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Vad är intelligent  
Logistik för dig ?
Läs vad Leif Östling, VD och koncern- 
chef, Scania och andra anser att intel-
ligent logistik betyder för dem.               

sid 17

Sveriges bästa logistiklägen 
presenterar sig för första 

gången på Tekniska Mässan i 
oktober. Kartan visar Sveriges 

logistiktyngdpunkter, enligt 
   Logistic Network sid 10

Vad kostar det att 
skicka paket till Kina?
Priset för att skicka ett paket från 
Stockholm till Shanghai kan variera 
med fler hundra procent, visar Intel-
ligent Logistiks undersökning  sid 22

”Hela transportsystemet står inför en snabb omvandling. Ur ett logistiskt perspektiv är det  
mycket intressant, det som nu sker”. Logistikforskaren Rickard Bergqvist, Göteborgs  
Handelshögskola i intervju.  sid 4

Logistiklägen 
nyhet på
Tekniska 
Mässan

Transporterna måste byta spår
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Nyckeln till Toyotas 
framgång
– Kaizen är nyckeln till Toyotas och andra 
japanska industriers beundrade produk-
tionssystem, säger den japanske profes-
sorn Yutaka Tamura.               sid 13

9 oktober 2007
Hotel Sheraton, Stockholm

För anmälan och mer information
www.planevents.se

events

GOLDRATT TILL SVERIGE!
” Öka vinsten på fyra år till samma nivå 

som din omsättning idag”

Vår tids

största

management-

tänkare!

PLAN Events erbjuder ett exklusivt seminarium där du
steg-för-steg får del av Dr Goldratts lösningar för att uppnå 
enastående lönsamhet. Verkliga case blandas med praktiska 
verktyg och teorier för att bryta invanda tankesätt.

Ge din ledningsgrupp en utmaning att tänka tillväxt på 
ett nytt sätt!

Eli Goldratt är en av världens främsta management-
provokatörer, känd för boken ”Målet” och ”Theory 
of Constraints”. Hans teorier har förbättrat resul-
taten för företag som General Motors, Whirlpool,
 Ford Motor Company, Boeing, Intel Corp m.fl.
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Nästa temabilaga kommer i februari. Om logistiklägen och miljölogistik

Intelligent Logistik 3 år
Supply chain eller demand chain, informationslogistik eller af-
färslogistik 

Begreppen är många, men bottnar alla i samma grundtanke 
– att förbättra flöden av varor och information.

De bästa och mest intelligenta lösningarna är ofta de enkla.
I takt med att handel bedrivs över allt längre avstånd, ökar 

miljökraven och pressen att finna de bästa logistiklösningarna.
Transportsektorn är den enda som stadigt ökar utsläppen av 

växthusgaser. Den står för över en tredjedel av alla Sveriges 
koldioxidutsläpp, nästan hälften av kvävedioxidutsläppen och ca 
1/3-del av utsläppen av flyktiga kolväten. 

Alla inser vi att det inte kan fortsätta.
Intelligent Logistik vill bidra till en förändring genom att 

ifrågasätta traditionella lösningar och berätta om nya. 
                                  *

Intelligent Logistik är nu inne på sitt 3:e år. Vi är en fristående 
och oberoende tidning.

Vi har lyckats etablera en erkänd och uppskattad mötesplats 
för branschen, där nya tankar speglas och logistiker, inköpare 
och andra aktörer och affärsmän hittar ny kunskap.

Vi har fått många bevis på att Intelligent Logistik verkligen 
är läst och uppskattad. 

Att PLAN, den största och mest respekterade medlemsorga-
nisationen för logistiker i Sverige, gett oss förtroendet att låta 
medlemstidningen PLAN-nytt gå med som sektion i varje num-
mer, ser vi som en kvalitetsgaranti.

Vår unika bredd, med 6 utgåvor av affärsmagasinet, 2 årliga 
tematidningar i Dagens Industri och en allt mer välbesökt och 
uppskattad nyhetswebb (www.intelligentlogistik.se) gör oss till 
den största tidningen i branschen, sett till både spridning och 
räckvidd.

En tidning måste hitta rätt läsare och sin unika nisch.
Vi når hela logistik-och supplysektorn  

d v s både beslutsfattarna, inköparna och de operativa logis-
tikerna, köpare och säljare av logistktjänster och industrins 
produktionslogistiker.

Har Du utnyttjat chansen att synas där du verkligen märks?
Nu finns plattformen – se till att Du drar nytta av den.
Hör gärna av dig till redaktionen med tips om nyheter och 

till marknadsavdelningen med frågor om de möjligheter vi kan 
erbjuda  er att nå marknaden.

gustaf	berencreutz,
Marknadsanvarig

gösta	hultén,
redaktör
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”Mellanamerika drabbat av Dean – värsta 
orkanen hittills i år.” ”Tiotusentals hektar 
åkermark har översvämmats i Nordkorea.” 
”Halva Bangladesh under vatten.”

Rapporterna  om klimatorsakade kata-
strofer kommer allt tätare. 

Minst 14 miljoner människor har hittills 
i år drabbats av översvämningar i Indien. I 
Sydasien har omkring 35 miljoner män-
niskor drabbats, i Kina hela 200 miljoner. 
Översvämningarna här är de värsta på  över 
80 år. Översvämningar har också drabbat 
Storbritannien, Ryssland, Sydamerika och 
Afrika.

 År av krig i  Darfur, Irak och Afghanis-
tan har tvingat miljoner människor på flykt.

Hjälp till utsatta människor kan handla 

om att förse dem med mat, erbjuda första 
hjälp, ambulanstransporter till skadade och 
dela ut tält, kokkärl och filtar. 

Men för att hjälpen ska komma fram 
krävs en fungerande logistik. En väl 
utvecklad logistik, med  effektiva flöden är 
grundförutsättningen för att Röda Korsets 
hjälp ska nå fram snabbt.  

– Vi får genom vår internationella or-
ganisation uppgift om exakt behov, om det 
är matlagningskit, vattenreningsutrustning, 
tält, kläder eller annat som efterfrågas, sä-
ger Ann-Mari Wasberg, inköpare/ logistiker 
på Röda Korset sedan 15 år.

Röda Korset  och i muslimska länder 
Röda Halvmånen har en världsomfattande 
hjälpverksamhet vid krig och katastrofer. 
Ofta är lokala rödakorsfrivilliga  först på 
plats. Röda Korset har också en unik posi-
tion mellan krigförande parter. 

från supply till demand
Logistiken har förfinats och fått en starkare 
och förändrad roll. Supply chain har helt 
enkelt blivit demand chain.

–  Vi har fått en ökad insikt om faktiska 
behov. För 25 år sedan skickade vi det som 
vi bedömde att de nödlidande behövde. 
Idag ser vi mycket mer till behovet, säger 
Tomas Söderman.

– Alla artiklar finns listade i tre olika 
kataloger med vad som brukar efterfrågas, 
säger Ann-Mari Wasberg. Det är läkemedel 
och sjukvårdsartiklar, kökskit anpassad 
efter kultur och miljö, färdiga lådor med 
”non-food-item” etc.

Röda Korset får inte använda resurserna 
fel, t ex fylla flygplan med kläder när det är 
sjukvårdsutrustning som behövs. 

Nöjesprofilen Bert Karlsson fick nobben 
när han ville ha hjälp att organisera en kläd-  
insamling för de fem miljoner människor 
som drabbats av tsunamin.

– Vi skickar sällan varor från Sverige, 
utan upphandlar det mesta lokalt – så nära 
som möjligt, också för att stärka ett lokalt 
näringsliv, komma snabbare fram och 
minska transporterna. 

Tre logistikcentra 
Samordningen sker via ett huvudlogistik-
centrum i Genève, där också sekretariatet 
finns. Det finns tre logistikcentra: Dubai, 
som också servar hela Afrika, Kuala Lum-
pur och Panama.

Förra året fick Internationella Röda 
Korset European Supply Chain Excellence 
Award, ett pris som delas ut av branschor-
ganisationen ELAs affärsmagasin Supply 
Chain Standard.

– Inköpsprocessen måste ibland gå 
mycket snabbt som t ex vid översväm-
ningarna i Pakistan. Då kan en avdelning i 
katastroflandet eller i ett grannland ”låna” 
material, som någon annan avdelning går in 
och erbjuder sig att bekosta. 

– För att rädda liv är det de första 24 
timmarna som är viktigast, säger Thomas 
Söderman.

Svenska Röda Korset har förråd i Halm-

stad, med bl a kläder, vattenrenings- och 
sanitetsutrustning.

– Vattenreningsutrustningen är utlånad 
till Pakistan och skickades med ett chartrat 
plan via Wien, där transporter till Karachi 
kunde samordnas med Röda Korset i Öster-
rike, berättar Ann- Mari Wasberg. 

Man arbetar mycket förebyggande och 
undervisar folk hur man ska bete sig vid en 
katastrof.

–  I  New Orleans t ex visste man precis 
vad man borde gör när orkanen Katrina 
kom, men valde ändå att inte göra det.  

 Även oväntade byråkratiska problem 
kan hindra att hjälp kommer fram.

– Det som kan bli problem är tullregler 
– vilka varor som får importeras. Just nu 
försöker vi få ett gemensamt regelverk, så 
att det ska bli smidigare för gränsöverskri-
dande insatser, berättar Tomas Söderman. 

Logistik som räddar 
människoliv
En väl utvecklad logistik, med effektiva flöden är grundförutsätt-
ningen för att Röda Korsets hjälp ska nå fram snabbt. 2006 fick 
Internationella Röda Korset pris för sin logistik. 
– Det handlar om att få in rätt saker, vid rätt tidpunkt, på rätt 
plats, säger Thomas Söderman, rådgivare vid Katastrof och  
Beredskap på Röda Korset.

aV	lena	sonne

röda Korset finns i nästan alla 
världens 193 länder. Internationella 
rödakors- och rödahalvmånen sam-
ordnar 185 nationella rödakors- och 
rödahalvmåneföreningar i världen. 
Närmare 100 miljoner människor är 
medlemmar i rödakorsrörelsen. Det 
är människor som är beredda att 
frivilligt göra en insats för att rädda 
liv eller på annat sätt hjälpa utsatta 
medmänniskor.

Internationella rödakorskommittén (eng-
elsk förkortning ICRC) har lång erfarenhet 
av  hjälparbete. Den bildades 1863 och har 
sitt huvudkontor i Genève, men arbetar 

över hela världen. Svenska Röda Korset 
bildades 1865.

Syftet var från början att skydda och 
hjälpa offren i väpnade konflikter. 

– Vi finns inne i  krigets Afghanistan 
och Irak, säger Tomas Söderman. Röda 
Korset förhandlar med alla stridande par-
ter, oavsett om regimerna  accepterar dem 
eller inte. 

Därför lyckades man nyligen få till 
stånd att människor ur gisslan i södra 
Afghanistan släpptes.

Kommittén arbetar strikt utifrån Ge-
nèvekonventionerna – något som stridande 
parter i dagens krig ofta inte gör.  

Internationella rödakors- och röda-

halvmånefederationen (Federationen) 
har också sitt huvudkontor i Genève. 
Federationen samordnar hjälpinsatserna i 
fredstid, både vid katastrofer och i arbetet 
med förebyggande insatser och utveckling. 
Federationen bildades 1919.

Gemensamma för alla rödakors- och 
rödahalvmåneföreningar i världen är att 
främja rödakors- och rödahalvmånerö-
relsens grundprinciper och humanitära 
värderingar.

De gemensamma grundprinciperna 
är: humanitet, opartiskhet, neutralitet, 
självständighet, frivillighet, enhet och 
universalitet.

Röda Korset arbetar i krig, men tar 

aldrig ställning för någon av de stridande 
parterna. Däremot tar man alltid och 
oreserverat ställning för den enskilda män-
niskan som drabbas av konflikten. Röda 
Korset är politiskt och religiöst obundet.  

Svenska Röda Korset har som uppgift 
också att, tillsammans med staten, sprida 
kunskap om den humanitära folkrätten 
och krigets lagar och bidra till att reglerna 
följs.  

– Vi vill bidra till ett synsätt som inne-
bär att katastrofberedskap även innefat-
tar ett långsiktigt samhällsuppbyggande 
där hälsa, sociala villkor och ekologiskt 
tänkande är förutsättningar.

Matdistribution i herat i krigets afghanistan. röda Korset når ditt andra inte når.

– Det handlar om att få in rätt saker, vid 
rätt tidpunkt, på rätt plats, säger Thomas 
Söderman och ann-Mari Wasberg, som 
arbetar med röda Korsets logistik.
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100 miljoner människor är medlemmar i röda Korset

Logistiken har 
förfinats. 

Supply chain har 
blivit demand chain.
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aV	lena	sonne

Fram till 2020 väntas godstranspor-
ter i Sverige öka med hela 51 %.

Transportarbetet beräknas öka 
med i snitt 3 % per år. Men voly-
merna containeriserbart gods ökar 
med 7 % per år. 

Järnvägens transportvolym i 
Sverige har i stort sett varit oför-
ändrad de senaste 10-åren. 

24 procent av alla godstranspor-
ter går med tåg i Sverige. Det är en 
större andel än i övriga EU, men 
tågen väntas tappa 2 % till år 2020 
om utvecklingen fortsätter som 
idag.  

Fler kombiterminaler är nyckeln 
för att vända utvecklingen.

Idag finns 16 större kombiter-
minaler på 14 orter, där gods som 
fraktas på väg och järnväg byter 
transportslag. De dominerande 
flödena går via hamnarna i Skåne, 
Göteborg och Mälardalen.

Två nya riksterminaler
 Den nya undersökningen byg-
ger på en beräkning av antal TEU 
per terminalort år 2015 och vilka 
godsflöden som lämpar sig för 
kombitrafik. En tyngdpunktsanalys 
av vägtrafik som lämpar sig för 
kombitrafik har också gjorts.

