, transporter och miljö.

Hennes avhandling kan
beställas hos Förlaget BAS,
bas@handels.gu.se

Del av ett större forskningsprojekt 

– Vi vill ändra sättet att se på
bilen. Fordon idag signalerar
prestanda och aggressivitet. Vår
citybil signalerar vänlighet,
säger Martin Ranvinge och
Daniel Eriksson, som just avslu-
tat sitt examensarbete på Konst -
facks Industridesign i Stock-
holm med bilkonceptet 9C.

Projektet visas på Konstfacks
vårutställning.

– Stadstrafik skapar stress,
agressivitet och rädsla. Vi vill
visa på nya idéer, som kan för-
bättra trafiksituationen i city. 9C
är miltärjeepen Hummerns
motpol.

Tanken med 9C är att kom-
munikationen mellan trafikan-
ter ska förbättras.

– Många stadsolyckor är
resultatet av missförstånd och
utebliven kommunikation.

Tutan är  tvådelad – en för
den traditionella signalen – dels
den ”vänliga tutan” som får
bilen att blinka grönt till andra
trafikanter. Gående kan få en
grön signal som betyder” Var så
god att gå” eller ”Tack”.

Bromsljus finns också i fron-
ten, så att fotgängare kan se om
bilen saktar in.

Runt bilen finns mjukt gum-
mimaterial. 

– Vi vill komma bort från att
blankt är status. En citybil ska
vara som ett par jeans – som tål
påverkan.

9C är miljövänlig och drivs
med bränsleceller som alstrar el
till varje hjul.

– SAAB har sponsrat projek-
tet och varit mycket positiva.
Men de gör nog ingen koncept-
bil. 

Istället funderar Martin och
Daniel på att erbjuda sina tjäns-
ter som konsulter åt Asiens
växande bilindustri.

Tänk er en bil som säger tack 

Den vänliga citybilen 9C har en tuta
som kan säga tack.
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