De riksterminalerna som före-
slås  är: Stockholm Årsta, Göte-
borg, Jönköping/Nässjö, Västerås, 
Luleå, Malmö, Stockholm Norr, 
Sundsvall, Älmhult och Hallsberg/
Örebro.  

– I de stora konsumtionsområdena är be-
hovet störst. Annars fungerar de kombiter-
minaler som finns i dag och de kan byggas 
ut och merutnyttjas, säger Bo Aldurén på 
Banverket.

– Stockholm Norr är  mest angeläget. 
Här finns ingen stor kombiterminal. Årsta i 
södra Stockholm räcker inte.

Banverkets pekar på  fyra alternativ 
– Arlanda, Rosersberg, Brista, och Upp-
lands Väsby .  

För kombiterminaler som blir rikstermi-
naler, ska Banverket svara för investeringar 
i och underhåll av spår och växlar kring 
terminalområdet. Det krävs  miljarder, för 
nya järnvägsspår är dyra att bygga. 

Varför ska Banverket satsa just på 
riksterminaler? 

– Banverket satsar också på de mindre 
och mellanstora regionala kombiterminaler-
na, t ex Eskilstuna, Falköping, Luleå, Insjön 
och Nässjö, säger Bo Aldurén.

Network Logistics rekommenderar också 
andra terminaler som kan bli aktuella om 
antalet riksterminaler ökas till 15. På den 
listan finns Borlänge, Karlstad, Eskilstuna, 
Gävle, Umeå och Karlshamn.

Utredarna har annars inte pekat ut kom-
biterminaler i hamnar som riksterminaler. 
De i Göteborg, Trelleborg, Helsingborg och 
Norrköping räknas ändå som strategiska.

Kombiterminalen i Gävle pekas också 
ut som nationellt viktig terminal med tunga 
godsstråk och noder och med ett bra läge 
i ett transportintensivt område. Sundsvall 
bedöms också som en nationellt viktig 
terminal.                                                               

ostlänken viktig 
Andra satsningar för ökad kombitrafik är 
Ostlänken, en ca 15 mil lång dubbelspårs-
järnväg mellan Järna och Linköping. Syftet 
är att  knyta Östergötland, Södermanland 
och Mälardalen närmare varandra. Den är 
en länk i en framtida Götalandsbana mellan 
Stockholm och Göteborg, via Jönköping 
och Borås. 

Framtidsplanen för Sveriges järnvägsnät 
överlämnades till regeringen i juni. 

Den ska ligga till grund för en propo-
sition om åtgärderna inom järnvägsin-
frastrukturen under perioden 2010-2019.  
Kostnaderna beräknas 2007  till totalt 108,8 
miljarder SKR för stomjärnvägarna. 

Kombiterminalen i Falköping, som invigdes 
i våras, är en succé. Den är resultat av ett 
forskningsprojekt  kring regionala kombi-
transporter. Syftet var att hitta miljö- och 
kostnadsmässigt bättre transporter för att ta 
mer gods med tåg från Göteborgs hamn.  

– Falköping öppnade nyligen och Vär-
namo är på gång, trots att det finns andra 
terminaler på så nära håll som Älmhult och 
Nässjö, säger  Rickard Bergqvist, forskaren 
bakom projektet vid Handelshögskolan i 
Göteborg. 

– I höst startar ett pilotprojekt, där 
kombiterminalen i Falköping stegvis tar 
över fler funktioner som scanning av gods, 
lagerhållning, inspektion och säkerhet. Det 
avlastar hamnen, som därmed kan öka sina 
flöden och expandera.

– Det har gått oerhört bra, här, säger 

också Leif Bigsten, näringslivschef i Fal-
köping. 

– Kommuner från Piteå till Ängelholm 
har ringt och vill ta del av våra erfarenheter.

– Det har gått över förväntan, säger Peter 
Andrésen, VD för LBC Falköping, som 
initierat terminalen.

– I maj fick terminalen en ny kund som 
importerar 12 000 ton plåt per år.

Kommuner tänker expansivt
– Hela transportsystemet står inför en snabb 
omvandling. Ur ett logistiskt perspektiv 
är det mycket intressant det som nu sker, 
menar Rickard Bergqvist.

– Trenden är att kommuner och företag 
tänker expansivt. Nässjö erbjuder transport-

tjänster till Tyskland och har fördubblat sina 
avrop flera gånger.

 I hans framtidsvision blir järnvägsnätet 
tätare söder om Stockholm, men byggs 
också ut mer norrut.

När det nu gäller att hitta kostnadseffek-
tiva transportlösningar med miljöpotential 
är järnvägar och kombiterminaler oslagbar, 
menar Rickard Bergqvist.

Bristen på chaufförer – 500 fattas i Sve-
rige – ökar intresset för järnvägen.

– Utvecklingen av nya kombiterminaler 
på små orter går snabbt. Här råder entre-
prenörsanda. Trenden är att åkerier initierar 
nya transportlösningar och blir delägare i 
kombiterminaler och driver på utvecklingen 
tillsammans med kommuner.  

Fler och fler funderar på att flytta ut 
lager till kombiterminalerna.

– Alla är positiva och villiga att satsa 
pengar och alla aktörer vill vara med.

Han påpekar betydelsen av att Banverket 
i sitt förslag till plan för kombiterminaler 
som redovisas under hösten 2007 tar ett 
grepp om regionala kombiterminaler och 
inte enbart fokuserar på nationella rikster-
minaler. 

– Ansvarsfördelningen för kombitermi-
naler är oklar. Risken finns att Banverket 

koncentrerat sig på ett fåtal stora kombi-
terminaler, men inte tar ansvar för utveck-
lingar av de 20 övriga. 

outnyttjad potential 
Projektet ”Regionala logistiksystem” har 
byggs upp kring två bärande idéer. Den ena 
är  möjligheterna till samordning och större 
tillgänglighet i de större transportkorrido-
rerna. Effektivare transportlösningar i de 
logistiknätverk som globala aktörer bygger 
ut och högre miljöeffektivitet och lägre 
energiförbrukning. 

Den andra idén är att det finns logis-
tikaktiviteter, som regionens företag i dag 
genomför var för sig i liten skala, men 
som skulle kunna genomföras samordnat 
i ”stordrift”, bättre och billigare. Det kan 
vara lagerhållning, hantering, emballering, 
produktdifferentiering plus en rad andra 
logistiktjänster. 

Det har tidigare sagts att för många 
terminaler riskerar dränera marknaden, 
vilket ger lönsamhetsproblem för samtliga. 
Rickard Bergqvist håller inte med: 

– Det finns en outnyttjad potential 
som kan tas tillvara för lokala företag att 
samverka kring material- och varuflöden till 
och från en region. 

Terminaler nyckeln till ny miljölogistik

Kombiterminaler ger oslagbar miljövinst
Mer gods på järnväg är en 
oslagbar vinst miljömässigt.  
I Väst-Sverige kan skönjas en 
spirande positiv järnvägsut-
veckling – tack vare kombiter-
minaler.
aV	lena	sonne

rangerbangården och den nya kombiterminalen hallsberg/Örebro är en av de största i 
Sverige.

– Det har gått 
över förväntan, 
säger Peter 
 andrésen.

Källa: Banverket.

Banverket och Vägverket har i sommar lämnat över ett förslag, 
framtaget tillsammans med  konsultföretaget Network Logistics, 
på vilka större kombiterminaler som ska bli s k riksterminaler.

Förslaget visar två nya terminaler, i Västerås och Stockholm Norr.

Viktiga godsstråk och noder i transport-
systemet.
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I 30 år har vi gjort det 
        enklare att skicka paket

Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster som möter högt ställda krav på 
kvalitet, eff ektivitet, enkelhet och miljöansvar. Schenker Sverige fi nns representerade på 70 orter, hanterar drygt 
18 miljoner sändningar om året och har 42000 avtalskunder. För mer information gå in på www.schenker.se

Besök oss på www.schenker.se och delta i vår tävling!
Kolla även in våra ”prova-på-erbjudanden” under hösten – det kan löna sig.

asr.se

Redan 1977 insåg vi, som första logistikföretag i 
Sverige, att vi kunde stärka våra kunders konkurrens-
kraft med en ren pakettjänst, SCHENKERparcel. Idag 
har vi marknadens bredaste paketutbud. Vi levererar 
drygt 20 miljoner paket per år, vilket innebär att vart 
fjärde paket mellan företag är ett SCHENKERparcel.

Vi vet att våra kunder vill ha närhet till sin leveran-
tör, därför fi nns vi inom räckhåll var du än befi nner 
dig. Vi vet att kunderna uppskattar enkelhet, därför 

har vi enhetliga transportdokument och enkel 
prissättning till hela världen. Att vi dessutom 
har ett av de säkraste och snabbaste paket-
nätverken där alla destinationer trafi keras 
enligt turlista, gör inte saken sämre.

Överallt lika Enkelt, Snabbt och Säkert.

Kontakta ditt närmaste Schenkerkontor 
för mer information.



Uppdraget går ut på att presentera ett antal 
strategiskt viktiga hamnar, där staten sär-
skilt ska gå in och investera i infrastruktur. 
Bengt Owe Birgersson är hemlighetsfull 
och noga med att inte läcka i förtid eller 
inge falska förhoppningar.

Det handlar om att analysera var de stora 
godsflödena går nu och i framtiden. Ska 
staten satsa extra kring infrastrukturen, då 
ska det ju vara där det verkligen behövs.

– Vi har delat in landet i ett antal kust-
sträckor, där vi kartlägger näringslivet och 
godstransporterna i regionen, säger Bengt-
Owe Birgersson.

Under utredningen har han träffat ham-
nar, näringsliv och kommuner. Den rundan 
är sedan länge avslutad. 

Nästa steg var att göra återbesök i de 
regioner där han kommit fram till att det är 
motiverat att ha en viss, utpekad hamn. Då 

kommer ett förhandlingsstadium, där han 
också bedömer miljöaspekter och samarbe-
tesberedskap mellan hamnarna.

– Hur villiga är de t ex att gå in i eller 
fördjupa samarbeten, för att infrastrukturen 
ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt, 
frågar han.

– Ta samarbetet kring Göteborg. Contai-

nertrafiken går via Göteborg, sågverksvaror 
via Varberg. Det minskar köbildningen och 
godset flyter smidigare.

 Ett annat samarbetsexempel är Väner-
hamn AB, där fem hamnar gått samman och 
bildat ett gemensamt hamnbolag som ser 
till att deras utrustning utnyttjas så rationellt 
som möjligt.

”Ingen ödesfråga i oxelösund”
Bengt-Owe Birgerssons förslag ska sedan 
ut på en remissrunda så att fler kan påverka, 
innan beslut fattas.

 En del hamnar kan gå bra i framtiden 
och komma med på listan senare, menar 
han.

Flera ostkusthamnar hoppas på att 
komma med på listan och många nysats-
ningar görs.   

Oxelösunds hamn har satsat offensivt på 
nya kranar och får 9000 kvm ny lageryta i 
höst.

Senare kommer ett nytt magasin för 
lagring av bulkvara på 2100 kvm. 

– I SCBs statistik för första kvartalet i 
år går vi upp till 4:e plats bland Sveriges 
hamnar, räknat i hanterade ton, säger Erik 
Zetterlund, VD Oxelösunds hamn.

För Oxelsöunds hamn är Birgerssons 
lista dock ingen ödesfråga.

– Visst vore det smickrande att komma 
med, men vi har all den infrastruktur vi 
behöver för att växa, säger han.

När det gäller statlig infrastruktur är det 
däremot viktigt att den kommande Ostlän-
ken dras på ett nytt spår mellan Norrköping 
och Nyköping.

– Det är svårt att kombinera gods och 
snabbtåg på samma spår och att godset kan 

gå obehindrat här är viktigt för oss, säger 
Erik Zetterlund.

gävle satsar på miljö
När Gävle Hamn AB nu satsar på miljö och 
anställer en miljöingenjör, Linda Astner 
från 1 september, stämmer det väl med 
Birgerssons intentioner.

Sedan förra hösten går allt Arlandas 
flygbränsle med fartyg via Gävle Hamn 
och med Green Cargo på tåg till Brista nära 
Arlanda.Transportbehovet ökar för att möta 
Arlandaflygets behov och från juni har anta-
let tåg ökat. 

 Norrköpings hamn har också haft en 
mycket positiv volymutveckling. Nu blir 
Norrköpings kommun ensamägare när bl a 
Holmen och Lantmännen säljer sina aktier 
i hamnen. 

Containerrederiet Team Lines som driver 
feedertrafik mellan Norrköping, Hamburg 
och Bremerhaven, utökar kapaciteten och 
anlöper Norrköpings hamn två gånger per 
vecka.

I farleden in till Norrköpings hamn 
planerar Sjöfartsverket och Norrköpings 
kommun en breddning och fördjupning. 
Nålsögat för fartygstrafiken till och från 
Norrköping är Pampusrännan. Margina-
lerna för dagens allt större fartyg börjar bli 
för små när fartygen blir allt större.

Pampusrännan blir djupare och nästan 
dubbelt så bred som idag, när arbetena är 
avslutade. Det blir också ökat manöverut-
rymme i hamnbassängen.

Södertälje växer snabbt
 Södertälje hamn utökar också. Tillväxten 
överstiger 60 procent på årsbasis.

Södertälje Hamns omsättning av 
containers hanterade via sjö och järnväg 
har ökat med över 50 procent de tre första 
månaderna i år, jämfört med första kvartalet 
förra året. 

Samtidigt har flera nya affärer säkrats 
som garanterar fortsatt tillväxt.

Södertälje hamn pekar på sitt läge, de 
goda expansionsmöjligheterna och de 
snabbt ökande containervolymerna.

Det är inte bara hanteringen av hela 
containers som växer kraftigt, utan även 
terminalarbetet. Senast har Iggesund Paper-
Board lagt stuff av containers för den ryska 
marknaden i Södertälje. Initialt motsvarar 
affären 12 000 ton per år.

I dagarna startar en utbyggnad av kajen.
– Det ligger helt i linje med vår målsätt-

ning, att bli den självklara containerhamnen 
på Sveriges ostkust, säger Erik Froste VD i 
Södertälje Hamn.

Närmaste konkurrenten Stockholms 
Hamnar ökade sin hantering med hela 25 % 
det första halvåret. Särskilt importen ökar. 
Jokern för Birgersson och de andra stora 
ostkusthamnarna är den planerade stora 
containerhamnen i Norvik och hur den 
påverkar de övriga. 

Vilka av dessa hamnar som till slut kom-
mer med på listan får vi veta i början av 
oktober. 

På mässan Future Transport vid Elmia 
den 10–11 oktober kommer Bengt-Owe 
Birgersson att berätta om resultatet både när 
det gäller hamnar och rikskombiterminaler.

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

Hamnarna väntar 
på Birgerssons lista
Den 26 september ska Bengt 
Owe Birgersson – regeringens 
kombinerade hamn- och kombi-
terminalutredare – lägga fram 
sitt förslag på vilka hamnar 
som ska prioriteras när staten 
bygger ny infrastruktur.

– en fråga är hur 
villiga hamnarna 
är att gå in i 
eller fördjupa 
samarbeten, för 
att infrastruktu-
ren ska kunna 
nyttjas effektivt, 
säger bengt-
owe birgersson.

I statistiken för första kvartalet i år går oxelösund upp till 4:e plats bland Sveriges hamnar.
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www.vasterasmalarstaden.se

Välkommen med er förfrågan till Etablering Västerås AB

Västerås- Kraftfull tillväxt med komplett logistik

Högrankad logistikstad

5 viktigaste kommunikationsvägarna; sjöfart, flyg, väg- och tågförbindelser 
samt världens största och mest avancerade fiberbaserade bredbandslösning 

Strategiskt placerat mitt i Stockholm- Mälarregionen, en tredjedel av Sveriges 
befolkning nås inom en 15-milsradie

Nya pågående investeringar i fyrfältiga motorvägar både öster och väster 
om Västerås 

En av Sveriges främsta tillväxtregion enligt Nutek

Världsledande inom klustret automation och informationsteknologi

Regionhandelsstad med höga handelsindex, tre stormarknadsplatser och ett 
koncentrerat city

Attraktiva och nybyggda sjönära bostäder  

Näringslivschef Helmer Larsson
Tfn: 021-39 13 05, Mobil: 070-521 55 21 
E-post: helmer.larsson@vasteras.se
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– Vår hamn ligger 12 mil från havet, 
men kan ända anlöpas av världens största 
containerskepp. Detta inlandsläge och de 
utmärkta järnvägs-, vatten- och motor-
vägsanslutningarna gör hamnen mycket 
attraktiv, säger hamnens informationschef, 
Bengt van Beuningen.

Som containerhamn ligger Hamburgs 
hamn redan på andra plats i Europa och på 
sjunde plats i världen. Hamnen bygger ut 
och inom åtta år kommer dess containerka-
pacitet att fördubblas.

– För oss betyder det framför allt massiv 
utbyggnad av en rad nya containertermina-
ler. En del redan existerande ytor utvidgas, 
så att kapaciteten ökas från dagens 9 miljo-
ner ton till 18 miljoner ton år 2015. 

10 procent av stadens yta
 Enligt Bengt van Beuningen investerar 
ägaren, Hamburgs stad, ca 30 miljarder 
SEK i projektet. Resterande 15 miljarder 
finansieras  av olika privata företag som 
opererar i hamnen. 

Hamburgs hamn har också Europas 
modernaste kombiterminal, som nu öppnas 

åter efter en grundlig modernisering.
Redan idag upptar Hamburgs hamn ca 

10 % av hela stadens yta och är Tysklands 
största. Ca 8 % av Tysklands utrikeshandel 
går här. Ca 25 % av volymerna är öster-
sjögods. Men volymerna från Sverige och 
Finland har inte ökat.

Hamnen kan ta emot 500 fartyg samti-
digt. Sammanlagda kajlängden är hela 275 
km. Lager- och kylanläggningar är på 1,5 
miljoner kvm. 

Flera nya stora distributionscentraler 
byggs vid de planerade, nya containertermi-
nalerna. 

Den motorväg som leder norrut mot 
Norden går nära containerterminalerna. 
En ny bro mellan hamnens olika delar ska 
underlätta leveranserna.

Inloppet till hamnen längs floden Elbes 
mynning ska muddras och fördjupas yt-
terligare 1,5 meter, så att fartyg med 14,40 
meters djupgång kan angöra de nya contai-
nerkajerna trots ebb och flod.

Också spårbundna förbindelser byggs ut 
ytterligare. 

arbetskraftsbrist
– En sträckning som är i särskilt behov av 
upprustning är järnvägen från Hamburg och 
söderut mot Hannover, Frankfurt och vidare 
mot Basel. Många skandinaviska gods-
transporter koncentreras just till Hamburg, 
innan de går vidare ut i Europa.

Nyligen har hamnen nyanställt 1500 
personer, men i framtiden behöver hamnen 
ännu fler, både hamnarbetare och välutbil-
dade logistiker. Enligt Bengt van Beuningen 

är de inte lätta att få tag i.
Arbetskraftsbristen i Tyskland gäller hela 

logistiksektorn.
– Vi får lov att ändra vår inställning till 

äldre arbetskraft. En 55-åring betraktas här 
redan som för gammal. Det är ett slöseri av 
mänskliga resurser att inte uttnyttja äldres 
kunskaper och erfarenheter, tycker Bengt 
van Beuningen.

Kraven ökar på att alltid ha tillgång 
till aktuell information om transporter, 
oberoende av om det är företagets interna 
transporter eller transporter med externa 
transportföretag och oavsett vilket trans-
portmedel som används.

Tysklands kommunikationsminister 
Wolfgang Tiefensee betecknade i sitt öpp-
ningstal vid sommarens stora logistikmässa 
i Munchen just transport- och logistik-
sektorn som den tyska ekonomins främsta 
tillväxtmotor och den viktigaste drivkraften 
i tysk ekonomi. 

Omsättningen inom landets transport- 
och logistikbranch har uppnått en för tyska 
förhållanden osedvanligt hög tillväxtgrad 
under de senaste åren. Enligt prognoserna 
ökar Tysklands årliga totala godsmängd på 
3,7 miljarder ton, till nästen 5,5 miljarder 
ton år 2050. Transporterna ökar ännu mer 
och väntas fördubblas. 

Hamburg dubblar kapaciteten
Hamburgs hamn investerar  
45 miljarder SEK i nya contai-
nerterminaler och intermodala 
lösningar. Det ska förbubbla 
containerkapaciteten till år 
2015. Det mesta av ökningen 
väntas gå via järnväg.
aV	MarkkU	björkMan

hamburgs hamns gigantiska utbyggnadsplaner kostar totalt 45 miljarder SeK. 

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

Välkommen till  
ostkustens logistiknav

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

samt kaffe och olja på väg in i Sverige. Ett logistiknav 
för samordning av fartyg, tåg, bilar och containers.

50534_GavleHamn_Annons_IntelligentLogistik.indd   3 07-08-28   11.33.20
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Transport och logistik är lika mycket en 
regional som global fråga. Effektiva logis-
tiska lösningar har blivit ett viktigt konkur-
rensmedel. 

Men olika regioner konkurrerar också 
med varandra om att vara starka inom 
logistik. 

Rolf Åberg och Carl-Magnus Carlsson 
på Enheten för kompetensutveckling och 
utvärdering vid Malmö högskola leder ett 
samarbetsprojekt som heter STMØ, Stra-
tegic Transport Management i Öresunds-
regionen. Förutom Malmö högskola deltar 
Danmarks Tekniske Universitet, Copenha-
gen Business School, Öresundsuniversi-
tetet, Landskrona kommun, Helsingborgs 
stad, Malmö stad, Köpenhamns kommun 
och Sjöfartsverket.

Kartlägger barriärerna
– Framför allt är det Hamburg och Rot-
terdam som Öresundsregionen konkurrerar 
med. Projektets mål är att kartlägga vilka 

barriärer som finns för att skapa en hållbar 
och konkurrenskraftig transportregion här. 
Allt detta skapar ökat behov av kompetens 
i branschen och det har vi tagit fasta på vid 
Malmö högskola, menar Rolf Åberg.

Rolf Åberg och Carl-Magnus Carls-
son arbetar bl a med transportutbildningar. 
Projektet ska skapa Öresundsgemensamma 
mastersutbildningar mellan Sverige och 
Danmark och bidra till att skapa det håll-
bara samhället. Företagen i regionen kan 
också få del av utbildningsinnehållet.

Vill vara en aktiv part
Redan för fem år sedan startades kandidat-
utbildningen Transport Management. Men 
fram till nu har det inte funnits anpassade 
högskoleutbildningar att erbjuda transport- 
och logistikbranschen.

– STMØ är en naturlig fortsättning på 
Malmö högskolas strävan att vara en aktiv 
part i samhällsutvecklingen. Intresset är 
stort att öka kunskaperna om hållbara 

transporter, logistik, ekonomi, management, 
juridik och IT, menar Rolf Åberg.

Inte bara transport
Rolf Åberg understryker att logistik är 
mycket mer än att ta varor från en punkt till 
en annan. Det handlar alltmer om samord-
ning, planering och helhetssyn på logistik, 
ekonomi, management och samhälle.

- Om man vill lansera Zlatans nya 
Kinatillverkade fotbollssko i hela Europa 
samtidigt som han har dem på i direkt-
sändning; hur löser man råvaruinköp, 
produktion, transport, lagring, distribution 
och marknadsföring, alltså Supply Chain 
Management, så att det blir effektivt både 
kostnads- och miljömässigt, samhällseko-
nomiskt lönsamt och etiskt försvarbart? 
säger Rolf Åberg.

Miljön måste stå i centrum
En sak som är bra för miljön är att öka 
intermodaliteten, menar Carl-Magnus 
Carlsson.

– Det innebär i praktiken att man i större 
utsträckning än idag använder järnväg och 
båt för långa transporter. Såväl EU som 
Sverige försöker främja detta, bl a annat ge-
nom olika samhällsekonomiska styrmedel. 

– Det är mycket viktigt att miljöfrågorna 
står i centrum för diskussionen, annars 

riskerar både näringen och transportforsk-
ningen att få stora trovärdighetsproblem, 
säger Carl-Magnus Carlsson. 

Han menar att också intelligenta trans-
portsystem, ITS, som t ex trådlös kommu-
nikation mellan fordon och infrastruktur för 
att förbättra flödena, är en viktiga delar av 
detta.

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.

Borås. Gävle. Göteborg.  
Helsingborg. Jakobsberg. 
Huddinge. Järfälla. Jönköping. 
Karlstad. Kristianstad. Ljungby. 
Malmö. Norrköping. Stockholm. 
Sundsvall. Örebro.

Vi visste att logistiken skulle 
rusa i väg. 
Därför placerade vi våra 
logistikfastigheter strategiskt..

De blir fl er.
De blir större.

Och det går fortare och fortare.

Framtiden har
inga fartgränser

”Vi konkurrerar med 
Hamburg och Rotterdam”
Globalisering, ökad konkurrens och nya krav på miljöanpassning 
ställer transportsektorn inför stora utmaningar. Malmö högskola 
leder ett EU-projekt med fokus på hållbara transporter som ska 
öka Öresundsregionens attraktionskraft. 

Sjösättning på Landskronavarvet. olika 
regioner konkurrerar med varandra om att 
vara starka inom logistik.  Varvet komplet-
terar väl Öresundsregionens övriga marina 
resurser i konkurrensen med hamburg och 
rotterdam. 

”Om man vill lansera Zlatans 
nya fotbollssko i hela Europa, 

samtidigt som han har dem på i 
direktsändning; hur löser man då 
råvaruinköp, produktion, trans-
port, lagring, distribution och 
marknadsföring, alltså Supply 

Chain Management...”

– framför allt är det hamburg och rotter-
dam som Öresundsregionen konkurrerar 
med,  menar rolf Åberg och Carl-Magnus 
Carlsson. 

Zlatans fotbollsskor 
har en komplicerad 
logistikkedja.



– Den 3 september startade vår senaste järnvägs-
pendel – till Blekinge. Den har tagit sju år att få 
till, berättar en nöjd Dennis Johansson, ansvarig 
för tågpendlarna vid Göteborgs hamn.  

– 1 oktober öppnar vi ytterligare en linje, till 
Norge, berättar han.

Han har en rad nya pendelprojekt på gång. 
Gävle och Sundsvall är mest aktuella.

– Men hela övriga Norrland är intressant, men 
de är ännu på beredningsstadiet. 

Malmö, Hallsberg och Jönköping är andra 
städer som snart kan få nya pendlar.

Men även nya pendlar till Norge planeras.
Tidigare ansågs det att tågpendlar måste vara 

minst 40 mil för att vara optimala. Men nu har 
man tänkt om. 

– Den kortaste och färskaste, som går till 
Falköping och som öppnade i våras är bara på 12 
mil.Där ökar vi nu trafiken till 4 dagar i veckan 
och vid årskiftet går trafiken 5 dar i veckan.

Tio järnvägsoperatörer
Sverige var först i EU att öppna järnvägen för 
konkurrens. Det har gjort att fler operatörer kom-

mit in. I Göteborgs hamn finns idag tio järnvägs-
operatörer. 

Green Cargo är största operatören, med nästan 
80 % av marknaden. 

– De kör containrar och lösgods – allt från stål 
till bananer. 

Containertrafiken är den som ökar mest. Sedan 
2000 har containervolymerna på järnväg via 
Göteborgs hamn fyrdubblats. Inter Container ökar 
mest. 

De flesta linjer har också hög fyllnadsgrad. 
– De största volymerna går till Örebro/Motala 

och med pendeln till Karlstad, som går 5–7 dagar 
i veckan. 

Ökning med 20 %
Intercontainer kör på Stockholm/Södertälje, Es-
kilstuna, Norrköping, Gävle, Västerås, Borlänge 
och  Helsingborg.

Green Cargo kör containers på Insjön och Näs-
sjö, Vänerexpressen AB på Karlstad och Åmål.

Mälarpendeln på Västerås, Avesta, Kristine-
hamn och Hällefors.

Svensk-norska CargoNet kör på Oslo.
SCT Transport AB/Tågfrakt AB går till Örebro 

och Motala.
Uddevalla trafikeras av Uddevallapendeln AB, 

Falköping av Falköping Terminal Skaraborg AB 
och Åhus av BK Tåg Sverige AB.

Transporterna av gods på järnväg via Göte-
borgs hamn ökade med hela 24 procent under  
2006. 

– Målet för 2007 är en ökning med ytterligare 
över 20 procent, säger Dennis Johansson.

Oxelösunds Hamn
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Bashamn för
Stockholm/Mälardalen

4 starka fördelar

- Kort insegling
- Isfritt
- 16,5 m djup
- 24 timmars service

  Välkommen!

At your service!

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

16,5 m

23 skyttlar tar gods till Göteborg

Järnvägsskyttlarna till göteborg strålar ut över södra och mellersta Sverige. 
Snart kan nya skyttlar täcka också delar av Norrland, Norge och Danmark. 
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Järnvägspendlarna till och från  
Göteborgs hamn är hamnens svar 
på utmaningarna från andra ham-
nar i norra Europa. I början av 
september fick Göteborg sin 23:e 
järnvägspendel – till Blekinge.

aV	lena	sonne
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Schneider Electric är världsledande  till-
verkare och leverantörer av utrustning och 
komponenter för eldistribution och industri-
ell automatisering, noterad på Parisbörsen 
och med ca 92 000 anställda. Kunder är 
industrier, elverk, byggföretag, stora elgros-
sister, installatörer och maskinbyggare. 

Verksamheterna i Norden och Baltikum 
ingår i Schneider Nordic, som har huvud-
kontor i Köpenhamn.

Distribution i Norden
Schneider Electric har nyligen valt Öre-
bro för sitt nya centrallager. I det växande 
industriområdet Pilängen finns företagets 
nya distributionscenter på ca 14 000 kvm 
för Norden och Baltikum. Där är de granne 
med bl a Onninen, som här byggt sitt Sve-
rigelager. 

– Kring Örebro finns redan flera dist-
ributionscentra för de stora elgrossisterna 
och det är en fördel, säger Tomas Wintzell, 
SCM-manager och ansvarig för nysats-
ningen i Örebro, som gäller distributionen i 
Norden och Baltikum.

–  Vi  har gjort om hela den logistiska 
strukturen. Vi övergår från lokala lager till 
regionala. Syftet med centrat är att reducera 
antalet lagringspunkter mellan fabriker, 

grossister och direktkunder, så att de når 
sina kunder på två dagar. 

– Distributionen i Sverige fungerar redan 
från Örebro. Lagren har flyttas från Flen 
och Nyköping, men huvudkontoret för 
Sverige blir kvar i Nyköping. 

– I höst och under 2008 ansluter vi Fin-
land, Danmark, Norge och Baltikum, säger 
Tomas Wintzell.

Blir det inte fler transporter med ett 
enda centrallager?

– Till viss del. Till Örebrolagret kommer 
komponenter främst från olika fabriker i 
Europa och Sverige, så transportbehovet 
ökar inte så mycket. Tillverkning i Finland 
och Norge kan i huvudsak gå direkt  till 
kunder där och skickas inte  fram och till-
baka till Örebro.

Schneider har utökat med ca 45 nya jobb 
på det nya centrat.

– Vi har förlorat viss kompetens med 
flytten. Vi har dock hittat bra folk, säger 
Tomas Wintzell.  

En mängd olika kompetenser rekyteras 
till det nya centrallagret, bl a koordinatorer, 
transportledare, teamledare, verkstadsarbe-
tare, lager- och plockpersonal.

Enköping, som ligger nära både Stock-

holm, Uppsala och Västerås, har presenterat 
sig som ”Sveriges närmaste stad.”

Förra året kom nyheten att KG Knutson, 
generalagent inom fordons- och marinbran-
schen, bygger nytt storlager i Enköping. Det 
låga markpriset, på 25 kr per kvm har vållat 
politisk diskussion, men  alla där välkom-
nar givetvis ett nytt företag som väntas 
nyanställa många.

– Vi bygger för framtiden och för att 
möta våra kunders krav på god logistik. Nu 
slår vi samman våra tre lager i Lunda, Sol-
lentuna och Malmö och satsar på ett stort, 
modernt och effektivt centralt logistik-
centrum i Enköping, säger vice VD Sune 
Nilsson. 

Lokalerna ska även fungera som sup-
portlager för Finland, Estland, Lettland och 
Litauen. 

– Hela Mellansverige är optimalt för oss 
och vi tittade på olika lägen där vi kan nå 
våra kunder i tid.

– Trafiksituationen är inte kul i Stock-
holm, så därför valde vi bort det alternati-
vet. Men Enköping ligger bara en halvtim-
me bort, så många kommer att flytta med.

Det låga markpriset var inte avgörande, 
men spelade in.

Avtalet med Enköpings kommun gäller 
ett logistikcenter på totalt 25 000 kvm och  
200 miljoner SEK i investeringar. 

Lokalerna i Enköping beräknas vara 
klara för inflyttning i början av 2008. 

Många faktorer bakom 
valet av nytt logistikläge
Närmare till kunder och leverantörer. En helt ny logistikstruktur. 
Ett redan etablerat branschkluster. Skälen att flytta sin logistik-
verksamhet kan variera.

Rätt placering ur ett logistikperspektiv 
är avgörande för att kunna konkurrera 
på marknaden. Det gäller både logistik, 
produktion och handel.     

– Vi har listat Sveriges 20 viktigaste 
logistiklägen och bedömt dem efter 
en rad olika kriterier, förklarar Gösta 
Hultén. 

– På Tekniska Mässan kommer vi att 
fråga ut dem och ta reda på vilka logis-
tikmöjligheter de erbjuder. 

Tekniska Mässans nya avdelning ”Lo-
gistics” omfattar utställning, seminarier 
och andra aktiviteter, där varje del spän-
ner över hela logistikområdet. 

– Tidigare har det här området varit 
synonymt med lager och transporter. 
Men idag handlar logistik om att få till 
effektiva flöden genom hela verksamhe-
ten, där alla delar samverkar, säger Björn 
Forsström, projektledare för Tekniska 
Mässan. 

– Produktutveckling, konstruktion, 
produktion och distribution löper in i 
varandra och för att få lönsamhet måste 
flödet hänga samman i en väl fungerande 
process. Här är även rätt geografisk pla-
cering viktig, vilket Tekniska Mässan nu 
för första gången lyfter fram på höstens 
mässa.

– Det här innebär att tydligare knyta 
logistik och logistiktjänster till dess 
praktiska nytta och fysiska närvaro. I år 
introducerar vi det här temat på mäss-
san, men vår tanke är att Logistiklägen 
ska bli ett årligt återkommande tema på 
Tekniska Mässan, säger Björn Forsström. 

Logistiklägen nyhet på Tekniska Mässan
Logistiklägen är en av nyheterna på Tekniska Mässan den 16–19 oktober. Tidningen Intelligent 
Logistik arrangerar en serie miniseminarier, där landets bästa platser för logistik får presenteras.  
Under ledning av chefredaktör Gösta Hultén, utfrågas representanter i korta pass under tre dagar.

Miniseminarierna går kl 14.30–15.30 
den 16/10, 10.00–11.00 och 14.30–
15.30 den 17/10 och 10.00-11.00 den 
18/10 i Intelligent Logistiks aktivitets-
monter A26:40 i A-hallen, strax intill 
arenan för truck-SM.

Här får representanter från Sveriges 
bästa logistiklägen, universitet, kom-
muner och företag ca 10 minuter var för 
presentation och utfrågning.

På Intelligent Logistiks hemsida 
www.intelligentlogistik.se kommer ett 
mer detaljerat program.

Tekniska Mässan genomförs 16–19  
oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Sveriges bästa logistiklägen 2007
 1. Stor-Göteborg.

 2. Norrköping/Linköping. 

 3. Örebro/Arboga/Hallsberg 

 4. Stor-Stockholm 

 5. Västerås. 

 6. Nässjö/Jönköping. 

 7. Eskilstuna/Strängnäs.. 

 8. Malmö/Helsingborg/Lund/ 
  Landskrona.

 9. Halmstad. 

10.  Gävle/Sandviken. 

11.  Nyköping/Oxelösund. 

12. Borås. 

13.  Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla

14.  Karlshamn/Karlskrona. 

15.  Trelleborg. 

16.  Växjö/Ljungby. 

17.  Borlänge/Falun. 

18.  Skövde/Skara/Götene.

19.  Kristianstad/Hässleholm. 

20.  Sundsvall.

 	 källa:	intelligent	logistik	nr	1/2007

Miniseminarier 
under tre dagar

Kenth Lumsden, välkänd professor i 
logistik vid Chalmers i göteborg, inle-
der Intelligent Logistiks och Tekniska 
Mässans miniseminarier kl 14.30 den 
16/10.

Tyngdpunkter i de svenska godsflödena.

Källa: 
Network Logistics AB.
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Regeringens nya Logistikforum samlas på 
Rosenbad i Stockholm till sitt första möte, 
onsdagen den 19 september. Logistikforum 
ska ha funktionen av ett rådgivande organ 
samt utbyte av synpunkter mellan logistik-
områdets olika intressenter.

Bland dem som Åsa Torstensson kall-
lat som ledamöter finns representanter för 
arbetsgivare- och fackförbund, högskolor, 
logistikföretag, lastbilstillverkare, hamnar, 
rederier, handel, industri och kommuner. 

Begreppet logistik kan ha olika innehåll. 
Tyngdpunkten i personsammansättningen 
i Logistikforum drar främst åt transport-
hållet, inte mot affärslogistik, supply eller 

produktionslogistik. Ingen av de två stora 
branschföreningarna för logistiker i Sve-
rige, Logistikföreningen PLAN och SILF, 
med sammanlagt över 5000 medlemmar,  
är representerade.

25 ledamöter
Regeringens Logistikforum består från star-
ten i september av följande ledamöter:

Stefan Back, Sveriges Transportindu-
striförbund, Guy Ehrling, Volvo Lastvag-
nar AB, Anna Elgh, Lantmännen, Anna 
Ellström, Svenska Transportarbetareförbun-
det, Liselotte Eriksson Dahl, E V Eriksson 
Transport AB, Bo Hallams, Schenker AB, 

Lars Hallsten, Näringslivets Transportråd, 
Hans Hansson, Stena Line Scandinavia 
AB, Susanne Hertz, Int. Handelshögskolan 
i Jönköping, Maria Jobenius, Scania AB, 

Gunilla Jönsson, Lunds Tekniska Högskola, 
Erika Kronhöffer, Green Cargo AB, Jan 
Liljero, Mahé Freight AB, Kenth Lums-
den, Chalmers Tekniska Högskola, Gunvor 
Munch Svensson, Smålands Logistik, Eric 
Nilsson, Göteborgs Hamn AB, Magnus 
Persson, Sveriges Kommuner och Lands-
ting, Pär Sandström, Stadium AB, Jeanette 
Skjelmose, Ikea Freight Service AB, Gustaf 
Thureborn, West Air Sweden, Stig Wiklund, 
Stora Enso AB, Marie Winslow Andersson, 
ICA Sverige AB, Anette Henriksson, Trans-
atlantic Services AB, Margaretha Anders-
son, Baxter Medical AB.

Logistikforum får 
premiär om en vecka
Regeringens nya Logistikforum, som infrastrukturminister 
Åsa Torstensson avviserade redan vid Transportforum i januari, 
(se Intelligent Logistik nr 1/2007) har nu fått sina 25 ledamöter 
utsedda. Logistikforum sticker ut genom att till hälften bestå 
av kvinnor, trots att det ju handlar om en manligt dominerad 
bransch.

aV	gösta	hUltén

Höganäs

Helsingborg

Ängelholm

Båstad

Åstorp

Klippan

Svalöv

Landskrona

Örkelljunga

Bjuv

Logistiklogik. 
Ända sedan hjulen började rulla har Skåne Nordväst varit ett givet centrum för logistik  
och företagande. Här finns närheten, kommunikationerna, marknaden och kunnandet.  
Välkommen att höra av dig eller besöka oss på Logistik & Transportmässan i Göteborg  
om du också tänker logistiklogiskt.

bjuv.se   bastad.se   helsingborg.se   hoganas.se   klippan.se   landskrona.se   svalov.se   astorp.se   angelholm.se   orkelljunga.se

ICA Centrallager
Invigt hösten 2006

Sveriges största  
Frukt & Grönt-centrum

DHLFrode 
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Findus

Santa Maria
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Glasriket
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Harbo
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Isfri hamn
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järnväg
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Isfri hamn för bulk

E4

Företag

Transportleder / hamnar / flygplats

Ven

Oatly

Knutstorp Ring

www.skanenordvast.com

PEAB

Saint-Gobain 
Isover

Mac-Gregor 
Bulk

Infrastrukturminister Åsa Torstensson 
har sett till att kvinnorepresentationen i 
regeringens nya Logistikforum ligger nära 
50 procent.

Eli Goldratt är en av världens främsta 
managementprovokatörer och hans böcker 
om management  inom produktion och 
logistik har sålts  i miljontals exemplar. Han 
är den som myntat begreppet  ”Theory of 
Constraints”, TOC. TOC används numera i 
tusentals företag  t ex i Whirlpool, Boeing 
och Intel. Han har föreläst och undervisat 
på hundratals högskolor och universitet.

Idag är han en hett eftertraktad föreläsa-
re. Senast han var i Sverige på PLAN-kon-
ferensen för två år sedan kom 800 personer 
för att lyssna.

Eli Goldratt är en djärv tänkare, som 
provocerar andra till eftertanke. Hans läsare 
uppskattar framförallt att tänkandet är 
provocerande och ändå fullt av sunt förnuft 
och enkla lösningar. De som har sett honom 
“live” vet att hans föreläsningar är allt annat 
är repetitioner av böckerna. Han inspirerar, 
överraskar och hjälper deltagarna till prak-

tiska och revolutionerande steg.
Vid sitt framträdande i Stockholm i 

oktober har han lovat att  steg-för-steg för-
klara sina  lösningar för att snabbt uppnå en 
enastående lönsamhet. Verkliga praktikfall 
blandas med praktiska verktyg och teorier, 
allt för att bryta invanda tankesätt. 

Han kommer också att ta upp den 
huvudlinje som hans succébok ”Målet” 
baseras på.

Erfarenheten säger att det här inte blir ett 
seminarum för dem som förväntar sig stan-
dardsvar och att få sina åsikter bekräftade. 
Istället kommer åhörarna nog att skruva lite 
på sig, när de med nya ögon granskar sitt 
företags verksamhet. 

Men Eli Goldratt brukar i varje fall ge 
åhörarna många aha-upplevelser som bidrar 

till att utveckla 
deras tänkande, 
omvärdera sin 
verksamhet och 
öka vinsten.

Eli Goldratt 
till Sverige
Öka vinsten till samma nivå 
som din omsättning idag – på 
bara fyra år. Det är den utma-
ning logistikgurun Eli Goldratt 
ställer upp på sin världsturné 
“Viable Vision”. Den 9 oktober 
kommer han till Sverige.

Den världsledan-
de logistikgurun 
eli goldratt  
kommer till 
Sverige i höst.
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Professor Yutaka Tamura reser världen runt 
för att dels studera lokala anläggningar, dels 
föreläsa om produktionssystem. 

Nu har turen kommit till Sverige och 
Lean Forums årliga konferens i början av 
oktober.

Professor Yutaka Tamura betonar att 
Kaizen är både viktigare och svårare än vad 
de flesta inser.

– Få har insikt om Kaizens dubbla 
funktioner, säger Yutaka Tamura. I Sverige 
har produktionsingenjörer och konstruktö-
rer roller som gör att de ser produktionen 
i stora drag som en verksamhet som går ut 
på att producera de produkter ingenjörerna 
konstruerar.

I Japan däremot, är produktionsingenjö-
rens roll betydligt mer dubbelbottnad.

Lika viktigt som det är att informa-
tion om produkten och produktionssättet 
etableras i tillverkningslinjen, är det att 
information om produktionen i samma grad 
når tillbaka till konstruktörerna. 

Ständiga förbättringar från båda håll 
måste kommuniceras för att göra största 
nytta, men det måste finnas ett standardise-
rat system för att göra det möjligt.

– Denna del av Kaizen är inte lätt att 
förstå, betonar professor Tamura återigen. 
Men det är den verkliga nyckeln bakom de 
japanska framgångarna inom produktion. 

För att tydliggöra skillnaderna, gör 
han en jämförelser mellan en svensk och 
japansk biltillverkare.

Samtidigt påpekar han att exempelvis 
Scania har ett system som är mer likt de 
japanska, både vad gäller standardisering 
och modularisering.

Levt med Lean-tänkandet
Fredrik Allard är en av de chefer på Scania 
som levt med företagets Lean-tankar 
ända sedan han började som trainee 1996. 
Samma år intensifierades 
nämligen samarbetet med 
Toyota genom att en första 
”lärlingsresa” arrangerades 
till Toyotas produktionsan-
läggning i Kentucky i USA. 
Där utbildades ett antal 
personer från Scania i TPS 
(Toyota Production System) 
av Toyotas representanter. 

Fredrik Allard hade just då 
börjat som tekniker i trans-
missionsverkstaden i Söder-
tälje. Den tekniske chefen i 
verkstaden var med på resan 
och han började omgående 
effektivisera produktionen 
vid hemkomsten.

– Det var då och i trans-
missionsverkstaden som 
Scania startade sin Lean-

resa, berättar Fredrik Allard. 
P2000, som systemet kallades, innehöll 

mycket om ordning och reda, processupp-
följning och förbättringsgrupper. Däremot 
innehöll det inte ett standardiserat arbets-
sätt.

I slutet av 1990-talet var det dags för 
Toyota att besöka Sverige och med deras 
hjälp utvecklades P2000 till SPS, Scania 
Production System. Toyotafolket menade bl 
a att Scania då fokuserat lite för mycket på 
maskiner och automation och lite för lite på 
människorna.

– Vårt fokus låg då på att belägga ma-
skinerna. Idag har vi arbetat flera år med 
standardiserat arbetssätt och liksom Toyota 
arbetar vi nu med fokus på människorna, 
oavsett om det är en montör eller en maski-
noperatör, säger Fredrik Allard.

Med nyväckt intresse för Lean, arbetade 
Fredrik vidare som linjechef för att därefter 
bli verkstadschef för växellådsfabriken. 

Två månader i Japan
2001 var det hans tur att följa med på en 
lärlingsresa, denna gång till Toyota Indu-
stries i Japan.

– Vi var där i två månader för att lära oss 
TPS i grunden. Vi fick en ordentlig inblick 
i hur det verkligen fungerar när vi gick på 
djupet i deras organisation.

Det var en tvärsammansatt grupp som nu 
åkte till Japan. Vid de tidigare Toyota-kon-
takterna var det personal från produktionen 
som utbildades. Men denna gång deltog 
även personer från inköp och utvecklings-
avdelningen. 

Som en del i Toyotas utbildning skapas 
Kaizen-team av deltagarna, där de sedan får 
arbeta med ett specifikt område intensivt i 
en vecka.

– De gör så för att deltagarna verkligen 
ska förstå TPS. Dessutom kombineras det 

med flera studiebesök, så 
att man verkligen får se 
TPS i praktiken.

Väl tillbaka från Toyo-
ta och Japan kom Fredrik 
att ingå i en central grupp 
kallad SPS-Office. Till-
sammans med tre andra 
kollegor arbetade han 
med att vidareutveckla 
SPS. Dessutom fungerade 
gruppen som SPS-konsul-
ter inom Scania.

Kort därefter blev 
Fredrik Allard produk-
tionschef vid hyttfabriken 
i Oskarshamn och 2006 
utsågs han till en av två 
platschefer vid fabriken.

– Vi är uppdelade i två 
enheter med ca 1000 an-

ställda i varje, där min del är pressverkstad, 
karosseri och måleri. Den andre arbetar 
med montering och logistik.

Mycket automatiserat
Visserligen ingår både montering och 
bearbetning, men det är en väldigt taktad 
produktion. Mycket är automatiserat, men 
det finns fortfarande en hel del manuellt 
arbete kvar. 

Som platschef lyfter han fram två delar 
i ledarrollen; den ena rätt självklar och lätt, 
den andra betydligt svårare.

– Det lätta och roliga är att arbeta för 
delaktighet, både inom förbättringsarbetet 
och standardiseringen. Det kan vi kalla en 
svensk, eller europeisk, Lean-modell, där 
vi har en styrka från vår samhällsstruktur: 
Erbjuder vi alla att vara med så presterar vi 
bra.

Den andra delen som Fredrik tar upp är 
just standardiseringen, det standardiserade 
arbetssättet. Och det är betydligt svårare. 
Han menar att på Scania är ledarens huvud-

uppgift att se till att det finns en standard 
och att den följs.

– Det är dags att slå fast att Lean är inte 
”lätt”, det är inte bara sunt förnuft, avslutar 
Fredrik Allard. Utan standard blir förbätt-
ringsarbetet bara ett förändringsarbete. Det 
är inte naturligt för oss att arbeta standar-
diserat, vi ska inte tro att det är självklart. 
Det är bara med standard som utgångsläge 
vi får utväxling på vårt förbättringsarbete. 
Lean är inte självklart!
 

Toyotas Lean-tänkande 
bär frukt på Scania
Kaizen är enligt den japanske professorn Yutaka Tamura 
nyckeln bakom de framgångsrika japanska produktions- 
 systemen. 

– Men Scania har ett produktionssystem som är mycket likt 
de japanska, både vad gäller standardisering och modularisering, 
menar han.
aV	björn	stenVall

– Scania har ett system som är likt de japanska, både vad gäller standardisering och 
modularisering, säger professor Yutaka Tamura.

” I en svensk Lean-modell, har vi en styr-
ka från vår samhällsstruktur: erbjuder vi 
alla att vara med, så presterar vi bra.”

fredrik allard, en av två plats-
chefer vid Scanias hyttfabrik i 
oskarshamn, vill verka för en 
svensk Lean-modell.

Lean Forum, som är en ideell fören-
ing i global samverkan, arrangerar en 
årlig  konferens I år går den den  
2–3 oktober på Chalmers i Göteborg.

Deltagarna vid Lean Forum får då 
också en möjlighet att göra direkta 
jämförelser. På förmiddagen den  
2 oktober föreläser Fredrik Allard 
från Scania, medan professor Yutaka 
Tamura föreläser på eftermiddagen.



Färska grönsaker och frukt står för ca hälf-
ten av detaljledets livsmedelsförsäljning i 
USA. Men det är vanligt med mycket stora 
kassationer av produkter under transport-
kedjan. Enligt Jeffrey Brecht, chef för 
Centre for Food Distribution & Retailing 
vid Florida University gör detta att vinst-
marginalen i denna enorma hantering bara 
är 1,4 procent.

USA-forskarnas intresse för förbättrad 
kontroll av färskheten vid distribution av 
livsmedel fick enligt grönsaksföretaget 
Franwells produktutvecklare, Steve Dean, 
ny näring ifjol, när ett dödligt E.coli-utbrott 
spårades till färsk spenat. 

Steve Dean arbetade tidigare som frukt- 
och grönsaksinspektör vid USAs jordbruks-
departement, USDA, med bl a marknads-
undersökningar. Innan dess var han VD i ett 
Floridabaserat frukt- och grönsaksodlings-
företag med egen leveransorganisation.

Överraskad spenatälskare
Trots sin stora erfarenhet av livsmedelsin-
dustri och daglivaruhandel, blev Steve Dean 
minst lika överraskad som andra spenatäls-
kare när amerikanska hälsovårdsmyndig-
heten U.S. Food and Drug Administration, 
FDA, slog spenatlarm i september 2006 och 
stoppade försäljningen av all färsk spenat 
på grund av bakteriesmitta.

– Totalt 109 fall rapporterades från 
19 delstater. Alla mataffärer slutade sälja 
spenat och hela branschen låg nere, berättar 

Steve Dean.
Snart lokaliserades smittkällan till en 

bestämd odlare i Kalifornien. 
För spenatbranschen hade förlusterna 

dock redan stigit till flera hundra miljoner 
dollar.

– Trots att spenaten nu håller på att 
hitta tillbaka till supermarkethyllorna och 
konsumenternas bord, har branschen inte 
återhämtat sig helt. Det beror på att en del 
kunder bytte till andra produkter som de 
uppfattar som säkrare, säger Steve Dean.

från jord till butik
RFID står för Radio Frequens Identifikation 
– en automatisk identifikationsmetod som 
bygger på chips och radiovågor och som 
väntas revolutionera många logistikproces-
ser. Företaget Franwell, där Steve Dean 
arbetar, spelar idag en avgörande roll ifråga 
om den RFID-inriktade forskning som leds 
av Research Center for Food Distribution 
and Retailing (CFDR) vid Floridas Univer-
sitetet i Gainesville.  

Ett av forskningsprojekten, Visibility 
Validated (V2), startade för två år sedan. 
USA:s största medarbetareägda supermar-
ketkedja, Publix Super Markets, är huvud-
objektet för V2-projektet. 

Under testperioden hanterades alla 
RFID-märkta leveranser vid Publix´s distri-
butionscenter i Lakeland, i Florida. 

Kedjans stora leverantörer deltog aktivt 
i projektet. 

Företaget RedTail Solutions, Inc. utveck-
lade ett interface för att hantera informa-
tion från RFID-baserade spår- och märk-
ningsservice, som utvecklats av företaget 
VeriSign.

Att utnyttja RFID inom färskvarumark-
naden är relativt nytt men kan bli mycket 
viktigt:

– Hade RFID-taggarna varit på plats i 
september ifjol och odlarnas supply chain-
partners kunnat ta del av informationen och 
kunnat spåra de nedsmittade produkterna 
snabbare, hade livsmedelsbranschen och 
dess leverantörer sparat enorma summor, 
påpekar Steve Dean.

Utvärderingen av projektet pågår enligt 
honom fortfarande och därför saknas kon-
kreta tal om vinstens storlek.

rfID ger kontroll på färskhet
Steve Dean anser dock att det i ljuset av de 
senaste forskningsresultaten är helt klart att 
RFID kan förbättra kontrollen av färskhets-
grad för frukt och grönsaker betydligt bättre 
än hittillsvarande metoder.

Med hjälp av RFID-data kan man 
utveckla algoritmer som visar exakt när det 
är dags att komplettera färskvaruleveranser 
och vad som ska tas bort när varorna inte 
längre är tillräckligt färska.

Den serviceplattform, som har utveck-

lats av RedTail integrerar enligt honom nu 
sömlöst med de affärssystem som används. 

Serviceplattformen ger sedan alternativa 
lösningar för standardbaserade tekniker, 
GDS (Global Data Synchronization), EDI 
(Electronic Data Interchange) och RFID 
(Radio Frequency IDentification).

– RFID gör det lättare att snabbt spåra 
upp spenat eller vilka andra matvaror som 
helst när de fortfarande är färska. De flesta 
odlare kan visserligen redan spåra produk-
ter från fältet, men det är tidsödande och 
opraktiskt. 

RFID sparar manuellt arbete.
Finessen med RFID-taggade färskva-

ror är att de omedelbart kan spåras i hela 
kedjan och inte bara hos odlarna, vilket 
är livsviktigt när det t ex gäller att snabbt 
återkalla stora mängder livsmedel. 

Som exempel nämner Steve åter spe-
naten, som samlas i lådor som är försedda 
med RFID-taggar. Spenatlådorna liknar 
bagarnas brödbackar

– Vissa odlare bl a i Florida har redan 
börjat förse skördearbetarna med taggade 
behållare. Odlaren har informerats av skör-
deteamet om vilket fält som skördas en viss 
bestämd dag, säger Steve Dean.

 Odlaren kan därmed knyta spenaten till 
respektive fält. Vid avläsning av behållarens 
tagg får odlaren därmed fullständig infor-
mation om var, av vem och när spenaten 
plockades upp.

– Enligt Publix-kedjans distributionsav-
delning bidrar RFID i sin tur till avsevärt 
minskad kassation, betonar Steve Dean. 

  RFID-teknologin och den ökade infor-
mationsmängden i elektroniska nätverk, 
bidrar därmed till att förbättra distributions- 
och logistikkedjan och öka transparensen 
i supplykedjan inom många områden och 
branscher.

RFID kan rädda dagen 
för den färska spenaten
Konsumenter och handel har gemensamt intresse att hålla 
grönsaker färska. Hela 50% får kastas. I USA driver Florida  
University en intressant forskning kring hur RFID kan spåra 
grönsaker och frukt från fält till butik.

aV	MarkkU	björkMan

rfID ger exakt kontroll på färskheten för 
frukt och grönt och kan därmed minska 
förlusterna genom kassation, som idag 
kan uppgå till hela 50 %.

– hade rfID-tag-
garna varit på 
plats ifjol hade 
man kunnat 
spåra de smit-
tade produkterna 
snabbare och 
livsmedelsbrans-
chen hade sparat 
enorma summor, 
säger Steve Dean.
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Vårt WMS garanterar 
förstklassig service till din kund
Vi gör ditt företag mer lönsamt och konkurrenskraft igt genom logistik. 
Det har vi redan gjort för några av världens största detaljhandels- och 
konsumentföretag som behöver full kontrol över sina varufl öden. Vare sig 
du vill skräddarsy orderhantering eller märkning, minska plockfel genom 
ny röststyrningsteknik, automatisera orderfl öden eller förbättra gatehan-
teringen, har vi säkert redan hjälpt ett annat företag med samma behov att 
bli mer eff ektivt. 

Vi fokuserar på att ge dina kunder bästa möjliga service och skapa 
transparens i dina varuflöden. Läs mer på www.consafelogistics.com 
om hur vårt engagemang kan hjälpa dig. 

Warehouse & Distribution
Supply Chain Consulting
Mobile Solutions
Manufacturing

www.consafelogistics.com

Möt oss på 
Tekniska Mässan, 

monter A24:28 

Årets tillväxtkommun.
Och konsten att alltid vara på rätt plats i rätt tid.
Eskilstunas geografiska läge är gynnsamt för företag med
inriktning på lager och logistik. Tydliga bevis på detta är
de senaste årens etableringar av H&M, Lidl, Boxon och
Meca. Dessa nya etableringar tillsammans med Volvo,
DHL, Skogaholm med flera visar att Eskilstuna kommun

har ett av Sveriges bästa lägen för företag med stora behov
av god logistik. Inom en radie av 10 mil runt Eskilstuna
finns en tredjedel av Sveriges befolkning. Eskilstuna är
ett perfekt centrum för logistik och distribution i
Mälardalen.

På Tekniska Mässan finns vi i monter A24:40 där du
får veta alla möjligheter till etablering. Önskar du mer
information om Eskilstuna Logistik innan mässan, kontakta
Mikael Jonsson, 016-710 84 04.

O
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God leveransservice är särskilt viktig i 
dagens hårt trimmade försörjningskedjor. 
Utan några buffertlager och med orderstyrd 
tillverkning, kan dålig leveransservice 
snabbt bli ett allvarligt problem och ge 
förlorade kunder. Att styra, utveckla och 
förbättra logistikprocesser mellan olika 
företag brukar kallas Supply Chain Mana-
gement. Om detta har det talats och skrivits 
ymnigt i decennier. Men för att få veta hur 
bra eller dåligt processerna fungerar, måste 
man mäta prestationerna och helst då med 
tydliga mått, som man är överens om. 

första studien som gjorts
– Det har varit  mycket snack och lite verk-
stad kring detta med Supply Chain Mana-
gement, säger Helena Forslund och Patrik 
Jonsson, som nu gjort den första större en-
käten om hur svenska tillverkande företag 
mäter sina leverantörers leveransservice.

Helena Forslund är ekonomie doktor, 
forskare och lärare i logistik vid univer-
sitetet i Växjö. Patrik Jonsson har också 
en bakgrund från Växjö universitet, men 
är nu biträdande professor i Supply Chain 
Management vid Chalmers i Göteborg. I 
ett 3-årigt forskningsprojekt, finansierat av 
statliga Vinnova, har de bägge under våren 
frågat industriföreträdare om hur de mäter 
leveransservice i sina försörjningskedjor. 
Inköpschefer i 257 tillverkande företag 
med mer än 100 anställda har svarat. I en 
webbenkät har kundföretag tillfrågats om 
de satt upp gemensamma mått på leve-
ransservice och på vad sätt de gemensamt 
sätter mål, mäter, följer upp och genomför 
aktiviteter för att förbättra leveransservicen 
från sina leverantörer.

Plikttrogen mätning men gamla 
siffror
Enkäten har visat att kundföretagen i flera 
avseenden arbetar hårt med mätningar. De 
mäter detaljerat, d v s på specifik produkt 
och leverantör och de ger leverantörerna 

feedback på deras leveransprecision. 
Men enkäten visar också att det är van-

ligt att kund och leverantör har olika mått 
för leveransprecision. Leverantören anser 
att leveransen är i tid om den lämnat deras 
fabrik i tid, medan kunden anser den vara i 
tid först när den ankommit till kund. Kun-
derna måste också arbeta mycket manuellt 
med att mäta, registrera och sammanställa 
mätresultat, eftersom affärssystemen inte 
räcker till. Därför sammanställs mätresultat 
sällan, och det är därför gamla siffror som 
kommuniceras i försörjningskedjan. 

Många företag kommunicerar mätdata. 
Men bara 30 % använder en webbportal el-

ler någon form av standardiserat dokument. 
Hela 70 % kommunicerar via, telefon, fax, 
e-mail eller när man ändå träffas. 

– Bara ett företag av fyra utnyttjar 
möjligheten att använda någon form av 
automatiserad rapportering där de tar hjälp 
av affärssystemen, säger Patrik Jonsson.

resurser på mätningar ger bättre 
leveransprecision
Studien har också tittat på vad som kän-
netecknar leverantörer med hög leverans-
precision. Det visar sig att de företag som 
använder automatiserade lösningar, t ex 
webbportaler och automatiserad dataöverfö-
ring, har betydligt högre leveransprecision 
än övriga. 

Men de som inte upplever några pro-
blem kanske inte tycker att mätningar av 

leveransservice är så viktiga? Arbetsbelast-
ningen i dagens högkonjunktur kan vara 
en förklaring till att inte fler mäter logistik-
prestationerna.

– Leveransprecisionen kan ju vara så 
bra att man inte känner något behov av att 
mäta den, utan istället agerar när avvikelser 
från det normala inträffar, påpekar Helena 
Forslund. 

– Vårt intryck av enkäten är att industrin 
anser att det är viktigt att mäta gemensamt 
i försörjningskedjan. Men de gör det inte i 
praktiken, utan mäter var för sig, med olika 
mått och ganska sällan. De som mäter ge-
mensamt har dock högre leveransprecision 
än de som arbetar var för sig. Detta är en 
viktig slutsats av vår studie, säger Helena 
Forslund och Patrik Jonsson.      

Konga Mekaniska Verkstad utanför Tings-
ryd i södra Småland är en stor producent av 
produkter till materialhanteringsbranschen. 
De har en modern maskinpark, ett stort ef-
fektivt lager och motiverad personal.

I det lagerhållna standardsortiment finns 
en mängd olika vagnar, rullcontainrar, 

pallramar, trådkorgar, bagage- och  maga-
sinskärror.

Förutom produkterna som finns på lager, 
erbjuds även skräddarsydda lösningar.

– Vi har 12 000 ordrar per år och mycket 
korta leveranstider. 70 procent av order-
stocken ligger med två veckors leveranstid. 

Vår målsättning är att kunna leverera våra 
produkter dagen efter, säger Jens Kristians-
son, kvalitets- och miljöchef på företaget.

Han tycker att det är mycket viktigt att 
mäta leveransprecisionen:

– Erfarenhetsmässigt flyttar vi fram var 
20:e order. Om vi bara flyttar fram leve-
ransdatum i systemet, får vi ju inte veta vad 
förseningen beror på och vi ljuger för oss 
själva. 

– Vi kan själva ha satt för korta ledtider, 
det kan vara en leverantör av t ex ytbehand-
ling som inte klarar åtagandet. Vi kan helt 
enkelt ta reda på vad föreseningen beror på 

och förbättra processerna så att felen inte 
upprepas.

– Vi har just installerat ett nytt verktyg, 
en tilläggsmodul till vårt affärsystem, där vi 
automatiskt mäter alla ordrar mot ursprung-
ligt och lovat leveransdatum, berättar Jens 
Kristiansson.

– När vi automatiskt mäter alla order och 
ursprungligt leveransdatum mot lovat får 
vi veta sanningen om våra processer. Det 
minska det manuella extraarbetet. Det är 
något som de flesta företag har nytta av och 
med dagens affärssystem är det lätt att göra, 
menar Jens Kristensson.

Att mäta ger förbättrad 
leveransservice
De flesta företag tycker det är viktigt att mäta logistikprestatio-
ner gemensamt med sina leverantörer. Ändå är det få som gör 
det, visar en färsk undersökning.

aV	gösta	hUltén

– enkäten visar att huvuddelen av industrin inte arbetar gemensamt med mätning i 
den utsträckning man skulle vilja, men att de som gör det har högre leveransprecision 
än andra, säger helena forslund och Patrik Jonsson. 

”När vi mäter får vi fram sanningen om våra processer”
– Först om vi mäter får vi ju fram sanningen om våra logistikpro-
cesser och kan förbättra oss där det behövs, säger Jens Kris-
tensson, kvalitets- och miljöchef på Konga Mekaniska Verkstad.

aV	gösta	hUltén

Enkäten visar  att 
det är vanligt att 

kund och leverantör 
har olika mått för 
leveransprecision.
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 www.prologis.se

I Jordbro Företagspark finns Stockholms modernaste 
logistikcenter som möter Ditt företags krav på flexibilitet 
och effektivitet.

Här finns möjlighet att hyra ytor mellan 2 000 – 7 700 kvm 
med stor möjlighet att påverka utformningen. 
Fastigheten färdigställdes i december 2006.

För mer information kontakta:
Erik Barnekow 
Telefon: 0705 56 15 70 
Mail: erik.barnekow@colliers.se 

Thomas Bubbat 
Telefon: 0703 23 28 56 
Mail: thomas.bubbat@colliers.se 

www.colliers.se 

HYR I STOCKHOLMS 
MODERNASTE LOGISTIKCENTER
Ovan ser du exempel på ytindelning.
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Just nu handlar intelligent logistik om att 
använda de olika transportslagen på det 
sätt som ger bäst kundnytta och minst kli-
matpåverkan. Det handlar om samverkan 
mellan bil, tåg och båt och intresset för 
detta delar vi med många av våra kunder. 
Transportkedjorna måste optimeras på 
alla nivåer och intermodala lösningar är en 
del av detta.

Sören Belin, VD, Green Cargo

för mig står intelligent logistik för innova-
tiva, enkla och smarta logistiklösningar. 
Skulle man prata om engelskans “effi-
ciency” (dvs göra samma sak effektivare) 
och effectiveness (tänka över -om och 
vad något bör göras) så leder intelligent 
logistik till begreppet “effectiveness”. 
effectiveness-begreppet ses också som 
mer relaterat förmågan för företaget att 
tillfredställa sina intressenter (dvs kunder, 
aktieägare, etc) snarare än internt i orga-
nisationen. 

Susanne Hertz, professor i logistik 
vid Internationella Handelshögskolan 

i Jönköping

Intelligent logistik är för mig att jobba över 
gränserna och tillsammans skapa kundan-
passad service. Det handlar om  att dela 
information om fysiska flöden, vilket vi gör 
genom att  bl a automatisera orderhan-
teringen med b2b system. Via ”Customer 
sales forecast consensus meetings” och 
andra projekt har via fått bra resultat och 
effektivare och transparenta flöden för 
båda parter.

Magnus Cohen, Demand chain manager, 
Electrolux, Storbritannien 

Intelligent logistik innebär god service till 
våra kunder. Scania arbetar ständigt med 
logistik i hela värdekedjan. I alla proces-
ser från urval av leverantörer, partners, var 
vi placerar lager och verkstäder etc. görs 
analyser av varu- och informationsflöden 
för att uppnå högsta möjliga produktivitet 
och kvalitet.  

genom Sveriges geografiska läge kom-
mer logistik att bli allt viktigare för globalt 
verksamma företag, samtidigt som miljö-
frågan ställer ytterligare krav på hållbar 
logistik.

Leif Östling, VD och koncernchef, Scania

Vad är intelligent logistik för dig?
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 Ökningarna avser logistikens alla kostnadskomponenter. Uppgifterna avser USA 
och rapporterades den 6 juni i Washington, DC i ”The 18th Annual State of Logis-
tics Report”. Redan förra året konstaterades de högsta logistikkostnaderna på 30 år, 
nu har de ökat med ytterligare 130 miljarder USD. 
Vi ser en tydlig trend och vi kan se paralleller 
med Europa och Sverige. 

Man säger i rapporten att det snarare skulle 
vara en nyhet om logistikkostnaderna inte hade 
ökat.  Om ökningen i sig inte är en nyhet, vad är 
då nyheten? 

Jag tycker att det finns två svar på den frågan. 

För det första gäller det förändringen i mönst-
ret av logistikkostnaderna.

Vi ser exempelvis att kapitalkostnaderna för ökade varulager stigit med 17 % 
från 2004 till 2005 och med 13,5 % 2005 till 2006. Det är de högsta ökningarna 
sedan mätningarna började. 

Dessförinnan har vi sett 20 år av sjunkande kapitalbindningskostnader. Låg kapi-
talbindning i lager har alltid varit en av logistikens käpphästar. Kapitalkostnaderna 
ökar nu snabbare än transportkostnaderna. 

Vi ser också en dramatisk förskjutning av lager från detaljist- till grossistledet. 
För 5 år sedan hade detaljistledet höga lager och grossistledet låga, nu är förhållan-
det det omvända.   

För det andra gäller det konsekvenserna av de ständigt stigande kostnaderna. Vad 
kommer utvecklingen på kort och lång sikt att leda till? Centrallagring ifrågasätts 

exempelvis allt mer och man konstaterar en trend mot ökad lagring lokalt. Ökade 
servicekrav från kunder är en drivkraft. Men ökade energi- och miljöavgifter, som är 
den tyngsta förklaringen till de ökade transportkostnaderna, urholkar också kalkylen 
för centrallager. 

Ökade transportkostnader leder också till att globaliseringen får en högre 
prislapp. Lika aktuellt som hos oss är det faktum att investeringar och underhåll av 
infrastrukturen i USA inte hänger med. En fråga som i högsta grad aktualiserades i 
samband med brokollapsen i Minneapolis i början av augusti.

Bristen på arbetskraft är ett hot. Trots en mins-
kad efterfrågan på lastbilstransporter, uppskattas i 
USA bristen på lastbilschaufförer till över 20 000. 
Som en följd stiger kostnaderna för arbetskraft, inkl 
utbildning.

Den utveckling som beskrivs är dramatisk. Det 
intressanta är vilka affärsmässiga konsekvenser 
kostnadsökningarna leder till. I ett stabilt läge 
genereras inga hot, men heller inga möjligheter. 
Ökade kostnader sätter naturligtvis mer press på 
branschen, men det är å andra sidan grunden för 
utveckling och innovation. 

Här finns många viktiga frågor att greppa. 

nils	g	storhagen
new	logistiCs	institUte	ab

Nils G Storhagen är docent i logistik och 
medlem i Intelligent Logistiks redaktionsråd

Krönika

Ökade logistikkostnader ger trendbrott

” Centrallagring ifrågasätts 
allt mer och man konstaterar  

en trend mot ökad 
lagring lokalt.”

Kostnaderna för logistiken stiger i snabbare takt än ekono-
min i övrigt. De totala logistikkostnaderna har i USA stigit 
med 63% under de senaste 10 åren.



Debatten om framtidens  
transporter startar på Elmia

Aldrig tidigare har transportbranschen stått inför så stora 
utmaningar. Och aldrig tidigare har konferens-programmet 
för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport varit så 
omfattande! 

Här diskuteras alla de aktuella frågorna om transport och 
infrastruktur. Här presenteras nya lösningar för en trans-
portkedjas alla led. Här debatteras framtidens infrastruk-
turinriktning. Bland föreläsarna finns flera av transport-
branschens mest kända profiler. 

Var med och påverka  
framtidens transporter! 
Debatten startar på Elmia,  
9–11 oktober 2007. 

Ladda ned eller beställ det  
aktuella konferensprogrammet  
på www.elmia.se/futuretransport. 

i samarbete med branschföreningen tågoperatörerna, forum för nordiskt järnvägssamarbete (njs), 
föreningen svenskt flyg, järnvägsforum, nordic infrastructure managers (nim),  
sveriges hamnar, sveriges åkeriföretag och transportindustriförbundet. 
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Storlagret byggs av Strängnäs-företaget 
Kilenkrysset AB och kommer att hyras ut 
till Menigo. Det uppförs nära Mekonomens 
storlager, intill södra infarten till Strängnäs, 
från nya E20. 

Etableringen innebär att en del av Me-
nigos nuvarande verksamhet i Stockholm 
upphör, samtidigt som antalet lagerförda 
artiklar dubbleras från 5 000 till 10 000. 

Företagets målsättning är att på sikt bli 
Nordens största matgrossist. Idag är man 
verksamt i Sverige och Norge med drygt 
1000 anställda och en omsättning 2006 på 
6,5 miljarder SEK.

Menigo Foodservice är redan en ledande 
leverantör till restauranger, storkök och 
servicehandel. Det nya storlagret i Sträng-

näs blir på hela 27 000 kvm, motsvarande 
fyra fotbollsplaner, och beräknas omsätta 
2,5 miljarder kronor per år.

Från Menigos sida pekar man på närhe-
ten till Stockholm och det strategiska läget 
mitt i Mellansverige, i korsningen mellan 
E20 och riksväg 55 som viktiga orsaker till 
att Strängnäs fick det nya centrallagret.

I Årsta i södra Stockholm, öppnas ett 
färskvarucenter, tillsammans med nyförvär-
vade Isacssons.

– Härifrån ska våra restaurang- och 
storkökskunder i Stockholm försörjas med 
färskvaror.

– Det är ett led i Menigos fortsatt kraft-
fulla satsning på färskvaror till restauranger 
och storkök, säger Mats Holgerson, VD. 

Mauten infördes den 1/1 2005 och ligger nu 
på ca 11 kr per mil för tyngre lastbilar.

Ordet ”maut” är härlett ur det det gamla 
gotiska ordet ”mota” för ”vägtull.” Sådana 
vägavgifter var vanliga i delar av Europa 
redan under tidig medeltid. 

EU vill reglera all europeisk lastbilstra-
fik genom att införa en gemensam s k Euro-
vignette med avgifter för tung vägtrafik. 

EU-parlamentet har sagt ja till ett förslag 
till avgifter för lastbilar över tolv ton. Från 
och med 2012 är det tänkt att avgiften ska 
införas för lastbilar över 3,5 ton. 

Avgiften ska differentieras utifrån olika 
utsläppsklasser och ska gå till såväl under-

håll av vägnätet som transportsektorn som 
helhet.

Men redan på ett av huvudseminarierna 
den första dagen framträder han för att ge 
sin syn på varför en statlig prioritering av 
hamnar och terminaler skulle kunna vara en 
idé också för EU.

Om hur framtidens transporter måste 
förändras för att klara klimatmålen talar 
professor Karl Georg Höyer från Oslo 
University College.

Intersset för spårbundna och intermodala 
lösningar är just nu stort.

– Vi har fått en otrolig respons på vårt 
seminarieprogram, där vi också lägger kru-
tet undr Future Transports första år, säger 
projektledaren Jörgen Nyström. 

– Skyttegravskrigen mellan transportsla-
gen är slut och nu gäller det att mötas för 
att forma framtiden.

– Vi hoppas att både rederier som 
vill hitta nya kunder, logistikföretag och 
kombiterminaler kommer med också som 
utställare. 

Växande matgrossist flyttar 
logistiken från Stockholm
150 nya arbetstillfällen skapas i Strängnäs, när matgrossisten Menigo foodser-
vice, fd ICa Meny, öppnar nytt centrallager för 300 SeK hösten 2008. Så många 
nya jobb i ett slag har aldrig tidigare skapats i Sörmlandsstaden genom en enda 
etablering

Hett seminarieprogram i Jönköping

eU vill harmonisera alla vägavgifter i 
unionen. Men det är långt kvar innan 
alla transporter i det gamla och nya eU 
harmoniserats...

Tyska vägskatten ”mauten” höjs
beslut om att höja den tyska väg-
skatten, den sk mauten, har fattats. 
Den tyska regeringen har aviserat att 
höjningen ska ske i september 2007.  
höjning är sen tidigare godkänd av eU.

Nya elmia future Transport, som går den 9–11 oktober, parallellt med den eta-
blerad mässan Nordic rail, hamnar mitt i hetluften när hamn- och terminalutre-
daren bengt owe birgersson den 11 oktober framträder i ett 4-timmars pass för 
att berätta och svara på frågor om resultatet av det utredningsuppdrag som ska 
redovisas i början av oktober.

Regeringens har godkänt planerna på att 
utveckla Tostarp, öster om Helsingborg, 
till ett nytt stort logistiketableringsområde. 
Marken intill E4/E6/E20 är ur logistiksyn-
punkt en av de mest attraktiva i Sverige. 
Brinova, som utvecklar logistikfastigheter i 
attraktiva lägen, har tillsammans med Hel-

singborg Stad under en längre tid arbetat 
för en sådan lösning intill den nya trafik-
platsen Helsingborg Östra. Brinova kan i 
och med detta realisera sina planer tillsam-
mans med Helsingborgs Stad och utveckla 
området med nya logistiklokaler på det ca 
600 000 kvm stora området.

Nytt logistikområde i Helsingborg



Oslagbart läge
I Arboga byggs nytt centrallager på 60 000 m2

Örebro Arboga

Västerås

E-tuna

– Knutpunkt för två europavägar
– Knutpunkt för två järnvägslinjer
– Industrispår
– Fraktflygplats i närregionen
– Godspendel & Combiterminal i närregionen

Flera väljer Arboga som central punkt i Mälardalen:
Försvarsmakten
Nytt centrallager för Sverige
60 000 m2

Kilenkrysset
Ny fabrik för Betongelement
Tillverkning och distribution

Saab Aerotech
Nya uppdrag inom Logistik
Lagring/distribution fältsjukhus

Vi kan idag erbjuda nybyggnation av lokaler på 2 000– 10 000 m2 att hyra.
Dessa kan uppföras i området inom 12 månader.
Kontakta oss för prisuppgift.

För mer information:
Göran Dahlén, Näringslivschef Arboga kommun
0589-874 74, 073-765 74 01, goran.dahlen@arboga.se
Annica Gustafsson, Näringslivssekreterare Arboga kommun
0589-870 73, 073-765 70 36, annica.gustafsson@arboga.se

De starka svenska exportföretagen, med 
Ericsson i spetsen, har gjort Sverige till 
norra Europas ledande land inom flygfrakt. 
När de går bra för svensk exportindustri, 
ökar flygfrakten. 

När industrin får problem, minskar flyg-
fraktsvolymerna snabbt.

Så var det t ex när Ericsson var i djup 
kris kring millenieskiftet.

– Flygfrakt är väldigt konjunkturkänslig. 
Ja, man kan t o m mäta de olika företagens 
och marknadernas upp- och nedgångar i 
fraktterminalerna. Det säger Björn Rag-
nebrink, affärsutvecklare på LFV, som 
tidigare hette Luftvfartsverket och med lång 
erfarenhet av flygfrakt.

USa minskar 
– Just nu är konjunkturen på toppen. Men 
de begynnande ekonomiska problemen 
i USA har faktiskt redan visat sig i de 

svenska fraktvolymerna dit, menar Björn 
Ragnebrink.

Under första halvåret i år har Shanghai 
ersatt Chicago som främsta destination för 
svenskt flygfraktgods.

– Hösten 2006 var Chicago i topp och 

Shanghai tvåa. Nu är rollerna ombytta, 
säger Björn Ragnebrink. 

Under våren har också Delhi passerat 
Tokyo på tredjeplatsen.

– I det fallet kan det bero främst på att 
Ericsson just nu har stora leveranser på 

Indien, säger Björn Ragnebrink.
Under första halvåret 2007 har flyg-

frakterna på Nordamerika överhuvudtaget 
minskat kraftigt, eller från 31 % till 25 % av 
de totala svenska volymerna, en minskning 
på ca 20 %.

Flygfrakt är det kanske mest 
konjunkturkänsliga fraktslaget 
av alla. Det är också en god 
mätare på ekonomiska akti-
viteter och konjunktur i olika 
delar av världen.

Under första halvåret passe-
radew Shanghai Chicago som 
svensk toppdestination.
aV	gösta	hUltén

Shanghai har passerat Chicago  

flygfrakt är det kanske mest konjunkturkänsliga fraktslaget.
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Försäljningen i e-handelsföreta-
gen stiger kraftigt och allt fler 
hittar de varor och tjänster de 
söker på nätet. Det ökar också 
paketvolymerna.

2006 beräknas e-handeln i Sverige ha om-
satt 12 miljarder SEK, eller ca 2,5 procent 
av den totala detaljhandeln. Det kan visser-
ligen tyckas lite, men ökningen är hela 30 
procent jämfört med föregående år. 

Den som öppnar en webbutik behöver 
inte bara en hemsida och varor att sälja 
genom den. Det krävs t.ex lagerhållning av 
varorna, paketering, fakturering och distri-
bution till kunderna. 

Det finns flera olika sätt att skicka ut 
varor till kunder, t ex som brev, postpaket 
eller bilpaket. Postpaket innebär att mot-
tagaren själv hämtar ut sitt paket vid det 
utlämningsställe som ligger närmast. 

Distanshandeln ökar mest
Schenker är en av de stora paketaktörerna 
i Sverige, med ca 90 miljoner sändningar 
mellan företag och ca 10–12 miljoner sänd-
ningar från företag till konsumenter.

– Paketvolymerna har ökat med ca 7–8 
% de senaste åren. Merparten av ökningen 
är kopplad till en växande e-handel, säger 
Nils Garlén, produktchef Schenker Parcel.

Av Schenkers hela paketvolymer utgör 
distanshandeln ca 10–12 % och den delen 
ökar allra snabbast – eller med 20–25 % 
per år.

– Internethandeln skapar nya små 
handelsföretag, som ofta etablerar sig på 
mindre orter t ex i Norrlands inland eller i 
Dalarna och det är kul, säger Nils Garlén. 

E-handelns affärslogik kan innebära 
att kundservice ligger i Norrlands inland, 
lagret i Mellansverige och att varorna till-
verkas i Kina. 

För att möta de ökande paketvolymerna 
satsar Schenker bl a på en ny sorterings-
anläggning i Stockholm med fördubblad 
kapacitet.

I Schenkers nya sorteringsanläggning 
för paket i Lunda i Stockholm, sorteras och 

skickas ca 25 000 kollin per dag, berättar 
Peter Adolfsson, ansvarig för paketverk-
samheten där.  

Anläggningen finns i en gigantisk hall 
med 25 portar för de nya, små paketbilar 
som är en viktiga både för förarergonomi 
och miljö. 

Det nya IT-system för sortering som har 
utvecklats är baserat på EDI och streck-
kodsläsning.   

Den gamla banan kunde ta 2 700 paket i 
timmen Den nya kan ta 6000. 

– Det har gått bättre än väntat. 99,99 % 
av kollina sorteras rätt, säger Peter Adolfs-
son.   
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Via det nya utlämningsnätet ger Posten Lo-
gistik företagen ett nytt, kraftfullt alternativ 
på den norska marknaden.

– Många företag har efterlyst fler alter-
nativ på den norska marknaden och Posten 
Logistiks ambition är att bli en stark nord-
isk aktör. Det nya utlämningsnätet stärker 
vår nordiska närvaro, samtidigt som det är 
ett logiskt komplement till vår produktport-
följ, säger Anders Holm, försäljningsdirek-
tör på Posten Logistik.

 Postens målgrupp är i första hand större 
distanshandelsföretag med behov av en 
stark partner för hela den nordiska mark-
naden. 

När norska konsumenter beställer varor 
från Ellos, skickas varorna med Posten till 
Norge, där paketen levereras till ett utläm-
ningsställe nära kunden.

 I Sverige skickar Ellos varje år cirka 3,5 
miljoner paket till sina kunder och är där-

med landets största distanshandelsföretag. 
Ellos kundkrets i Norge är stor och växer 
konstant.

 – Det är ytterst viktigt med en pålitlig 
leverantör som Posten. Vi vill dessutom ha 
en leverantör som täcker både Sverige och 
Norge, eftersom vår nordiska marknad inte 
följer landsgränserna, säger Leif Johanson, 
operativ chef på Ellos.

avtal med ICa Norge
Posten har nu skrivit ett avtal med ICA 
Norge som innebär att cirka 400 utläm-
ningsställen etableras i ICAs och Rimis bu-
tiker. Därtill etableras ytterligare cirka 300 
utlämningsställen. Posten kommer därmed 
att täcka 92 procent av Norge. 

I Sverige finns Postombud på 1600 plat-
ser och här är täckningsgraden 100 %

De totalt ca 700 utlämningsställen som 
etableras av Svenska Posten under hös-
ten, kommer att synas under varumärket 
MyPack.

 Svenska Postens helägda dotterbolag, 
Posten Logistik, hanterar genom dotterbo-
lag och franchisenätverket DPD, paket, pall 
och expresstjänster i hela Norden.

E-handeln lyfter paketbranschen
Att skicka paket dörr-till-dörr i Sve-
rige eller i världen är en växande del 
av logistikmarknaden. 

Idag är det självklart att alla stora 
logistikoperatörer erbjuder paketle-
veranser. 

Så var det inte för 30 år sedan. 
När dåvarande Bilspedition, numera 
Schenker, 1977 lanserade sitt Bil-
paket, var man först i Sverige med 
tjänsten.

I Sverige var det den polskfödde 
logistikprofessorn och läroboksförfat-
taren Jerzy Tarkowski som överty-
gade dåvarande Bilspedition om att 
lansera Bilpaket. Han såg möjlighe-
ten att utnyttja nätet av godsbilar för 
transport av enstaka paket. Han såg 
också det behov som fanns av en 
sådan ny transporttjänst av mindre 
kollin och paket både från företag till 
företag och från företag till konsu-
ment. 

BILpaKET 30 åR

Den nya sorteringsanläggningen i Lunda i Stockholm har fördubblad kapacitet.

Svenska Posten 
expanderar i Norge
genom dotterbolaget Posten Logistik 
ökar svenska Posten sin verksamhet 
i Norge. På ca 700 utlämningsställen 
kan norska konsumenter hämta sina 
beställda paket.

Intelligent Logistik
INKÖP         LOGISTIK        PRODUKTION        AFFÄRER

Missa inte att synas 
i kommande nummer!

Nr 6 av magasinet utkommer vecka 40. Materialdag 21/9.

Om: Produktionslogistik • Lean Logistik

Nr 7 av magasinet utkommer vecka 46. Materialdag 25/10.
Om: Logistikfastigheter • Lager • 3PL

Nr 8 av magasinet utkommer vecka 51. Materialdag 30/11.

Om: Nätverk & kluster • Logistikbranschen

Nr 1 2008 • Temabilagan i Dagens Industri
Utkommer 11/2 • Materialdag 1/2 

Om: Sveriges bästa Logistiklägen 2008 
Miljölogistik • Sjöfart

Boka din annonsplats på 0176-22 83 50 
eller gb@intelligentlogistik.se

www.intelligentlogistik.se
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– Paketvolymerna har 
ökat med ca 7–8 %  
de senaste åren, säger 
Nils garlén, produkt-
chef Schenker Parcel.
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Paketbranschen växer snabbt med den väx-
ande världshandeln. De flesta går i större 
samlade sändningar och priserna bygger på 
fasta avtal.

Att skicka enstaka paket från Stockholm 
till Köpenhamn respektive Shanghai i Kina 
är kanske mindre vanligt. Utan avtal kan det 
i vissa fall bli en dyr försändelse.

Samma offerförfrågan till alla
Intelligent Logistik gjorde en offertförfrå-
gan om vad det skulle kosta ett skicka ett 
paket med böcker på 5 kg och med måtten 
40x40x40 cm från vår redaktion på Bastu-
gatan 6 vid Slussen i centrala Stockholm. 

Vi valde två alternativa adresser, en 
i centrala Köpenhamn och en i centrala 
Shanghai. 

Den exakta mottagaradressen i Köpen-
hamn var kansliet för den danska bransch-
föreningen för inköpare och logistiker, DILF, 
på Vesterbrogade 112 B, Köpenhamn V. 

Paketet till Shanghai skull  gå till 
logistikkonsultföretaget Establishs Shang-
haikontor, Shanghai Zhongrong Plaza i 
Pudong New District.

Vi frågade också efter vilken rabatt som 
kunde erbjudas om vi skickade minst 10 
paket per månad.

Till Köpenhamn önskade vi leverans se-
nast nästa dag, till Shanghai inom tre dagar. 

fyra företag lovar rabatter
Fastän paketen bara väger 5 kg, är samtliga 
offerter vi fått baserade på en branschstan-
dard som inkluderar yttermåtten och ger en 
”dimensionell vikt” på 11 kg.

Av åtta större aktörer lämnade sex svar 
på offerten. Två svarade att de avböjde att 
offerera, eftersom deras priser i detta fall 
inte var konkurrenskraftiga. De hänvisade 
till andra, större paketaktörer.

Vid jämförelsen här ovan bör man 
komma ihåg att de aktörer som främst är 
inriktade på den nordiska marknaden och 
inte ingår i något globalt nätverk, kan ha 
svårt att presentera konkurrenskraftiga 
priser till Kina.

Priserna spretar som synes rejält. Högsta 
priset till Shanghai är över 6 gånger högre 
än lägsta. 

På ovanstående listpriser sade sig Posten 
kunna lämna 15–25 % rabatt vid minst 10 
liknande försändelser per månad till Shang-
hai. Schenker erbjöd en rabatt på 10 % för 
samma antal paket både till Köpenhamn 
och Shanghai. Jetpak utlovar en avtalsrabatt 
på 20 % för paket till Shanghai. PNL (Pan 

Nordic Logistics) erbjöd en rabatt på 15 % 
på bruttopriset till Shanghai och på 20 % 
till Köpenhamn.

Samma prisnivå till Shanghai och 
London
Jämfört med vår tidigare prisenkät, som 
gällde Stockholm-London och Stockholm-
Göteborg (Intelligent Logistik 4/2006) låg-

priset till London på 3000 kr i genomsnitt. 
Priset till Göteborg låg i genomsnitt på  
550 kr.  

Jämfört med dessa priser är priserna till 
Köpenhamn genomgående relativt låga. 
Priserna till London framstår som höga. 
Genomsnittspriset till London låg på ca 
3000 kr d vs på ungefär samma nivå som 
till Shanghai.

Priserna spretar på paket till Kina

Att skicka ett paket dörr-till-dörr från centrala Stockholm till 
Shanghai kan kosta allt från 763 kronor till  5464 kronor.   
Även ett paket till Köpenhamn kan variera starkt i pris, visar 
Intelligent Logistiks nya paketprisenkät.

aV	gösta	hUltén

Paketvolymerna ökar stadigt och allt mer av sorteringen är automatiserad.
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Prisjämförelse, paket dörr-tilldörr 
Pris för ett paket på 5 kg, yttermått 40x40x40 cm. Innehåll: böcker

 Stockholm-Köpenhamn Stockholm-Shanghai
 Pris Leveranstid Pris Leveranstid

DHL 1007 kr 1 dag 2351 kr 3 dagar*

Jetpak 1483 kr Samma dag 5464 kr 4 dagar

PNL 306 kr 1 dag 1505 kr  5-6 dagar

Posten 261 kr 1 dag 1 390 kr 4 dagar      

Schenker 219 kr 1 dag 763 kr 3 dagar

UPS 538 kr 1 dag 2 973 kr 3 dagar

*	På	dhls	pris	tillkommer	ett	bränsletilllägg	på	f	n	13	%.

Shanghai är en viktig stad för svensk handel och industri.

Prenumerera på Intelligent Logistik!

Företag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beställare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Org.nr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postadress  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Intelligent Logistik HB

SVARSPOST
20492681
761 10 Norrtälje

Frankeras ej
mottagaren

betalar portot

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

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

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

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

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

TEMA:

Pris: 65 kr. Nr 4  Juni 2007
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Miljöspecial:
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Pris: 65 kr. Nr 3  Maj 2007
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Reportage: Nordic Battle Group
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TEMA:

Hantering &
transporter
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Dagligvaror 
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Pris: 65 kr. Nr 2  Mars 2007
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Sveriges bästa

logistiklägen:

GÖTEBORG 

REGERAR

Intelligent LogistikIntelligent Logistik

Möt bilvärldens mäktigaste svensk

Logistiksystem hotar integriteten

Inköp och logistik i Kina



Nätverket för alla logistiker
Många vet att PLAN är störst i Sverige på nätverkande inom logistik och 
utbildning i produktionslogistik. Där har vi våra rötter sedan mer än 40 år.
På senare år har vi också tagit täten för utbildning i lean.

Nu växer vårt utbud inom logistiskt ledarskap, supply chain management, 
inköpslogistik och distribution. Några nyheter:

– Tvådagarskurserna Logistiskt ledarskap och Logistiskt förändringsarbete.

– Lean i försörjningskedjan och Lean i administrativa arbeten och flöden.

– Certifieringsprogrammet CSCP, världens snabbast växande internationella
 certifiering i supply chain management.

Tänk om er värdekedja flödade.
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Registrera ditt besök på www.tekniskamassan.se Fackmässa åldersgräns 18 år.

Logistics – Helt ny avdelning i A-hallen! 
Allt fler företag går över till orderstyrd produktion. Traditionella lager ersätts av centrallager samtidigt

som tillverkningen sker i mindre volymer med kortare ledtider. Det ökar kraven på mer flexibel logistik.

Här visar ledande företag inom intern och extern logistik hur logistikprocesserna kan förbättras för

en mer effektiv försörjningskedja.

Spännande aktiviteter som RFID-torget med ”Heta stolen”-intervjuer och final i Truckförar-SM. Dess-

utom stor premiär för Logistiklägen där landets mest alerta kommuner och näringsliv visar hur de

satsar på sin infrastruktur.   

Välkommen till Tekniska Mässan! 

C
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alTekniska Mässan – Nordens bredaste

utbud i teknikens framkant med inspi-
ration och kunskaper för den tillverkande
industrin. Här förvandlas nyheter inom
automation och produktion till ökad
produktivitet och konkurrenskraft. 

Produktutveckling
Design • CAD • Friformframställning

Automation/Produktion
Plåtbearbetning • Skärande bear-
betning • Sammanfogning • Mon-
tering • Underhåll

Logistics 
Produktionslogistik • Logistiklägen •
RFID • Truckförar-SM

Seminarier
RFID-seminarier • PLM Strategi & Vi-
sion 07 • Embedded Conference Scan-
dinavia • Underhåll för Driftsäker Pro-
duktion • Montering • Plåtbearbetning •
Svetsning • Match Making for Business

I samarbete med: Mediapartner:


