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

logistikregionen_210x297.indd   1 2011-03-08   15:37:59



innehåll nr 6–7 2012

Ledare  ............................................................................................................................ 5

Nyheter  ........................................................................................................................  6

Japan hetaste logistikfastighetsmarknaden   ............................................... 7
Usla logistikavtal har sänkt Northland  ...................................................... 8-9
Planerad konkurs i Intercontainer  .............................................................  10-11 

porträtt
 Avslöjar Logents framgångsrecept  
 – Intervju Michael Arvidsson ..................................................................  12–13

Finansiell logistik  
 Konsten att frigöra kapital   ....................................................................  14–15                  
 Nu ska företagen få snabbare betalt  .......................................................  16 

E-handel 
 Växande e-handel ger ökat plock och pack ......................................  18–19
 Svår bransch för automation  ....................................................................... 20
 E-handel - en hygienfaktor  ............................................................................  21

Reportage
 Robottillverkningen vände hem till Småland   ............................... 22–23

tredjepartslogistik                                                                                       
 TPL växer med e-handelsboomen  .............................................................  24
 Stor potential för fler hissautomater  .......................................................  25
 ”Köparnas marknad för TPL -tjänster”  ..................................................... 26
 Bara Primelog kvar efter UnitedLogs försäljning  ................................  27
 Saab-konkurs ger TPL-möjligheter  ....................................................  28–29

läkemedelslogistik
 Problem och möjligheter i läkemedelsdistributionen  ...................... 30

Automation
 Lager på lager hos Carlsberg .................................................................  32–33

Hamnar/sjöfart
 Hamnarnas krig  ......................................................................................... 34–37
 Seglar familjeskutan i motvind ...................................................................  38
Svaveldirektivet gynnar landtransporter  .................................................... 39
 
Han vill fånga lagrets själ  ..........................................................................  40–41

Forskning
 Smartare nätverk sparar miljoner och miljö   ................................  42–43
 Därför stannar logistiken på pratstadiet  .......................................  44–45
 
Tänkbart  .................................................................................................................... 46

Intelligent Logistik 2–3/12 3

6

Hemlighållen och 
dålig statistik för-

svårar forskning på 
tågtrafik.

44
Maria Lindholm 

forskar om smart 
citylogistik 

Lagrets själ 
ska fångas i ny 

fotobok 40

Michael Arvidsson 
om Logents fram-

gångar . 12



4 Intelligent Logistik 2–3 2013

vinjett

Med världen runt hörnet.

LINKÖPING
NORRKÖPING

Experter rankar Linköping-Norrköping som östra Sveriges skarpaste läge. 
Hos oss korsas europavägar, järnvägar, sjöfart och internationellt fl yg. 
Vart du än siktar fi nns världen runt hörnet.

År 2017 är det byggstart för Ostlänken. Då kortas avstånden mellan två av 
Sveriges största arbets- och tjänstemarknader. Vårt läge blir ännu mer 
attraktivt och satsningen blir en hävstång för investeringar i vår region.

Vill du veta mer om regionens logistikkluster och 
vad det kan ge ditt företag? Kontakta: 
pontus.lindblom@norrkoping.se +46(0) 11-15 12 74 
eller per.widman@nulink.se +46(0) 13-33 66 00

• Nära demografi ska mittpunkten

• Komplett  transportinfrastruktur

• Nära tillväxtmarknader vid Östersjön

• Spetskompetens och -utbildningar

• Logistikservice, mark och lokaler

• Regional samverkan för tillväxt

www.eastsweden.se
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I det här numret av Intelligent Logistik försöker vi ta ett grepp 
om en del av logistiken som ofta glöms bort i diskussionerna om 
varuförsörjning – pengarna. För även om vi ofta skriver att en för-
sörjningskedja är uppfylld när varan når kunden, är det egentligen 

så att kedjan inte är slut förrän kundens betalning finns i handen. 
It ain’t over until the fat lady sings. 
I rapporten ”Svenska företags utmaningar och fokusområden” av 

Axholmen och Linköpings universitet slås fast att årets tydligaste trend 
är bristen på kapital. Bankernas restriktiva utlåningsregler får företagen 
att själva försöka få fram kapital till investeringar och växa organiskt. 

En annan trend är att företagen gräver där de står. Av de tillfrågade 
vd:arna i rapporten uppger 74 % att de under 2013 planerar att växa 
inom befintliga produkter och befintliga marknader. För två år sedan var 
den siffran 37 %. 

Finansiell logistik, kassaflöde, cash managemnet, working capital 
management, cost management. Kärt barn har många namn. Men det är 
viktigt. Och det handlar inte bara om kapitalrationalisering och lagerop-
timering. 

”Strategic Cost Management handlar om att styra hela flödet av 
information, kunskap och pengar från leverantörernas leverantörer till 
kundernas kunder och att få alla i kedjan att hjälpa till att få ner kostna-
derna och öka kundvärdet.” sa kända logistikprofessorn Lisa Ellram i en 
intervju med Intelligent Logistik för några år sedan. 

Hon sa också att många företag som vuxit sig stora har gjort det 
genom att lära sig effektiv logistik och cost management genom egna 

dåliga erfarenheter.” Hennes exempel var Amazon, som efter starten höll 
på att stjälpa sig själva genom fel sortiment och svåruppfyllda löften om 
hemleveranser. Nu är Amazon bolaget alla sneglar på när det gäller att 
bygga upp smarta e-handelskoncept.

Själv sitter jag och skriver ledaren med en liten ny familjemedlem 
sovandes i knäet. Vad han drömmer om vet jag inte, inte heller vad han 
kommer att bjuda på i form av förändringar i mitt liv. Men precis som 
svensk industri blir det nog mer att gräva där jag står – eller sitter – för 
mig också. Mer grävande och ringande och mindre jagande på mässor 
och konferenser för en tid.

Och jag hoppas att den strategin syns lite redan i det här numret, att vi 
gräver mer i de nyheter som basuneras ut och försöker hitta kärnan. Som 
i artikeln om Northland – där tusentals småsparare kan bli av med sina 
besparingar – och bakom det hela tycks det ligga en stor okunskap om 
logistik som blivit förödande för finanserna i bolaget när kalkylen om 
volymer och betalning inte höll.

Ett annat exempel på gräv är artikeln om Intercontainer, som tycks ha 
iscensatt sin egen död för att rensa balansräkningen och göra sig av med 
obekväma kontrakt och mindre aktieägare. Vilket väl också är en form av 
finansiell logistik, även om den inte är så renhårig. 

Samtidigt är det tråkigt att se att det verkar vara svårt att tjäna pengar 
på järnvägstransporter. Det bådar inte gott med tanke på miljömålen.

Hilda Hultén 
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punktligheten är den största utma-
ningen för järnvägen. Men de 
forskare som skulle kunna hitta en 
lösning på problemen, känner sig 
bakbunda: sifferunderlagen de 
behöver i sin forskning är antingen 
av för dålig kvalitet – eller helt 
enkelt omöjliga att få del av.

Av Lena Sonne 

Det framkom i ett SR-reportage 
den 10 mars.

Jan-Eric Nilsson, professor i 
transportekonomi på VTI skulle 
starta ett forskningsprojekt kring 
förseningarna i tågtrafiken.

– Vi ville titta på vad det är som 
driver förseningar, var uppträder 
de? Om du har fått en primärför-
sening, hur sprider den sig i nätet?

Men ganska snart hittades stora 
frågetecken i underlaget.

– Rena galenskaper gjorde att 
vi inte litade på det vi såg. T ex 
var väldigt många godståg långt 
före sin tidtabell, t o m en halv dag 
eller flera dagar. Då är det någon-
ting som har blivit fel.

– Vissa tåg var också framme 
vid den näst sista stationen kanske 
klockan 12 och vid slutstation en 
minut i 12, vilket är logiskt fel. Vi 
skickade tillbaka statistiken och 
avslutade vårt forskningsprojekt.

Vill mäta personminuter
Jonas Eliasson, VTI, professor 

i transportsystemanalys på KTH, 
vill räkna förseningarna i tågtrafi-
ken på ett annorlunda sätt än idag.

– Helst vill man ju mäta i per-
sonminuter, det spelar ju ingen 
roll om ett tåg som är tomt blir 
sent eller inte. Man vill också veta 
något om inställda tåg och förse-
ningar längs hela tågets sträck-
ning. Ibland redovisas förseningar 
bara vid sista stationen. Att mäta 
personminuter skulle förmodligen 
göra att fler resenärer kan känna 
igen sig i statistiken. 

Men idag är det inte möjligt för 
Jonas Eliasson att ta reda på hur 
många resenärer som drabbas.

- Vi vet inte hur många som 
åker tågen, SJ och andra operatö-
rer anser att det här är affärshem-
ligheter. Det är faktiskt så illa att 
när vi ska räkna på stora järnvägs-
investeringar, som höghastighets-
tåg Stockholm-Göteborg har vi 

nyheter

Hemlighållen statistik försvårar trafikforskning

goodman bygger i stockholm
Fastighetsbolaget Goodman har köpt mark i Västerhaninge vid Stock-

holm South Logistics Centre för att bygga en upp till 17 000 kvm stor, ny 
logistikfastighet.

Markköpet är det första efter att Goodman i september 2012 aviserade 
planer på att expandera i Norden. Bolaget har skrivit avtal med Estea AB, 
tidigare Svensk Fastighetsfond AB.

– Vårt mål är att erbjuda kunderna moderna logistikbyggnader här vid 
Stockholm South Logistics Centre, kommenterar Roger Peters, regionan-
svarig för Nord- och Östeuropa på Goodman.

Logistikanläggningen kan delas upp i tre delar och får ca 11,8 m fri 
höjd och minst en port per 1 000 kvm. Stockholm South Logistics Centre 
nås från väg 73, via av Fors trafikplats och ligger nära Jordbro Industri-
park, ca 20 km söder om Stockholms city.

planterar centrallager i trollhättan
Trädgårdskedjan Plantagen förlägger sitt nya centrallager i DHL 

Supply Chains lokaler i Trollhättan. Samtliga 110 butiker i Sverige, 
Norge, Finland och Irland ska försörjas härifrån. Lagret har stått tomt 
sen Saab Automobiles konkurs och tas i drift den 1 september i år.

– Det geografiska läget i Trollhättan passar oss bra då med närhet till 
både Norge och hamnen i Göteborg. Det finns också tillgång till kompe-
tent arbetskraft, säger Håkan Åkerström, logistikansvarig på Plantagen.

DHL kommer att nyanställa men det är för tidigt att säga hur många. 
Trädgårdsmarknaden präglas av stor säsongsvariation, vilket ger stora 
svängningar i personalbehov. DHL beräknas hantera runt 100 000 
kubikmeter trädgårdsprodukter per år för Plantagen på en ca 17 000 
kvm stor lageryta.

inte ens tillgång till riktig statistik.

Hemlighåller statistik
Det som främst hindrar fors-

karna är alltså inte att uppgifterna 
saknas eller är felaktiga utan att 
tågoperatörerna vill hålla dem 
hemliga.

Forskning som inte kan genom-
föras för att tågoperatörerna inte 
vill lämna ut affärshemligheter 
och projekt som helt måste avbry-

tas när underlaget saknas eller är 
av för dålig kvalitet? Vad säger 
infrastrukturministern Catharina 
Elmsäter-Svärd om det?

– Ja, det är i sådana fall beklag-
ligt, för min uppfattning är att 
det är ju att det är bra att använda 
forskningen, inte minst vårt eget 
transportforskningsintitut (VTI) 
och de har ju många uppdrag.
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logistikfastigheter

– Vi tycker oss se en ljusning i 
Europa och UsA. Men Japan är vår 
starkaste marknad just nu, säger 
guy Jaquier, vd private Capital i 
prologiskoncernen.

Av Gösta Hultén

Prologis, världsledande utveck-
lare, operatör och ägare av indu-
stri- och logistikfastigheter, sålde 
vid årsskiftet 50 % av sin fastig-
hetsportfölj i Europa till Norska 
Oljefonden.

– Vi skapar ett starkt joint 
venture som får en kapitalbas på 
ca 21 miljarder SEK, säger Guy 
Jaquier, i ett samtal med Intelli-
gent Logistik från huvudkontoret i 
San Francisco.

Norsk Oljefond är världens 
starkaste enskilda investerare och 
Guy Jaquier är förstås mycket nöjd 
med partnern.
– Logistikfastigheter är en stabil 
investering och en bättre partner 
för oss är svår att hitta.

– Vi bildar tillsammans Prologis 
European Logistics Partners, där 
vi och fonden äger 50/50. Det 
norska ägandet kan i framti-
den öka upp till 80 %, säger Guy 
Jaquier.

En stabil investering
Totalt omfattar affären närmare 
200 stora fastigheter i Europa, 
med en sammanlagd golvyta på 
4,5 miljoner kvm. Många finns i 
Frankrike och England, men även 
i Syd- och Centraleuropa.

– En fördel med affären är 
också att den gör att vi inte längre 
behöver söka ytterligare extern 
finansiering.

Är ni ändå inte oroliga för 
tomma lager, främst i Frankrike 
och Spanien?

– Nej, vi tror oss se att den 
europeiska krisen håller på att 
övervinnas. Därför är vi inte oro-
liga. Men vi betraktar Sverige och 
Tyskland som Europas mest sta-
bila länder när det gäller logistik-
investeringar. Och det fastighets-
bestånd som Prologis har i Sverige 
har mycket goda utsikter och kan 
nu också växa.

Hur är läget i övriga världen?
– I USA är läget bättre nu än för 

något år sedan. 

I samband med finanskrisen 
2008 avyttrade dåvarande Prologis 
sitt innehav i Kina och i Brasilien. 
Men efter samgåendet med AMB 
Property Corporation 2011 tillför-
des en stor fastighetsportfölj, bl a 
i Kina och Brasilien. Sammanlagt 
äger man nu ca 55 miljoner kvm 
lagerytor i mer än 20 länder.

– I Kina växer vi igen och vi har 
nu fyra kontor där.

Vilken är er starkaste marknad 
just nu?

– Det är faktiskt den japanska. 
Japan har ett stort uppdämt behov 
att bygga nya, modernare logistik-
fastigheter. Det gäller både beho-

”Japan är starkaste  
logistikfastighetsmarknaden”

– Vi betraktar Sverige och Tyskland 
som Europas mest stabila länder 
när det gäller logistikinvesteringar, 
säger Guy Jaquier.

vet av större och mer moderna 
lokaler och av mer energieffektiva 
byggnader.

 

Våra vetenskapliga metoder för lageroptimering ökar 
leveransförmågan och minskar kapitalbindningen.

Är din kärnverksamhet 
stora varuflöden?

Ökad 
försäljning

Reducerat lager Reducerade
inköpskostnader

Return of 
investment

2 % 30 % 50 % 3 MÅN

KONTAKTA OSS | 031 – 26 86 20 | info@promosoft.nu | www.promosoft.nu

BESÖK OSS PÅ

PLAN-konferensen - 15-16 April på Münchenbryggeriet i Stockholm

Konkursade Experts lager i Vaggeryd är ett av Prologis innehav i Sverige. 
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northland

nader, utan att veta om och när de stora 
volymerna kommer, något som visat sig 
katastrofalt. 

Bristande logistikkompetens
Varken Northland eller advokatfirman 
har haft kompetens inom logistik och 
transportupphandling. Bird&Bird har 
visserligen tidigare erfarenhet av gruv-
bolag, men inte av den komplicerade 
logistik från Kaunisvara till hamnen i 
Narvik, som det här gäller.

Logistikchefen Willy Sundling har 
inte någon erfarenhet av logistik. Han 
har en bakgrund som näringslivschef i 
Kalix och innan dess arbetade han med 
kommunfastigheter i Luleå. 

Logistikerfarenhet har däremot 
motparten Peab haft. Dotterbolaget 
Swerock sköter t ex trafiken från LKABs 
gruvor i Kiruna och Pajala. 

Man kan fråga sig vad som moti-
verat den nioåriga kontraktstiden på 
malmtransporterna. Särskilt då Peab 
anlitar bemanningsföretaget Proffice för 
att bemanna driften av verksamheten, 
vilket borde göra att företaget knappast 
binder sig för särskilt stora ekonomiska 
risker vad gäller personalkostnader. 

tvingas bygga egen kaj
Logistikavtalen innebär att Savage ska 
koordinera hela logistikkedjan, från 
Kaunisvaara till Narvik och han-

han var otroligt glad över att den första 
malmlasten har lämnat Narvik. 

– Vi har visat att alla delar i logistiken 
sitter ihop och vi har klarat att fylla far-
tyget trots att vi kör med lånade vagnar, 
lånar kaj och lastutrustning, sa Willy 
Sundling i ett uttalande.

Men dessa provisoriska lösningar 
kostar också extra.

Advokatfirma utformade  
logistikkontrakt
Logistiken ska enligt beräkningarna 
stå för cirka 40 % av Northlands totala 
kostnader för att ta fram malmen. 
Logistikavtalen som tecknades förra 
våren, är värda totalt nära 6 miljarder 
SEK. Störst del är transportavtalet med 
Peabs dotterbolag Swerock som löper 
2013–2021 och är värt ca 4 miljarder 
SEK (600 miljoner USD). Det är också 
Peabs största logistikavtal någonsin.

I avtalen förbinder sig Northland 
att betala för transporter av malm från 
februari i år, oavsett om malmproduk-
tionen då kommit igång eller inte. 

Det är advokatfirman Bird & Bird i 
London som både fungerat som finan-
siell rådgivare för Northland och som 
utformat kontrakten med logistikle-
verantörerna Peab, Savage och Grieg. 
Avtalen skulle säkerställa logistikkedjan 
för leverans av järnmalm från gruvpro-
jektet.

Northland har alltså bundit upp kost-

Det är inte minst de oväntade och 
onödigt höga logistikkostnaderna i 
northland Resources som orsakat en 
akut ekonomisk kris i gruvbolaget, och 
som tvingat fram en rekonstruktion.

Av Gösta Hultén

Krisen för Pajalagruvan har delvis 
skyllts på sjunkande världsmarknads-
priser på järnmalm. Det är dock bara 
en del av sanningen.

– Den ekonomiska krisen beror 
mycket på för gruvbolaget ofördelaktiga 
logistikkontrakt, som inte kan juste-
ras ned under inledande faser av låg 
malmproduktion. Det medgav bolagets 
styrelseordförande Anders Hvide själv 
vid en telefonkonferens den 25/1.

provisoriska lösningar
Logistikavtalen är främst samarbets-
avtalen med Peab AB, Savage Services 
Corporation, Grieg Logistics AS och 
Kiruna Wagon AB för att säkerställa 
järnmalmsleveranser via Narviks hamn. 

Utskeppningen av malm från Narvik 
skulle egentligen börja den 9 februari. 
Den 23 februari lämnade Star Norita 
Narviks hamn med Holland som desti-
nation. Lasten var de första 54 000 ton 
järnmalm för Tata Steel. 

I ett uttalande uttryckte logistikche-
fen Willy Sundling, som också är vd för 
dotterbolaget Nortland Logistics, att 

Usla logistikavtal har sänkt northland

Man kan 
fråga sig 
vad som 
motiverat 
nioåriga 
transport-
kontrakt, 
när driften 
sköts med 
ett beman-
nings- 
företag

Volymerna från gruvan i Kaunisvaara är betydligt mindre än förväntat. Trots det måste krisdrabbade Northland i princip betala fullpris  
till transportörerna.
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northland

dagar i slutet av januari sjönk i 
värde med ca 90 %, från 6 norska 
kronor till 60 öre.

Under april väntas resultatet 
av rekonstruktionen och till dess 
håller småsparare, politiker och 
innevånare i Pajala andan.

Fotnot. Vi har sökt logistikchefen 
Willy Sundling och andra i North-
lands ledning för en kommentar, 
utan att lyckas nå dem.

d v s strax innan rekonstruktions-
ansökan lämnades in.

Den största fordringsägaren är 
dock finska gruvutrustningsbo-
laget Metso Minerals, som har 
fordringar på 310 miljoner, varav 
267 miljoner hade förfallit till 
betalning. 

oroliga småsparare
Ca 12 000 svenska småsparare har 
satsat i gruvaktien, som på några 

tunga lastfordon. De fordon som 
används är specialbyggda Scania-
bilar med dolly och trailer och en 
totalvikt på nära 90 ton. 

Northland har satsat ca 7 mil-
jarder för att få igång gruvan i 
Pajala. Fullt utbyggd skulle gruvan 
producera minst 5 miljoner ton 
årligen och på sikt ge 1000 nya 
jobb. Men volymerna har hittills 
långt ifrån motsvarat de beräk-
nade. Trots det ger alltså avtalet 
logistikleverantörerna rätt att få 
full betalning.

skulder för logistiken
Av den borgenärsförteckning som 
bifogats rekonstruktionsansökan, 
framgår också att flera av de stora, 
förfallna skulderna, kan härledas 
till logistiken.

Peab har en fordran på 90 mil-
joner kronor, varav 62 miljoner 
förfallit till betalning.

Advokatfirman Bird & Bird, 
som ansvarat för förhandlingarna 
med Peab m fl om logistikavtal, 
fakturerade 4,3 miljoner kronor 
så sent som den 31 januari 2013, 

tera järnvägstransporten från 
omlastningscentralen i Pitkäjärvi 
till Narvik, via Malmbanan. Peab 
ska sköta lastbilsfrakten från 
Kaunisvaara till Pitkäjärvi och 
ansvarar även för bygget av den 
försenade terminalen i Narvik. 
Grieg ska hantera hamnverksam-
heten i Narvik. Kiruna Wagon 
levererar vagnar att användas på 
Malmbanan.

Eftersom LKABs utlastningsan-
läggning dels är hårt belastad av 
bolagets egna volymer och North-
lands malm inte är förädlad till 
pellets, kan inte denna anläggning 
utnyttjas av Northland. Därför har 
det nya bolaget tvingats anlägga 
en egen kaj med utlastningsan-
läggning. Kostnad ca 1,3 miljarder 
SEK.

För malmtransporterna på den 
hårt trafikerade Malmbanan till 
Narvik har man tillfälligt tvingats 
hyra in malmvagnar. För den ca 
16 mil långa landsvägstransporten 
från Kaunisvaara till Malmba-
nan vid Pitkäjärvi, har Northland 
Resources köpt in ett 80-tal nya 

Peab ansvarar för malmtransporterna från Kaunisvaara via Pitkajärvi till 
hamnen i Narvik. Avtalet gäller 2013-2021 och är Peabs största logistik-
kontrakt någonsin. 
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Vår mötesplats 
– din möjlighet!
SvenSka MäSSan, GöteborG  

29–30 Maj 2013  

På Nordens största renodlade 

logistikmässa med konferens möts hela 

branschen och skapar de rätta kontakterna 

– alla viktiga aktörer finns på plats 

som utställare eller besökare!

Läs mer på www.logistik.to

OFFICIELL PARTNER OFFICIELL MEDIAPARTNER MEDIAPARTNER

MäSSa och konferenS
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2009–2011 gjorde bolaget en samman-
lagd förlust på nära 35 miljoner SEK 
(Årsredovisning för 2012 är i skrivande 
stund ej publicerad)

Det innebär att Intercontainers stra-
tegi att gasa sig ur krisen inte lyckats. 

Intercontainer Scandinavia ägs sedan 
februari 2011 av Medströms Invest AB, 
som främst investerar i förlagsbran-
schen, med ett sidospår i kombitrafik. 

Konkursen innebar dock inget större 
avbrott i trafiken, Strax drivs delar av 
linjenätet vidare i bolaget Intercontai-
ner Sweden SUCO AB med samma 
ägare, befattningshavare, personal, 
tågdragare och till och med samma 
hemsida som det tidigare bolaget. 

– Det verkar ju som om det är ett sätt 
för Intercontainer att rensa balansräk-
ningen och göra sig av med obekväma 
minoritetsägare och ofördelaktiga 
kontrakt. Men jag hoppas att ägarna tar 
sitt ansvar och betalar sina skulder till 

Intercontainer Scandinavia AB. I 
början av 2012 inledde de en offensiv 
satsning, där de bl a nystartade trafiken 
på sträckan Sundsvall–Göteborg. En 
annan satsning var kontinentaltrafik 
till Tyskland och Italien från Södertälje 
hamn, ett samarbete med Hupac och 
Kombiverkehr. 

Även Västerås kombiterminal, som 
varit något av centralhub för Intercon-
tainer, vann på nysatsningen med ökade 
volymer och utbyggt linjenätverk. Till 
sin hjälp har företaget haft Rush Rail, 
som dragit Intercontainers tåg. 

Flera förlustår 
Men säg den glädje som varar. I febru-
ari ansökte Intercontainer om konkurs. 

En viktig anledning sägs vara att 
Maersk i december lämnade Intercon-
tainer och Södertälje hamn för TM 
Rail och Årsta. Men Intercontainer har 
sedan 2007 dragits med röda siffror. 

i början av februari gjorde tågoperatö-
ren intercontainer scandinavia sorti från 
marknaden. Men återuppstod i ny 
kostym – intercontainer sweden suco 
AB. Många är frågetecknen kring den, 
till synes, planerade konkursen. 

Av Hilda Hultén

När CargoNet i slutet av 2011 medde-
lande att de lägger ned sin intermodala 
verksamhet i Sverige, fick många upp 
ögonen för att något inte står helt rätt 
till med svensk järnvägsdrift. Även om 
åsikterna då gick isär om varför Cargo-
net misslyckats med att få sin trafik lön-
sam, dröjde det inte länge innan andra 
intressenter gick in och tog över trafik 
och drift. Delar av verksamheten drivs 
också vidare genom det nya konceptet 
RealRail, där CargoNet är delägare. 

En av de mest framträdande ersät-
tarna för CargoNet var företaget 

planerad konkurs i  
intercontainer

Det ver-
kar ju som 
om det är 
ett sätt 
att rensa 
balans-
räkningen 
och göra 
sig av med 
obekväma 
minoritets-
ägare

I december lade Maersk ned sin trafik med Intercontainer till Södertälje hamn till förmån för TM Rail och Årsta.
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till Västerås med diesellok, säger 
Tommy Spångberg, teknisk chef 
på Eskilstuna Logistik.

Överenskommelsen träffades 
i samband med konkursen och 
tågen dras av tidigare samarbets-
partnerna RushRail.

– Det är kanske några som 
tycker ”hur kan ni släppa in 
dem?”. Men vi är öppna för alla 
operatörer och transportörer, oav-
sett om de heter Green Cargo eller 
RushRail eller något annat.

lades ned redan innan årsskiftet, 
och i och med konkursen försvin-
ner även Vaggeryd, Norrköping 
och hela navfunktionen i Västerås. 

I slutet av februari startades 
dock en ny linje mellan Halmstad 
hamn och Eskilstuna kombitermi-
nal, som ersätter den tidigare lin-
jen mellan Halmstad och Västerås. 

– Främsta anledningen till att de 
byter är att det är mer ekonomiskt 
rationellt att köra till Eskilstuna. 
Vi har elektrifierade spår och då 
slipper man kostnaden att växla in 

och har en rad bolagsbefattningar. 
Westholm har tidigare dömts för 
insiderbrott.

Hur stora konkursboets skulder 
är ännu oklart, men siffror har 
florerat om sammanlagda fod-
ringar från terminaler på ett tiotal 
miljoner. 

nedbantat linjeutbud
Och det är ett betydligt magrare 

linjeutbud som nu drar igång i 
SUCO (se karta). Linjerna till 
Borlänge, Gävle och Södertälje 

oss, säger Michael Arvidsson, vd i 
Logent AB, en av de terminalaktö-
rer som har fodringar i konkurs-
boet. 

– Samtidigt uppskattar vi 
generellt nya, modiga aktörer och 
tycker att det är kul med offensiva 
satsningar på järnvägen. Det är 
tråkigt att de uppenbarligen miss-
lyckats och att flera linjer försvin-
ner, det innebär ju i slutändan mer 
lastbilstransporter, vilket är tråkigt 
för miljön. 

planerad konkurs
Mycket tyder på att konkursen 
var planerad. Det nya bolaget 
Intercontainer Sweden SUCO AB 
registrerades hos bolagsverket 
redan den 8 oktober 2012, långt 
innan storkunden Maersk läm-
nade företaget och fyra månader 
innan konkursransökan lämnades 
in. Ledningen i Medströms med 
vd Mats Lindström och styrel-
seordförande Jan Westholm i 
spetsen, som även grundat det nya 
bolaget, är erfarna bolagsrävar 

www.logistikposition.com

Känslan sitter kvar länge!
Logistikfastigheter är vårt liv. Därför anordnar vi årligen 
ett seminarium där vi träffar ett antal normgivande 
aktörer inom logistikområdet.

Du är också välkommen! Boka den 14 maj redan nu  
för LogistikTrender Live 2013 på Dunkers Kulturhus i 
Helsingborg.  Det kommer du att ha glädje av hela året.

Det är en rejält nedbantad trafik som drivs vidare av nya Intercontainer Sweden SUCO AB (till höger).  
Konkursbolaget sägs ha obetalda skulder på ett tiotal miljoner kronor.  
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stödsmjukvaran Primelog, som 
finns kvar i ett nybildat bolag. (läs 
mer på sid 27).

Ett annat färskt kontrakt gäller 
lagerdrift hos livsmedelsprodu-
centen Trensums i Tingsryd. Så 
någon lågkonjunktur har inte 
Logent drabbats av.

– Det är nog så att vi gynnas i 
lågkonjunktur, företagen blir mer 
kostnadsmedvetna då. De behö-
ver effektivisera och är i behov 
av kvalificerade logistiktjänster. 
Alla ser att en sparad krona är en 
sparad krona. Vår affärsidé är att 
garantera det.

Början inom lagerbemanning
Michael Arvidsson börjar berätta 
historien om hur Logent blev till. 
Enligt honom började det hela i 
Småland, där Peter Fräjdin startat 
bemanningsföretaget Smilu Logis-
tikentreprenader.

– Peter hade lång erfarenhet 
som bl a lagerchef. Grundidén 
med Smilu var att bara hyra ut 
den bästa lagerpersonalen.

Samtidigt hade Lars Göran 
Ahlberger lämnat Green Cargo 
Logistics för att starta eget kon-
sultföretag inom effektivisering av 

jarder i omsättning för 2013, ialla-
fall om man multiplicerar januari-
omsättningen 2013 med tolv. Och 
vi har minst 2 000 anställda, men 
det ökar fort.

Även i Norge växer verksam-
heten, hösten 2012 förvärvades 
lagerbemanningsföretaget Orcus 
AS.

– Behovet av personal är i prin-
cip oändligt i Norge. Våra kollegor 
där säger ”skicka hit alla duktiga 
lagerarbetare och chaufförer ni 
kan hitta, vi behöver dem.”

2013 väntas Norge stå för ca 325 
miljoner NOK av de 1,5 miljarder 
SEK i omsättning.

Vinnare i lågkonjunktur
Den som vill skriva om alla 
Logents nya kontrakt och förvärv 
kan skriva sig trött. Men några 
färska exempel är övertagandet av 
kombiterminalen i Hallsberg, två 
större tulllagerkontrakt, ett med 
Holmen Paper i Braviken och 
Hallstavik och ett för Plantagens 
nya nordenlager i Trollhättan. 
I februari köptes UnitedLogs 
4PL-verksamhet. Med i köpet 
kom namnet United Log, ca 15 
anställda och tillgång till logistik-

förlegat 90-talsbegrepp. Vi har 
flera viktiga kontor. Stockholm 
är ett, Göteborg ett annat, säger 
Michael Arvidsson på sin sjung-
ande blekingska, uppblandad 
med västkustska, efter många år i 
Göteborg.

– Totalt har vi väl ett 20-tal kon-
tor i Norge och Sverige.

I februari tillträdde han posten 
som vd i bolaget – från att ha varit 
affärsområdeschef för Ports & 
Terminals.

– Det är ingen stor sak egentli-
gen, mest en formalitet. Vi är ett 
gäng som driver det här bolaget 
tillsammans. Jag har varit med 
från början och förre vdn Lars-
Göran Ahlberger blir styrelse-
ordförande och ska fokusera på 
förvärv och större affärer.

Rekordsnabb tillväxt
Att göra som man ”brukar” verkar 
inte vara Logents melodi. Inte 
heller när det gäller tillväxttakt. 
När bolaget bildades 2006 var 
årsomsättningen 16 miljoner. 
2012 omsatte bolaget en miljard 
och de ca 2 000 anställda blir stän-
digt fler.

– Vi förväntar oss att nå 1,5 mil-

logent är det mest snabbväxande 
logistikföretaget i sverige på 
länge. sen 2006 har bolaget växt 
från 16 miljoners omsättning till en 
miljard 2012. ”i år blir omsättning-
en 1,5 miljarder, vi gynnas i 
lågkonjunktur” säger nye vdn 
Michael Arvidsson, när intelligent 
logistik träffar honom för att ta 
reda på receptet på framgångarna.

Text Hilda Hultén/Lena 
Sonne

Han springer ut i receptionen på 
Stockholmskontoret tio minuter 
försenad, direkt från en intro-
duktion för ett 50-tal nyblivna 
Logentare.

– Vi anställer så många att vi 
brukar ta sådana här ”uppsam-
lingsheat”, där vi presenterar 
företaget för de nya, säger Michael 
Arvidsson, när vi lyckats hitta 
en lugn vrå i ett lånat rum på det 
hektiska kontoret.

– Jag sitter egentligen i Göte-
borg, så jag har inget eget arbets-
rum. Men jag är här titt som tätt.

Hur fungerar det att inte jobba 
på huvudkontoret som vd?

– Äsch, huvudkontor är ett 

Avslöjar logents framgångsrecept

En vanlig dag på Logents kontor - introduktionsdag för ett 50-tal nyanställda. Foto: Hilda Hultén
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2011. I september 2012 tog Logent 
över kombiterminalerna i Umeå 
och Årsta och sen årsskiftet driver 
man Hallbergsterminalen.

– Nu har vi ett nätverk av termi-
naler som kan samarbeta. Men vi 
letar nya terminaler, bl a i Sydsve-
rige, kanske Skåne eller Blekinge.

tullhantering, bilar och it-stöd
Ett annat verksamhetsområde är 
strategisk tullhantering, Logent 
Customs. Sedan tullverksamheten 
startade i januari 2010 har verk-
samheten växt snabbt och omsatte 
24 miljoner 2012. Customs sköts 
av Ann-Sofie Falkemar, som 
värvats till vd-jobbet från Green 
Cargo Logistics.

– En stor fördel är att vi kan 
branschen, vi har jobbat i flera av 
de stora bolagen och vet var det 
fungerar mer eller mindre bra. Vi 
vet också vilka personer som är 
duktiga.

Ytterligare ett verksamhetsom-
råde är inom billogistik genom 
bolaget Logent Automotive Logis-
tics som erbjuder en helhetstjänst 
för bilindustrins logistik. Tjänsten 
täcker allt från terminaldrift till 
effektiva tåglösningar och tullhan-
tering. Bl a sköts Volvos bildist-
ribution och övriga logistik från 
fabriken i Torslanda.

Inom nyförvärvet UnitedLog 
kommer det som tidigare utgjorde 
affärsområdet Logent Systems att 
samlas. Systems lanserades 2012 
och samlar olika IT-stöd för logis-
tik. Bl a inom simulering av lager-

processer, design av lagerlayouter, 
transportplanering, terminalverk-
samhet, dynamisk ruttoptimering, 
lönsamhetskalkyler i realtid och 
lagerstyrning.

Utbildar för eget behov
Företaget har också startat egen 
utbildningsverksamhet. Det hand-
lar främst om företagsanpassade 
utbildningar, men delvis beror 
satsningen på det egna behovet av 
logistikkompetens.

– Vi har ett ständigt behov av 
logistikkonsulter. I brist på kom-
petens på marknaden, internut-
bildar vi själva. Vi introducerar 30 
nya medarbetare som får gå kur-
ser i företaget och sedan anställs.

Vill driva verksamhet
Finns det en plan eller gäller det 
bara att öka antalet uppdrag?

– Vi har sett att det finns ett 
stort behov av kvalificerade logis-
tiktjänster. Vi vill driva verksam-
het, inte äga fastigheter, tåg eller 
fartyg.

Men är det inte en risk att växa 
så fort?

– Jo det kan det vara. Men vi har 
haft förmånen att kunna locka till 
oss duktigt folk, många vill jobba 
i ett nytt, framgångsrikt företag. 
Sedan har vi haft sådan medvind 
att trycket på att jobba hos oss 
nästan varit lite väl stort ibland.

– Men det absolut viktigaste är 
lönsamhetsfokuset. Vi gör ing-
enting om vi inte räknar med att 
tjäna pengar på det.

– Jag och Lars Göran krockade 
ofta hos kunder, där han kom 
för att effektivisera och jag för att 
affärsutveckla. Vi insåg fördelarna 
i att samarbeta.

ger direkt kostnadssänkning
Michael Arvidsson förklarar 
varför Logents koncept är så fram-
gångsrikt inom sitedrift.

– Affärsidén är att först göra 
en analys och ge lagret en lista på 
åtgärder för att effektivisera pro-
duktionen. Lite som ”Om ni gör 
de här 132 sakerna, så sparar ni 10 
procent av kostnaden”.

– Nästa steg är att erbjuda före-
taget att göra förändringsarbetet 
åt dem, så att de får kostnads-
sänkningen från dag ett. Det är 
ett erbjudande som många har 
väldigt svårt att tacka nej till.

Konceptet med bemanning av 
lager ”Staffing & Site” är fortfa-
rande Logents kärnverksamhet 
och står för ca 60 % av omsätt-
ningen i bolaget.

Vill utöka terminalnätverket
Men sitedrift och lagerbemanning 
är långt ifrån den enda delen av 
Logent. Näst störst är affärsom-
rådet Ports & Terminals som står 
för ca 30 % av omsättningen, där 
Logent driver ett antal hamn- och 
kombiterminaler i Sverige.

Stockholms Hamnars termi-
nalhantering togs över i maj 2010 
och i oktober 2010 kombitermi-
nalen i Sundsvall. Bilterminalen i 
Göteborgs hamn drivs sedan april 

lagerdrift, LG Ahlberger Logistics 
Consulting AB. De slog sina påsar 
ihop 2006.

– Kombinationen av att ha 
någon som vet vad som behöver 
göras för att effektivisera och att 
ha de bästa medarbetarna var 
något helt nytt.

Själv hade Michael Arvidsson 
erfarenhet från tredjepartslogistik 
(TPL), bland annat från Posten 
Logistik.

– Jag såg en skevhet i branschen, 
TPL-aktörerna verkade ha svårt 
att förklara vad de hade att tillföra 
i en verksamhet. När jag jobbade 
på Posten hade vi flera hundra 
säljare, ändå var det svårt att få 
TPL-kunder.

Han startade konsultföretaget 
AdLog, för att hjälpa TPLare med 
marknadsföring, affärsutveckling 
och försäljning genom att foku-
sera på rätt saker. Lönsamhet till 
exempel.

litE logEntHistoRiA

2006 Logent grundas genom sammanslagningen av Smilu Logis-
tikentreprenader Sverige AB och LG Ahlberger Logistics Consulting 
AB

2008 Logent expanderar sin verksamhet till Norge

2009 Logent Consulting utökar genom grundandet av Logent 
Customs AB

2010 Logent Ports & Terminals etableras genom förvärvet av Stuv 
AB och grundandet av Logent Terminal Sundsvall AB

2011 Gothenburg Car Terminal AB förvärvas och affärsområdet 
Logent Automotive Logistics AB bildas.

2012 Logent förvärvar norska Orcus AS och startar sitt femte af-
färsområde: Logent Systems

2013 Logent förvärvar United Logs 4PL-verksamhet och spår en 
omsättning på 1,5 miljarder SEK.
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Logent AB, omsättning (år, miljoner SEK).

– Logents viktigaste framgångsfaktor är lönsamhetsfokuset. Vi gör 
ingenting om vi inte räknar med att tjäna pengar på det, säger Michael 
Arvidsson.
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områden” ligger fokus alltmer på 
befintliga marknader och produk-
ter. Rapporten, som publiceras för 
tredje året i rad av management-
konsultföretaget Axholmen i sam-
arbete med Linköpings universi-
tet, bygger på enkätintervjuer med 
131 vdar under slutet av 2012 och 
gäller trender och fokusområden 
under 2013. 

gräva där man står
Enkäten visar att företagen alltmer 
satsar på att ”gräva där man står” 
och bygga upp lönsamhet kring 
befintliga marknader och produk-
ter. Av de tillfrågade direktörerna 

eller behöver avstå på grund av 
kapitalbrist. 

År kvar till högkonjunktur
En tydlig trend inför 2013 är just 
bristen på kapital. Bankerna har 
drastiskt skärpt sina utlånings-
regler och alltfler företag ser över 
sin verksamhet i jakt på möjliga 
besparingar och kapitalrationali-
seringsprojekt. Troligtvis kommer 
det ta många år innan vi tagit oss 
ur den rådande finansiella krisen 
och på allvar kan börja tala om 
högkonjunktur igen. 

Enligt rapporten ”Svenska 
företags utmaningar och fokus-

Något man ofta glömmer är att 
en försörjningskedja inte är slut 
förrän betalningen finns i handen. 

Finansiell logistik är ett svår-
greppat och brett område. Det kan 
handla om allt från kapitalrationa-
liseringsprojekt och kassaflöde till 
fakturering, skatte- och tullpla-
nering. 

Men området utmanar också 
gamla sanningar om hur handel 
med varor och tjänster ska går till, 
och om det är kunden som ska 
ställa krav på leverantörerna. Eller 
om det faktiskt är så att leveran-
törerna ska skapa erbjudanden 
som kunderna varken kan, vill 

industrin får ägna sig åt kapitalra-
tionalisering och leta nya lösningar 
för att frigöra kapital när den 
finansiella snålblåsten gör 
bankerna restriktiva med utlåning. 
och för leverantörer med 
kapitalintensivt gods gäller det att 
hitta nya sätt att nå kunderna. 

Av Hilda Hultén

När man pratar om logistik och 
supply chain handlar det allt som 
oftast om fysiska flöden. Kedjan 
börjar när behovet uppstår och 
slutar när varan eller tjänsten är 
levererad. 

finansiell logistik

konsten att frigöra kapital  
allt viktigare
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engångsbetalningen som ett köp 
innebär är enligt David Ericksson 
ingen nackdel. 

– I stället för att hoppas få in 
den där klumpsumman som 
företaget står och faller med så har 
man pengar som tickar in varje 
månad. Det är säkrare och brukar 
dessutom ge betydligt bättre mar-
ginaler. 

Att man tar bort mellanhanden, 
som banken eller investmentbo-
laget, är inte heller något större 
problem. 

– Leverantörerna är väl också 
kreditvärdiga, man blir sin egen 
bank.

– Den finansiella situationen i 
framförallt Sydeuropa har gjort de 
här frågorna aktuella för många 
företag. Jag tycker att företagen 
ska se det som en möjlighet att 
själva driva marknaden och bli 
bättre på att tillfredställa kunder-
nas verkliga behov. 

– Ge inte kunderna vad de 
själva frågar efter, ta reda på ved 
de verkligen behöver istället. 

finansiell logistik

att investera. 
David Ericksson vill också bort 
från det traditionella tänkandet 
kring att köpa en dyr produkt till 
en stor investeringskostnad. 

– Det är lika idiotiskt som att 
köpa en ny bil. De senaste hundra 
åren har familjer ägt sina bilar för 
att det är en statussymbol, trots att 
de har en vansinnig investerings-
kalkyl. Men nu kommer en ny 
generation där bilägande inte är 
prestige, och då exploderar plöts-
ligt fenomen som bilpooler och 
uthyrningsverksamheter. 

Istället tror han på tjänstebase-
rade lösningar med pay-per-use 
och kring- och serviceutbud. 

– Om erbjudandet är tillräckligt 
bra så att kunderna vill ha pro-
dukten har man lyckats. Det kan 
handla om att hyra ut utrustning 
istället för att sälja den och dess-
utom erbjuda service, utbildning 
och underhåll av utrustningen. 

Möjlighet att tänka om
Att man missar den stora 

finansläget ska bli bättre, eller om 
man istället ska se möjligheterna 
och skapa produkter och tjänster 
som kunderna inte ens vet om att 
de behöver, säger David Ericksson 
som driver konsultbolaget Passad-
vinden. 

Han hjälper företag med affärs-
utveckling och strategiskt utveck-
lingsarbete, och ser hur trögt det 
går för kapitalintensiva företag. 

– Företag med investerings-
gods som maskiner för industrin 
eller sjukvårdutrustning har svårt 
att sälja sina produkter eftersom 
kunderna saknar kapital till inves-
teringen. 

nytänk kring tjänster
Han tycker att företagen ska tänka 
om i sina erbjudanden, och kallar 
det kompetensgapsfyllande. 

– Kunderna begriper inte vad 
de behöver, det gör däremot 
leverantörerna som kanske har 
hundratals kunder. Om man bara 
skapar ett tillräckligt överlägset 
erbjudande så finns kapitalet för 

svarar 74 % att deras fokus det 
närmaste året kommer att ligga på 
befintliga marknader samt befint-
liga produkter. Det är en stor 
förändring mot 2011 då siffran var 
37 %. Bara 4 % av företagen tror 
sig kunna växa offensivt med nya 
produkter på nya marknader. 

En annan tydlig marknadstrend 
är att nordisk industri drabbas av 
den akuta bristen på kapital hos 
kunderna i södra Europa.

Tillväxten väntas i stor utsträck-
ning ske organiskt och finansieras 
med befintliga medel. 

Av tillväxten väntas 88 % ske 
organiskt och 87 % av finansie-
ringen väntas komma från den 
egna plånboken. Övrig finansie-
ring, som tillskott från ägarna, 
företagsobligationer och banklån, 
väntas bara utgöra ca 13 procent 
av finanieringen. 

ta reda på vad kunden behöver 
– Frågan är vad det innebär 
att gräva där man står. Om det 
handlar om att passivt vänta på att 

NLP blir
Nu byter Nordens största logistikfastighetsbolag namn.  
Northern Logistic Property (NLP) har blivit Tribona.

Tribona är specialiserade på moderna och strategiskt belägna logistikfastigheter 
i Sverige. Våra 19 logistikfastigheter i Sverige är strategiskt belägna vid logis tiska 
knutpunkter och i anslutning till alla distributionstäta svenska trafikström mar. Vi 
finns främst vid större orter inom den nordiska triangeln, men också i regionerna 
Norrköping, Linköping, Örebro och längs större delen av norrlandskusten. Vi kan 
också erbjuda uppförande av helt nya lager- och logistikfastigheter eller bygga ut.

Läs mer om oss och vårt namnbyte på www.tribona.se  
och ta gärna kontakt för att se hur vi kan hjälpa dig!

Karaktär:  
Moderna logistikfastigheter
• Hög standard 
• Flexibla
• Flertal lastkajer
• Möjlighet till miljöanpassning

Geografi:
Strategiskt belägna vid logistiska knut- 
punkter i Sverige och Danmark
• 19 logistikfastigheter i Sverige,  

merparten inom den nordiska triangeln
• 1 logistikfastighet i Köpenhamn

Tillgänglighet: 
Attraktiva lägen i närheten av de viktiga  
trafikströmmarna
• Motorvägar (Europavägar)
• Järnvägar

Fakta: 
Fastigheter
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finansiell logistik

I undersökningen fick företagen 
också frågan hur de ser på den 
nya avgiften. 51 procent uppgav 
att de var negativa, medan 34 
procent var positiva. Resterande 
15 procent avstod.

småföretag positiva
Sett till företagens storlek är de 
minsta mest positiva till skärp-
ningen.

− Jag ser det som ett tecken på 
att de något större företagen är 
mer bekanta med problem kring 
sena betalningar, eftersom de 
helt enkelt gör fler affärer. De har 
säkert erfarenheter både av att 
drabbas av förseningar och av att 
själva orsaka dem. Den nya avgif-
ten kan vara en påminnelse för 
många företag att se över rutiner 
och processer för sina betalnings-
flöden, menar Michael Marchal.

Om man väljer att ta ut den nya 
förseningsavgiften så kan man 
inte senare lägga på påminnelse-
avgift, inkassoavgift eller eventuell 
avgift för upprättande av amorte-
ringsplan. 

Det kan göra att många företag 
måste lägga om rutiner och för-
ändra i sina debiteringssystem för 
att kunna ta ut den nya avgiften.

Michael Marchal tror dock inte 
att så många börjar ta ut den nya 
avgiften.

– Däremot kan möjligheten 
säkert börja användas selektivt, 
mot sena betalare och som ett 
komplement till påminnelse och 
inkassoavgifter.

ande regler om högst 30 dagars 
betalningsfrist, både för offentliga 
och privata beställare.

Regeringen fick dock igenom att 
högst 30 dagars betalningsfrist ska 
vara obligatorisk när myndigheter 
gör inköp av varor och tjänster av 
företag.

lagändring 16 mars
I beslutet står det att ”en borgenär 
som drabbas av en sen betalning 
alltid ska ha rätt till kompensation 
i form av en förseningsersättning 
om 450 kronor”. Lagändringarna 
trädde i kraft den 16 mars.

Den 12–14 februari − en månad 
innan de nya reglerna ska börja 
tillämpas − svarade drygt 1 400 
små och medelstora företag på 
enkät från Visma Collectors. På 
frågan om de kände till den nya 
förseningsavgiften svarade 86 pro-
cent nej. Bara 14 procent kände 
till avgiften. 

− Vi var nyfikna på att se vad 
företagen visste om förseningsav-
giften som kom helt i skymundan 
för diskussionerna om betalnings-
tidens längd. Samtidigt är den 
nya förseningsavgiften minst lika 
viktig, eftersom den berör alla 
företag och myndigheter − både 
som leverantörer och beställare, 
säger Michael Marchal, vd för 
Visma Collectors, som står bakom 
undersökningen.

Visma Collectors är en del av 
Vismakoncenrnen, som har ca 
400 000 företagskunder i Sverige 
som användare av deras affärs-
system.

Förseningsavgiften bygger på ett 
EU-direktiv och togs av riksdagen 
den 23 januari, som en del av det 
betydligt mer omdiskuterade för-
slaget om ändringar i reglerna för 
betalningar. Regeringen förlorade 
omröstningen om betalningsti-
dens längd, sedan oppositionen 
lagt ett förslag att införa tving-

Från mitten av mars kan företag ta 
ut en förseningsavgift på 450 
kronor för varje sen betalning. En 
undersökning strax innan visade 
dock att nästan nio av tio företag 
inte känner till den nya avgiften.

Av Gösta Hultén

Nu ska företagen få snabbare betalt

Missa inte nästa
Tematidning

i Dagens industri
Om: 

• Mässextra Logistik & Transport •
• De stora logistikbolagen • 

• Logistikfastigheter • 
• Logistiklägen •

Mässupplaga: Logistik & Transport i Göteborg

Utgivning: vecka 20 
Materialdag: 7 maj

Kontakt: 0176-22 83 50 eller
gb@intelligentlogistik.se

www.intelligentlogistik.se

Intelligent Logistik
            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

I januari beslöt en majoritet i riksdagen att uppmana regeringen att ta fram förslag om en längsta betalningsfrist på 30 dagar. Men lagändringen om 
förseningsavgift kom helt i skymundan.
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nya effektiva
lokaler
i nordens knutpunkter

nreP loGiStiCS 
Logistics Understanding, Real Estate Expertise

+46 8 678 16 63 • www.nreplogistics.se • Kungsgatan 42 • 111 35 Stockholm Sverige
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e-handel

Det är en ökning med 5 % per år. 
– Det motsvarar 25 % av sällan-

köpsvarornas totalomsättning år 2025, 
säger Carina R Nilsson.

– Dagligvaror uppskattas omsätta 
16 miljarder år 2025 och utgöra 5 % av 
dagligvaruhandelns omsättning.

nya handelsmönster
Från att kunden går till butik, väljer 
sin vara, köper och tar hem den själv 
har e-handeln inneburit en rad nya 
handelsmönster och förändrade trans-
portvägar. 

– Ur transportsynpunkt är det inte 
alltid den smidigaste vägen. Många åker 
till butiken för att känna på varan och 
sedan beställa den på nätet.

Även om viss e-handel hoppar över 
grossistledet och går direkt från pro-
ducent till konsument, går varans väg 
fortfarande många gånger via butik, 
grossist som mellanlagrar varan och 
ombud vid e-handel. 

Carina R Nilsson visar sju olika 
e-handelsvägar som är vanliga idag.

– Försäljningskanalerna blir fler, buti-
ker bedriver e-handel, begagnathan-
deln växer. E-handeln blir successivt en 
integrerad del i traditionell handel, men 
med egen försäljningskanal.

ökar transporter i städer
Hemleveranser antas inte öka i WSPs 
prognos men e-handeln via ombud 

transportbolag ”samma-dag-leveran-
ser”, berättar Joachim Glassell. Ett bolag 
lovar till och med leverans inom 58 
minuter och 48 sekunder!

plockintensiv bransch
Att bedriva e-handel kan verka billigt 
jämfört med fysisk butikshandel. Men 
det finns baksidor.

– Marknadsföringskostnaderna är 4 
gånger så höga. Lagerkostnader ökar 
också. 

E-handeln är ”lagerintensiv”, med 
mycket småplock. Lagerlokaler är sällan 
anpassade till det. 

– När ”arbetet” som vi konsumenter 
utför i och på väg till eller från butiken 
flyttas till e-handelns distributionscen-
ter ökar det plock, pack, hantering och 
transporter.

Returflödet är kostsamt inom vissa 
segment! Av e-handlade kläder går 
omkring 35 % i retur. 

– En del beställer 4 par skor och 
skickar tillbaka 3 par. 

Sammantaget ger e-handeln mer jobb 
åt logistikbranschen. 

Mer transporter och utsläpp
Men transporterna kan också bli längre 
med e-handel, visar WSPs analys. 

– Trots att varan blir billigare, kan 
den generera mer transportarbete och 
mer koldioxidutsläpp, säger Carina R 
Nilsson. 

– E-handel kan ge minskat resande  
– men bara om vi ställer bilen. Om 
transporterna ökar beror på hur 
varorna skickas. En simulering visar 
att om fler varor e-handlas och körs till 
ombud, skulle transporterna öka.

Enligt WSPs prognoser kommer 
e-handeln för sällanköpsvaror att 
omsätta 105 miljarder kronor år 2025 . 

E-handeln ger logistikföretagen mer att 
göra. ”Enligt våra prognoser kommer 
e-handeln av sällanköpsvaror omsätta 
105 miljarder kronor 2025”, säger Carina 
R nilsson på Wsp. 

Av Lena Sonne

Näthandeln ökar markant. I Sverige 
omsatte den 2012 ca 31 miljarder, en 
siffra som väntas stiga med omkring 
14 % årligen de närmaste åren.

– För sällanköpsvaror kommer 25 % 
av hela omsättningen att komma från 
e-handeln år 2025, säger Carina R Nils-
son, seniorkonsult vid WSP Analys & 
Prognos.

Siffran kommer från en färsk kun-
denkät som WSP tagit fram. Den visar 
också att drivkraften att e-handla främst 
är lägre priser, 42 % av de tillfrågade i 
enkäten svarar det. 16 % anger att slippa 
gå i butik som främsta orsak och 11 % 
att utbudet på nätet är större.

Hög transportkostnad
Men olika branscher har olika mycket 
att vinna på e-handel. Böcker, film, 
musik, kläder och skor är stort, jämfört 
med t ex livsmedel och byggvaror, där 
försäljningsandelen på nätet idag är 
försvinnande låg. 

– Här finns många utmaningar på 
logistiksidan, säger Joachim Glassell, 
ansvarig för transport, logistik och tull 
inom Svensk Handel. 

Transportkostnaden som brukar vara 
en relativt liten del av varans värde, 
ökar också genom e-handeln. Tjänster 
som tidsfönster för att se var varan är, 
leverans på udda tider och samleve-
ranser är några faktorer som blir allt 
viktigare.

– I exempelvis London marknadsför 

Växande e-handel ger 
ökat plock och pack

I London 
marknads-
för trans-
portbolag 
”samma-
dag-leve-
ranser”

E-handeln är ”lagerintensiv”, med mycket småplock. Lagerloka-
ler är sällan anpassade för det. 
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e-handel

mobiltelefoner och andra digitala 
enheter, säger Jan Jakobsson. 

Returhanteringen är en annan 
stor fråga för e-handeln. De 
ökande antalet returer är en stor 
kostnad för e-handelsbolagen. 

– Men det är också en del i 
affärskonceptet. Rätt returhante-
ring ökar e-handlarens konkur-
renskraft

leverera till folk på jobbet? 
– Säkerhet är en stor fråga för 

e-handeln. Trygghet för den som 
handlar och för den som säljer.

samarbete med polisen
Här krävs samarbete i förebyg-
gande syfte. PostNord har t ex 
inlett ett samarbete med Polisen. 

– Vi har möjlighet att spärra 

Tvärtemot vad man kan tro är e-handeln störst i storstäder. Enligt WSP 
växer transportarbetet i staden med e-handel.  

på 1980-talet, track and trace på 
90-talet, portaler och transparens 
på 2000-talet och sociala medier 
på 2010-talet.

– Nya generationer och konsu-
menter har växt upp med internet, 
de kommunicerar annorlunda 
och vill ha omedelbar respons. De 
konsumerar ständigt varor och 
tjänster.

Enligt Jan Jakobsson ökar detta 
kraven på logistikbolagen. 

– Vi måste göra det enklare och 
ge mer information som stör-
ningsinformation, kvalitetsnivåer 
och leveransbekräftelser. 

Snabbare omloppshastighet, 
tidsfönsterleveranser och pro-
aktivitet med aviseringar (sms, 
e-mail) är andra nya krav på logis-
tikbolagen.

– Kläderna ska finnas där kun-
den finns, i precis rätt tid. 

– En annan trend är att Norden 
håller på att bli en enda marknad. 
Vi har över 4 600 ombud runt om 
i Norden. 

Det finns en rad utmaningar 
och hinder på vägen. T ex hur 

antas öka med över 100 % mot 
traditionell handel. Godstranspor-
ter väntas även öka i stadskärnor 
och bostadsområden. 

– Tvärtemot vad man kan tro är 
e-handeln störst i storstäder, där 
det traditionella handelsutbudet 
är större.

WSP-undersökningen, som 
utgår från en svensk medelstor 
typstad på ca 100 000 invånare, 
med en terminal utanför staden, 
visar att transportarbetet i staden 
växer med e-handel. Transpor-
terna blir mer direktstyrda, men 
samtidigt mer frekventa.

Unga kommunicerar annorlunda
– Företagens perspektiv på 
e-handel har förändrats, säger Jan 
Jakobsson, marknadschef inom 
logistik på PostNord Sverige.

Enligt honom är det inget nytt 
att teknik påverkar hur kunder 
interagerar med och upplever ett 
varumärke.

– Men nu sker förändringen i 
en takt som är svår att hinna med. 
Fraktsedlar med streckkod kom 
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automation

klarar 50–150 ordrar.
– Skyttelsystemet är 5–10 

gånger snabbare än ett manuellt 
system. För e-handeln är order-
ledtiden otroligt viktig, eftersom 
det påverkar hur sent en beställ-
ning kan göras och ändå plockas 
samma dag.

Vill bygga e-handelskluster
I stället för att agera traditionell 
leverantör och sälja färdiga system 
jobbar Benny Thögersen nu för att 
få ihop ett helt ny affärsmodell.

– Vi tittar på att utforma kon-
cept för e-handlare där auto-
mation blir möjligt utan att en 
enskild aktör behöver ta hela 
investeringskostnaden,

– Det är fortfarande på idésta-
diet, men tanken är att bygga upp 
ett e-handelskluster där vi som 
automationsföretag delar risken 
med andra aktörer, t ex fastighets-
ägare, tredjepartslogistiker och 
varuägare.

Systemet han tänkt sig liknar 
ett lagerhotell, där e-handlare kan 
hyra in sig.

– Med många klienter sprider 
man riskerna. Betalningslös-
ningen kan vara ett transaktions-
baserat system där användarna 
betalar per plockad orderrad, ett 
slags molntjänst.

– Personligen hade jag jät-
tegärna gått in i ett samägt bolag 
med en fastighetsägare, någon 
riskkapitalist och några e-hand-
lare. Men vi får se hur det blir.

ster har få svenska e-handlare 
automation i sina lagerlösningar. 
Vanligast är istället att anlita en 
tredjepartslogistiker som sköter 
lagret manuellt.

Börjar som källarföretag
– E-butiker börjar ofta som 

källarföretag och växer ibland för 
snabbt för att hinna skaffa en stra-
tegi för hur man ska hantera lager 
och logistik, säger Benny Thöger-
sen, marknadschef på Knapp AB.

Som leverantör av automations-
lösningar, främst skyttelsystem, 
har Knapp stort intresse av att 
hitta kunder inom e-handel. Men 
hittills har Benny Thögersens 
försök att göra e-handeln till en 
högautomatiserad bransch i Skan-
dinavien gått trögt.

– Automation innebär en stor 
initial investering. För en enskild 
aktör kan det kännas som en för 
stor risk att skaffa t ex ett skyt-
telsystem när volymerna framöver 
är osäkra.

De TPL-are som specialiserat 
sig på e-handel har sällan hög 
automationsgrad.

– Att lägga ut lagerverksamhe-
ten på en TPL-aktör kan ge vissa 
samordningseffekter, men i många 
fall är det bara en kund och en 
lokal, då blir det inte några större 
effekter.

Främsta fördelen med skyttel-
systemen är enligt Benny Thöger-
sen att de kan plocka 500 ordrar 
per timme, medan en plockare 

damstövel i stl 38, plockas 300 
gånger per år i ett lager med 
25 000 artiklar.

Brandos affärsidé bygger på 
att ha ett stort utbud nischade 
produkter kallat ”The Long Tail” 
eller den långa svansen, en försälj-
ningsstrategi som går tvärt emot 
butikshandelns strävan mot få, 
storsäljande produkter.

skaffar lagerkompetens
Att logistik och materialhantering 
är viktig för e-handeln,visar bl  a 
Amazons köp av lagerautoma-
tionsföretaget Kiva Systems.

– Det är intressant att Ama-
zon skaffar sig lagerkompetens 
inhouse. Men e-handelns fram-
gång bygger ju på smart logistik, 
säger Arne Andersson, e-handels-
expert på PostNord.

Men trots uppenbara vin-

näthandelns long-tail-koncept, 
multikanalförsäljning och 
oförutsägbara volymer utmanar 
lagerhanteringen och kräver nya, 
smarta lagerlösningar. Men de 
snabbväxande e-handlarna har 
inte tid och råd att automatisera.

 
Av Hilda Hultén

 
Glöm allt du vet om lageropti-
mering. I den växande e-handeln 
krävs kanske helt nya grepp för att 
få logistiken att fungera.

Koncept som fri frakt, fria 
returer och ett oändligt stort 
sortiment, gör att sanningar om 
plockfrekvens och ruttoptimering 
förlorar betydelse.

”Det går inte att optimera lagret 
på plockfrekvens i vår verksam-
het” säger Pontus Willquist, på 
Brandos, där ”storsäljaren”, en 

Ett nytt transportnav växer  
fram i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. Vi byg-
ger ut Sundsvalls Hamn med en containerhamn, kombiterminal i 
hamnen och ytor för etablering av logistikverksamhet. 

Redan idag finns järnvägsanslutning till Sundsvalls Hamn, som är 
en av Sveriges största skogsindustrihamnar. Dessutom går regel-
bundna sjötransporter till Rotterdam, Lübeck och London.

I Sundsvall Logistikpark har vi berett plats och möjlighet för 
lagring av ”flytande naturgas” (LNG), ett reservbränsle till biogas. 
LNG-terminalen får en strategisk plats då den blir knuten till tre 
transportslag; fartyg, tåg och lastbil.

www.sundsvalllogistikpark.se www.sundsvallshamn.se

Förra året köpte Amazon lagerautomationsföretaget Kiva Systems.

svår bransch öppnar för 
nya affärsmodeller Fo
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vinjett

till butik. Resten läggs på lager 
som påfyllnadsmängd. 

Det viktigaste i varuförsörj-
ningen är att få ut full effekt av 
den automatiska påfyllningen, sk 
Replenishment. Ett annat viktigt 
område har varit emballering.  

– Vi jobbar jättemycket med 
våra leverantörer för att ta fram 
emballage och förpacknings-
system som minimerar slöseri 
med material och gör varup-
locket enkelt för butikerna. Det 
kan handla om att ta bort påsar 
runt plagg eller hitta kartonger 
som koppar och glas kan säljas ur 
direkt.   

 tuffa år  
Indiska har haft ett par tuffa år, 
med förlustsiffror. Främsta orsa-
ken är enligt Anders Linnarsson 
att sortimentet inom inredning 
och accessoarer inte lyckats fullt 
ut, förutom en allmänt vikande 
butikshandel. 

– Vi är för små för att, pumpa 
ut storskaliga tv-reklamer, så vi 
jobbar mycket med sociala medier 
för att synas mer.  

Och nu kan trenden ha vänt, 
under januari och februari såg 
Indiska en tydlig försäljningsök-
ning för alla tre varugrupper. 

tivitet mäts också i konverterings-
grad, hur många av besöken som 
leder till köp.   

– Det första målet är att komma 
upp till 1% i konverteringsgrad. 

Nu omsätter nätet volymer som 
en medelstor fysisk butik.  

På Anders Linnarssons öns-
kelista för e-handeln står bla 
fler språk, mobilanpassning, fler 
leveranser till butik och sökords-
optimering.   

– Vi vill bl a in i Tyskland, då 
kan webben vara användbar. Sen 
ska Indiska hamna högt upp när 
någon söker på kudde eller ljus-
lykta.  

 indiskas första logistikchef 
Anders Linnarsson har bakgrund 
som logistiker på Statoil och inom 
taxfree-logistik på SAS Trading. 
När han började på Indiska 2007 
var han deras första logistikchef. 

– Det var en ny funktion i före-
taget och en strategisk satsning på 
logistikfrågor.  

Han sitter i ledningsgruppen 
och Indiska har under senare år 
jobbat mycket med sin varuför-
sörjning. 

Ett fokusområde har varit 
direktleveranser till butik. Av 
Indienflödet som står för 70% av 
volymerna, levereras 60% direkt 

Däremot finns ambitionen att 
kunden kostnadsfritt ska kunna 
hämta beställningen i valfri butik.  

– Det är en jättebra lösning, 
om varorna hämtas i butiken har 
vi knappt några extra hante-
rings- eller logistikkostnader och 
kunden slipper fraktkostnaden. 
Själva uthämtningen är också 
köputlösande. 

Det gäller dock, påpekar han, 
att ta väl hand om kunderna som 
väljer butikshämtning.

 – Många är svaga på det och 
kunderna blir irriterade av att stå 
och vänta på sitt paket. Här finns 
mycket att göra.   

Omkring 10–15% av e-han-
delsköpen går i retur och av dessa 
hamnar hälften på lagret i Väst-
berga. Resten av returerna görs i 
butik.  

– Vi skickar med en förbetald 
retursedel, men många tycker att 
det är enklare att lämna i butik.  

 Högre snittkvitton 
Ett knappt år efter lanseringen kan 
han konstatera att e-handelskun-
derna i snitt handlar för dubbelt 
så mycket som butikskunderna. 
Och att julhandeln första året 
med e-butik inte fick den väntade 
anstormningen. 

E-butikens funktion och effek-

– Att ha e-handel har blivit en ren 
hygienfaktor för butikskedjorna, 
säger indiskas logistikchef Anders 
linnarsson. Förra våren öppnade 
kedjan sin e-butik, som nu 
omsätter som en medelstor fysisk 
butik. 

Av Hilda Hultén

När näthandeln växer med 
14% per år och börjar nagga på 
butikshandelns volymer, går det 
inte att stå utanför längre.  

–Att ha e-handel har blivit en 
ren hygienfaktor för klassiska 
butikskedjor, säger Anders Lin-
narsson, logistikchef på Indiska.  

– Tanken är inte att bli e-hand-
lare, utan komplettera butikshan-
deln, tillföra kundnytta och öka 
butiksförsäljningen. Men målet 
är att e-butiken snart ska vara vår 
största butik. 

– Den största vinsten, förutom 
själva försäljningsintäkten, är att 
vi bygger varumärket och får en 
mer professionell exponering av 
sortimentet. Innan hade vi kanske 
10 % av sortimentet på hemsidan, 
nu finns 90 %, professionellt pre-
senterat, på hemsidan.  

 Vill ha fri leverans till butik  
Indiskas erbjuder inte gratis frakt. 

E-handel– en 
hygienfaktor 

– Att e-varan hämtas i butik är köputlösande, det ger indirekt ökad försäljning, säger Anders Linnarsson. Foto Hilda Hultén
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backsourcing

tillverkas den mekaniska delen av 
Motoman-roboten vid huvudfabriken i 
Japan, men styrsystemen har historiskt 
producerats i Sverige. 2009 beslöt det 
japanska moderbolaget att även flytta 
produktionen av styrsystem från Torsås 
till Japan. 

– Ägarna trodde att det skulle bli 
billigare att flytta produktionen. Men 
kalkylerna höll inte, säger Michael 
Tranberg. 

En orsak till att flytten blev dyrare 
än man trott, var att man missbedömt 
logistikkostnaderna för att skicka styr-
skåpen mellan Asien och Sverige. 

– Komponenterna från Japan, ”hjär-
nan” i skåpen, utgör bara ca 10 % av 
skåpets volym, så transportkostnaderna 
ökade.

Även distributionsverksamheten, 
som 2009 flyttades till Tyskland, har 
tagits hem till Torsås.

Högre produktivitet
Men den viktigaste orsaken till återflyt-
ten från Japan är enligt Michael Tran-
berg produktiviteten.

– Den främsta anledningen är att vi 

den, får sina styrsystem och robotarmar 
monterade och testade på fabriken i 
Torsås. 

nischad produkt
Han visar lagret och provavdelningen, 
där automationssystemen testas och 
trimmas innan de skickas till kund. 

– Och här tillverkar vi palldelare 
säger Michael och pekar på en stor, 
otymplig maskin.

Palldelare, eller dismantlers, som bry-
ter sönder träpallar för reparation, är en 
specialprodukt för företaget.

– Dismantlers är en väldigt nischad 
produkt med en stor geografisk mark-
nad. Den här maskinen ska till Spanien, 
säger han och pekar på en stor pallde-
lare på lagret, som just monteras ned. 

– Vi monterar och testar alla maski-
ner innan de skickas iväg, kunden har 
precis varit här och fått en demonstra-
tion så nu kan den levereras. 

Underskattade logistik- 
kostnaderna
Yaskawa Motoman är en av världens 
största producenter av industrirobo-
tar. För den europeiska marknaden 

Allt fler exempel visar att outsour- 
cing till låglöneländer inte alltid lönar 
sig. Ett är Yakasawa Motoman, som 
2009 flyttade produktionen av 
robotstyrsystem från torsås till Japan. 
2011 flyttades den tillbaka igen. 

Text och foto: Hilda Hultén

I entrén på Yakasawa Nordics fabrik i 
Torsås i södra Småland står den första 
roboten som fabriken tillverkade. Året 
var 1978. 

– Då hette företaget Torsmaskiner, 
berättar vd Michael Tranberg när han 
visar runt i fabriken. 

– Här bygger vi ett showroom, där 
vi visar våra olika robotlösningar för 
kunder. 

– Och här görs monteringen av styr-
skåpen. Det var den delen som flyttades 
till Japan 2009. 

Yakasawa Nordic ägs av japanska 
Yakasawa Motoman och levererar 
automationssystem med robotar till alla 
möjliga branscher, allt från fordon till 
livsmedel. Kärnområdena är svetsning 
och maskinbetjäning och alla robotar 
som säljs på den europeiska markna-

Robottillverkningen vände hem till småland

Kortare 
ledtider och 
kundnytta 
är de främ-
sta förde-
larna med 
tillverkning 
i Sverige

Erfarna Mina Meric har monterat styrskåp på fabriken i Torsås i 13 år. ”Jag var utan jobb i tre månader när produktionen flyttades,  
det var skönt att komma tillbaka.” 
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”Om man hittar rätt balans mellan 
automation och manuellt arbete 
går det att producera lönsamt i 
Sverige” säger Michael Tranberg, vd 
Yakasawa Nordic, Torsås

Nu sköts service- och under-
hållstjänster för hela Europamark-
naden från Torsås. 

– Kortare ledtider och kund-
nytta är de främsta fördelarna 
med tillverkning i Sverige. Vi kan 
erbjuda kundanpassade lösningar 
snabbare och ge bättre service 
om det uppstår problem i hela 
Europa.

Hitta rätt automationsgrad
På fabriken i Torsås monteras 
omkring 60 styrskåp i veckan, 
något färre i lågkonjunktur. 
Årligen monteras ca 2 500 skåp 
i fabriken, förutom den övriga 
verksamheten.

Michael Tranberg tror att fler 
företag skulle kunna tjäna på att 
ha lokal produktion, med hjälp av 
effektiva produktionssystem och 
automation.

– Företag med hög material-
kostnad och automationsgrad i 
förhållande till det manuella arbe-
tet har mycket att vinna på lokal 
produktion.

teringen som är tidskrävande och 
där materialkostnaden är låg i för-
hållande till monteringstid. T ex 
hade vi tidigare kabelmontering 
här, nu köper vi färdigt kablage. 

Förbättrade ledtider
Förutom ökade transportkost-
nader, blev ledtiderna till den 
europeiska marknaden sämre. 

– Kunder som behövde service, 
hade fått fel maskin eller beställde 
en robot som måste vänta på att 
skickas från Japan. 

kan erbjuda högre produktivitet 
här. Monteringstiden för en enhet 
i Japan var 7–8 timmar mot 4 här. 
Vi har högre automationsgrad och 
smarta produktionssystem. 

Materialkostnaden och pro-
duktvärdet för skåpen är högt i 
förhållande till monteringstiden. 
Då hjälper inte låga timlöner.

Dessutom har monteringen nu 
rationaliserats. Flera tidskrävande 
moment med lågt ”värde” har för-
lagts i Asien. 

– Vi har tagit bort delar av mon-

Alltid ett steg före,  
oavsett vad som  
finns i ditt lager.
Reservdelar, e-handelsvaror eller livsmedel?  

Vad som finns i ditt lager är egentligen inte så 

viktigt. Om det är manuellt eller automatiserat  

har heller ingen betydelse. När det gäller att  

maximera resultatet är det tillgången till rätt 

lagerstyrningssystem som räknas.

Med Astro WMS optimeras flödet in i, genom och ut 

ur lagret. Det betyder stärkta kundrelationer och ökad 

konkurrenskraft. Med Astro WMS får du tillgång 

till branschöverskridande erfarenhet och ett smart, 

skalbart och fullvärdigt lagerstyrningssystem som 

kontinuerligt uppgraderas för att möta framtida 

utmaningar.

Med Astro WMS faller bitarna  
på plats. Idag och imorgon.

www.consafelogistics.se/astrowms

– Det går att producera lönsamt 
i Sverige. Det gäller bara att hitta 
rätt balans mellan automation och 
manuellt arbete.

Några montörer är i full gång med att demontera en palldelare som ska 
skickas till kunden i Spanien.
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e-handel

kunderna även om de i vårt per-
spektiv ger mer hantering och fler 
transaktioner.

Trots att Postpac är en av Sve-
riges största helt specialiserade 
TPL-aktörer och hanterar ca 4 
miljoner order per år är man för-
siktig med att införa automation.

– Automation kostar och är 
kanske mer aktuell när man job-
bar med egna fasta flöden, men vi 
jobbar ju med många olika flöden 
och det kräver större flexibilitet.

– Då fungerar fortfarande 
manuellt plock bäst. Det ger en 
oöverträffad flexibilitet. 

– Därför är vi försiktiga med 
att introducera ny teknik om våra 
flöden ändå fungerar bra.

Postpac arbetar också mest med 
plocklistor på papper, även om 
digitala plocklistor också används.

Röststyrning har man inte hel-
ler satsat på. 

– Vi studerar fortfarande erfa-
renheterna.

Däremot är ett bra IT-stöd en 
självklarhet. 

– Vi har ett egenutvecklat IT-
system som fungerar mycket bra.

ägarkoncernen Cydonia har sitt 
ursprung i förlagsbranschen. 

Varor, information och  
betalningar
Postpacs specialister hjälper kun-
der att utforma kostnadseffektiva 
flöden av deras varor, information 
och betalningar.

Tidigare jobbade man också 
med katalog- och reklamutskick. 
Men på senare år har man helt 
koncentrerat sig på e-handel och 
distanshandel. 

– Utskick var ingen bra affär 
för oss.

Magnus Chrintz intryck är att 
även om e-handeln ökar starkt, så 
har många e-handelsföretag svårt 
att nå lönsamhet.

Fri frakt kostar
– Fri frakt har ju blivit norm inom 
e-handel, med frakten kostar ju i 
alla fall. 

Dessutom blir det många retu-
rer, särskilt när det handlar om 
kläder och skor.

– E-handelns många returer 
är naturligtvis en kostnad för 

på ökad e-handel, säger Magnus 
Chrintz, Postpacs vd.

Flerdubblad tillväxt
Ett mått på tillväxten ger både 
ökningen av antalet anställda och 
årsomsättningen de senaste tio 
åren:

– 2003 var vi 40 anställda och 
omsatte 35 miljoner. 2012 var vi 
drygt 100 anställda och omsatte 
142 miljoner.

Från Postpac går dagliga trans-
porter till hela Norden och till 
Tyskland. 

Flera gånger i veckan går också 
varor till England och Holland.

– Vi kunde ju ha valt att sam-
arbeta med Posten eller UPS för 
distributionen. 

– Men vi kör med egen direktin-
lämning i de olika länderna, som 
fungerar bättre för oss och blir 
mer kostnadseffektiva. 

De största varugrupperna är 
kläder, skor, sport- och fritidsar-
tiklar och heminredning.

Däremot har man valt bort 
läkemedel. Böcker är inte hel-
ler någon stor produkt trots att 

– Visst har vi märkt av e-handels-
boomen, säger postpacs vd 
Magnus Chrintz. Han berättar att 
postpac förra året ökade med 17 
procent. En stor del av ökningen 
beror på e-handeln.

Av Gösta Hultén

Postpac är ett utpräglat TPL-före-
tag i Skurup i södra Skåne, som 
sedan mer än 30 år har specia-
liserat på volymdistribution till 
konsumenter och företag. 

Det var långt innan begreppet 
e-handel fanns. Då handlade det 
mest om postorder.

Numera handlar det främst om 
e-handel.

ökade 17 %
I Postpacs lokaler finns ca 25 000 
kvadratmeter egna hanteringsytor, 
där man sköter både plock, pack, 
distribution, kundtjänst och betal-
ningar åt sina kundföretag.

– Ja, visst har vi märkt av e-han-
delsboomen. Förra året ökade vi 
omsättningen med 17 procent. 
En stor del av den ökningen beror 

tpl växer med e-handelsboomen
– Förr året ökade vi med 17 procent. En stor del av den ökningen beror på ökad e-handel, säger Magnus Chrintz, 
vd på Postpac i Skurup. 
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som skulle tjäna på att ersätta 
arbetskrävande spring i gångar 
eller att spara lageryta med en 
hissautomat, menar Rickard 
Antonsson.

Den största leveransen på 
senare år gick till VWs reservdels-
lager i Nykvarn.

– De har installerat 54 plockau-
tomater och 3 buffertmaskiner, i 
sitt högautomatiserade lager.

integrerade i logistiksystemet
Dagens hissautomater varierar 
starkt i storlek. Men en gemensam 
nämnare är att de snabbt och 
flexibelt kan ställas om till nytt 
sortiment och att plockautoma-
terna är integrerade i företagets 
övergripande logistiksystem.

även om vissa delar tillverkas i 
Kina av kostnadsskäl.

Idag säljs Welands hissautoma-
ter i 19 länder runt om i världen.

stor potential för ökning
Men Sverige är långtifrån en mät-
tad marknad.

– Det finns fortfarande en stor 
potential för hissautomater både i 
tillverkande industri och hos tred-
jepartslogistiker med grossister 
och e-handlare som kunder.

Men är det inte dyrt med hiss-
automater åtminstone för små och 
medelstora företag.

– Nej vi säljer hissautomater 
både för lager och för plock till 
företag med 20 miljoner i årsom-
sättning och uppåt.

– Paybacktiden är högst två år. 
Det är fortfarande många företag 

1992. 
Norska Nordverk som levere-

rade den, tog också initiativet till 
att starta tillverkning i Norden. 

”gnosjöbygden är vår fabrik”
– 1999 startades Compact Logistic 
System AB i Smålandstenar, som 
idag är en del av Welandkon-
cernen under namnet Weland 
Lagersystem AB.

– Nordverk Norge, med sin 
långa erfarenhet av hissautoma-
ter, är numera vår återförsäljare i 
Norge, berättar Rickard Antons-
son.

Fortfarande tillverkas Welands 
Lagerautomater i Småland, men 
nu i grannsamhället Gislaved.

– Man kan säga att Gnosjöbyg-
den är vår fabrik, för här finns de 
flesta viktiga underleverantörerna, 

– Både bland tredjepartslogistiker 
och i tillverkande industri av alla 
storlekar är det fortfarande 
mycket lönsamt att satsa på 
hissautomater, säger Rickard 
Antonsson, Weland lagersystem.

Av Gösta Hultén

Den moderna hissautomaten har 
haft och fortsätter att ha stor bety-
delse för effektiviseringen inom 
både industri och handel.

– Idén till den första hissauto-
maten i industrin växte fram i ett 
samarbete mellan Ford Motors 
och en av dess underleverantörer 
och den kom i drift 1982.

10 år senare kom den första his-
sautomaten till Norden.

– Det var Scania i Norge som 
köpte den första anläggningen 

Stor potential för fler hissautomater
Hissautomater ersätter de mest arbetskrävande momenten inom lagerhantering. Foto: Weland lagersystem
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helsingborg

fastigheten, som går under nam-
net E6-terminalen, startar under 
våren 2013 och inflyttning plane-
ras till sommaren 2014.

– Enligt trafikverket heter det 
vägavsnitt som går förbi området 
både E4 och E6 så vi döpte termi-
nalerna efter vägen, säger Håkan 
Lindberg. 

Den nya anläggningen beräknas 
sysselsätta ca 100 personer. I sam-
band med invigningen lämnas två 
mindre fastigheter på Rännarba-
nan i Helsingborg. 

– Det är äldre, mindre lokaler, 
som inte passar vår verksamhet 
lika bra. De nya lokalerna har full 
takhöjd och blir effektivare ur 
storskalighetssynpunkt. 

Efter avyttringar och inflytt 
kommer PostNord att ha omkring 
100 000 kvm yta i Helsingborg. 

för Sverige på att flyttas hit från 
Malmö, säger Håkan Lindberg. 

– Ur ett nordiskt/europeiskt 
perspektiv ligger Helsingborg 
väldigt bra till. Våra ledtider för 
paketleveranser för e-handeln till 
Norden och Europa är nästan en 
dag kortare än från andra orter i 
Sverige.

Tack vare Nestlé-kontraktet 
utökas personalen med ca 10 
personer i Helsingborg, som idag 
sysselsätter runt 300 personer.

Bygger ut 35 000 kvm
Verksamheten i Helsingborg 
var tidigare en del av Green 
Cargo Logistics, som köptes av 
PostNord-koncernen år 2012. 
Det officiella namnet är numera 
PostNord Logistics. TPL verksam-
heten omsätter ca 1,2 miljarder 
SEK och har en sammanlagd 
lageryta på ca 320 000 kvm i 
Stockholm, Norrköping, Göte-
borg, Helsingborg och Köpen-
hamn. 

Helsingborgsverksamheten 
är snabbväxaren i bolaget och 
förfogar idag över ca 90 000 kvm 
lageryta. 

– Vi invigde två fastigheter 
förra året, dels E4-terminalen på 
30 000 kvm och i december 2012 
invigdes Ättekulla-terminalen på 
35 000 kvm.

I januari skrevs ytterligare ett 
kontrakt med fastighetsägaren 
Bocksasjö om en 35 000 kvm stor 
anläggning intill E4-terminalen. 
E6:an i Helsingborg. Bygget av 

inte minst de stora aktörerna som 
DB Schenker och PostNord, men 
även uppstickare som Aditro. 
Jag upplever att det är köparnas 
marknad. 

Helsingborg på frammarsch
Enligt Håkan Lindberg, Area 
Manager på PostNord Logistics 
TPL, har det varit köparnas mark-
nad länge. 

– Tredjepartslogistik är en 
tuff och hårt konkurrensutsatt 
bransch. Det gäller att pressa 
priserna och ha något ”extra” att 
erbjuda, men utan att tappa mar-
ginalerna. 

PostNords verksamhet i Hel-
singborg är specialiserad på dag-
ligvaror och e-handelslösningar. 

– Det är de segment som vi 
märkt att det finns absolut bäst 
förutsättningar för här. Inom dag-
ligvaror finns flera starka aktörer 
som ICA, Coop och Bergendahls 
här. 

Förutom kontraktet med Hen-
kel vann PostNord nyligen ett 
tilläggskontrakt för Nestlé, som 
även lägger sin Norge-distribution 
i Helsingborg. Genom flytten 
konsoliderar Nestlé sina logistik-
flöden i Norden och Helsingborg, 
ligger enligt företaget bra till för 
leveranser i både Sverige och 
Norge.

– Även Malaco/Cloetta håller på 
att konsolidera sin nordiska dist-
ribution hos oss. Vi har tagit över 
distributionen i Norge och Dan-
mark och nu håller centrallagret 

”Det är köparnas marknad för 
varuägare som letar tredjepartslo-
gistiktjänster” säger Jonas Janland 
på Henkel nordic, som precis bytt 
tpl-partner och flyttat lagret från 
linköping till Helsingborg. 

Av Hilda Hultén

I början av året flyttade Henkel 
Norden AB Sverigelagret för sitt 
varumärke Schwarzkopf, profes-
sionella hårvårdsprodukter från 
Hardford Production i Linköping 
till PostNord Logistics i Helsing-
borg. 

– Vi flyttade främst av affärs-
mässiga skäl, som ekonomi, 
kvalitet och pris, berättar Jonas 
Janland, logistiker på Henkel 
Norden. 

Flytten gällde professionella 
produkter. Tidigare har Henkel 
flyttat sitt retailsortiment, produk-
ter som säljs direkt i dagligvaru-
handeln, från DHLs lager i Örebro 
till Aditro Logistics i Jönköping. 

– Jag upplever inte att det geo-
grafiska läget har så stor betydelse 
för oss. Så länge vi kan hålla våra 
ledtider spelar det ingen roll var 
lagret ligger. Ledtiderna går att 
hålla även från Helsingborg, säger 
Jonas Janland. 

Enligt honom är TPL-markna-
dens aktörer på hugget just nu, 
och det är inga problem att hitta 
samarbetspartners. 

– Man märker att tredjepartslo-
gistikerna har blivit mer aggres-
siva i sin strävan att vinna kunder, 

”köparnas marknad för tpl-tjänster”

”TPL har alltid varit köparnas mark-
nad” säger Håkan Lindberg. 

Den nya 35 000 kvm stora anläggningen ska ligga intill den befintliga E4-terminalen. Beräknad inflytt är sommaren 2014.
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mjukvara

vd på United Log sedan 2010.
Lena Ridström kom till United 

Log 2006 och hade då en bak-
grund som grundare av Axido och 
vd för Primelog.

Det är den titel som hon nu åter 
kan sätta på sitt visitkort.

– United Log drabbades hårt 
av finanskrisen 2008, säger Lena 
Ridström.

Men enligt henne har denna 
renodling av verksamheten länge 
ingått i företagets strategi.

namnet United log följer med
– 2011 avyttrade vi konsultverk-
samheten med ett 30-tal konsulter 
och nu säljer vi 4PL-verksamhe-
ten till Logent. Under min tid som 
vd har vi verkställt och fullföljt vår 
strategi.

Vid försäljningen till Logent 
går ca 15 anställda över till de nya 
ägarna och flyttar över till Logents 
kontor i Stockholm och Malmö. 

– Namnet United Log följer  
med till Logent, som också 
kommer att använda Primelogs 
mjukvara.

– Det är positivt att Logent 
också blir vår samarbetspartner 
och kund. 

Primelog har enligt Lena Rid-
ström alltid bidragit positivt till 
United Logs kassaflöde. Mjukva-
ran är ett molnbaserat LMS (logis-
tics management system) för glo-
bal logistikstyrning och används 
av flera av Sveriges största företag.

– Det nya mjukvaruföretaget 
får namnet Primelog Software AB 
och ska driva verksamhet i egen 
regi och genom partnernätverk i 
Europa, Nordamerika och Asien.

Från den 1 mars är logent ny ägare 
av varumärket United log som i 
flera år var ett växande konsultfö-
retag med inriktning på logistik 
och supply. Men både resultat och 
omsättning har vikit. Det har drivit 
fram försäljningen.

Av Lena Sonne

United Logistics Group startades 
av Jimmy Tjärnlund och Carl Erik 
Sars 2005, med pengar från 6e 
AP-fonden och Arvid Svensson 
Invest AB i Västerås. Samma år 
köptes anrika Arrigo Consulting 
och Establish Consulting.

2006 köptes TUAB, Primelog 
och Axido Consulting och 2007 
köptes också ett konsultföre-
tag i Finland. 2008 hade man 
120 anställda och 222 miljoner i 
omsättning.

lönsamhetsproblem
Men United Log har länge dragits 
med lönsamhetsproblem och 
vikande omsättning och säljer nu 
4PL-verksamheten och namnet 
United Log till Logent. Kvar av 
det som förut var ett brett logistik 
och supply-chain-konsultföretag, 
blir nu bara mjukvaruföretaget 
Primelog som leverera mjukvara 
för global logistikstyrning.

Efter försäljningen är United 
Log från och med 1/3 en del av 
Logent.

– Vi satsar på att bli ett rent 
mjukvaruföretag. Det har varit 
den mest lönsamma delen och vi 
byter nu också namn på företaget 
till Primelog, för att markera för-
ändringen, säger Lena Ridström, 

Bara Primelog kvar 
efter United Logs 
försäljning

JUKKASJÄRVI. 
25° VARMT SOM VANLIGT

Kliv in i en av våra transportbilar så förstår du 
vad vi menar. Där har vi alltid rätt temperatur 
för varje typ av läkemedel. För vissa innebär det 
+25° C, för andra krävs det obruten kylkedja eller 
andra specifi ka krav. Genom att vi kan läsa av vår 
avancerade mätutrustning när som helst, oavsett 
var ett fordon befi nner sig, kan vi alltid vara säkra 
på att läkemedel levereras i bästa skick. 

Tamro är Sveriges enda oberoende 
läkemedelsdistributör. Läs mer på tamro.se

”Namnet United Log speglar mer 
förra ledningens vision”, säger vd 
Lena Ridström som blir nygammal 
vd för återuppståndna Primelog. Fo
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tredjepartslogistik

att ta in nya externa kunder i de 
väldiga välutrustade lagerloka-
lerna i utkanten av Nyköping.

– Vi har fått erkännande från 
olika mätningar, inte minst under 
GM-tiden, att vara ett effektivt 
distributionscenter. Nu vill vi 
utnyttja vår kapacitet och kompe-
tens till att ta in nya kunder, fram-
för allt inom tredjepartslogistik.

Det säger Lennart Ståhl, vd för 
Saab Automobile Parts AB.

Möjlig tredubbling av orderrader
Med ca 250 kompetenta medarbe-
tare, lagerytor på hela 63 000 kvm 
med utrymme för ytterligare 50 % 
expansion i yta och kapacitet för 
minst en tredubbling av antalet 
orderrader, kan den nya verksam-
heten sägas kunna få en flygande 
start. Uppdraget att värva nya 
kunder har gått till samarbetsbo-
laget ALogistik.

– Vi kan direkt ta in nya små 
och stora kunder och från första 
dagen erbjuda dem fullservice 
i form av ett globalt nätverk för 
distribution till mer än 60 länder, 
säger Torbjörn Browall, vd i ALo-
gistik.

De största flödena av reservde-
lar går till USA, England och Nor-
den, i nu nämnd storleksordning.

– Givetvis är vi starka på 
fordon, men vi kan erbjuda en 

saabs konkurs har gjort att saab 
parts 63 000 kvm stora centralla-
ger i nyköping fått plats över. nu 
bjuder det toppmoderna distribu-
tionscentret in nya kunder inom 
tredjepartslogistik.

Text: Gösta Hultén 
Foto: Lena Sonne

Saab Automobile Parts AB i 
Nyköping är globalt centrallager 
för reservdelar till Saab. Efter 
Saab Automobiles konkurs och 
därmed stoppet för tillverkning 
av nya bilar från Saab, kommer 
världens ca 1,5 miljoner Saab-
bilar att successivt minska, vilket 
också innebär minskat behov av 
reservdelar.

Det ger nu plats och kapacitet 

saab-konkurs ger tpl-möjligheter
sVERigEs BÄstA logistiklÄgEn 2013 

 Läge (Placering 2012 inom parentes)

1.  stor-göteborg (1) 
 (Business Region Göteborg +Borås)  

2.  östgötaregionen (2) 
 (Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala)  

3.  Jönköpingsregionen (3)
 (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd)  

3.  örebroregionen (4)  
 (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund)  

5.  Arlandaregionen (5) 
 (Sigtuna, Upplands Väsby, Enköping, Håbo, Bro,  
 Knivsta)  

6.  Eskilstuna/strängnäs (6)
7.  Helsingborgsregionen (8) 
8.  Västerås/köping (7)
9.  Malmöregionen (9)
10.  Halmstadsregionen (11) 

 

11. stockholm syd (10) 
 (Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Haninge,  
 Nynäshamn)   

12.  Mellansvenska regionen (12)

 (Gävle, Sandviken, Borlänge, Falun)   

13.  katrineholm (13)

14.  skaraborgsregionen (14)

 (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping Götene)   

15.  Hässleholm/kristianstad/Åhus (15)

16.  nyköping/oxelösund (16)

17.  Värnamo/gnosjö/gislaved (17)

18.  Växjö/Alvesta/sävsjö/Älmhult (18)

19.  karlshamn/karlskrona (19)

20.  trelleborg/Ystad (20)

21.  trollhättan/Vänersborg/Uddevalla (21)

22.  karlstad (22)

23.  Umeåregionen (24) 

24.  sundsvallsregionen (23)

25.  kristinehamn nY!

Mer om listan

Se poängen för varje placering, sammanfattande  
omdömen ort för ort och FAQ på vår hemsida  
www.intelligentlogistik.se/logistiklagen

(Copyright: Intelligent Logistik)

Lena Östlund på plockbana 8. 

”Nu vill vi utnyttja vår kapacitet 
och kompetens till att ta in nya 
kunder, framför allt inom tredje-
partslogistik” säger Lennart Ståhl, 
vd Saab Automobile Parts AB.
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lösund och Nyköping för närings-
livsutveckling och nyetableringar.

Därför gläds han att Saab 
Automobile Parts nu har en stark 
affärspartner i marknadsföringen 
av nya logistiktjänster.

– Via A-logistiks och Saab-
lagrets marknadsföring kommer 
allt fler företag få upp ögonen för 
vilken bra lokaliseringsregion 
Nyköping/Oxelösund är. Vi ligger 
vid E4, tio mil söder om Stock-
holm, vi har Sveriges tredje största 
flygplats, järnväg och en isfri 
djuphamn.

Han ser fram mot att samarbeta 
med Saablagret och A-logistik i 
att vidareutveckla regionen som 
logistikregion.”

och kanske också ge underlag för 
en kombiterminal.

Klättrar i logistiktoppen  
Att Saabs reservdelslager öpp-

nats för tredjepartslogistik är en 
bidragande orsak till att logistiklä-
get Nyköping/Oxelösund klättrar 
en placering på listan över Sveri-
ges bästa logistiklägen 2013.

Fler upptäcker norrköping
– Saabs lager har alltid varit 
regionens stolthet när det gäller 
logistik. Det har under alla år 
varit världsledande i logistik i 
GM-sfären och anläggningen är 
välinvesterad och toppmodern.

Det säger Hans Rainer, vd för 
Onyx, ett samarbete mellan Oxe-

automatisk hantering med mini-
loads, manuell plockning och ett 
höglager med 21 meters takhöjd 
och 20 000 pallplatser.

– Om det går som vi räknar 
med kan vi ta in så många nya 
TPL-kunder att vi kan nyanställa 
ca 200 personer, menar Torbjörn 
Browall.

goda logistikförutsättningar
ALogistik vill nu på allvar sätta 

Nyköping på logistikkartan. Med 
läget i korsningen mellan TGOJ 
från Bergslagen och järnvägen 
Stockholm-Norrköping, med 
några kilometer till djuphamnen 
i Oxelösund och nästan lika nära 
till Stockholm/Skavsta flygplats är 
förutsättningarna goda.

– Men järnvägen passerar allde-
les utanför byggnaderna och det 
är lätt att bygga ett stickspår och 
kanske i framtiden också ta gods 
via Oxelösunds hamn som gärna 
vill ta nya containervolymer.

När Ostlänken byggts kommer 
också den nuvarande järnvägen 
att dedikeras för godstransporter 

Hacksta

Långängarna

Gilltuna

18E

IKEA

ICA Centrallager
Västerås Kombiterminal

ABB Motors

Västerås hamn

Planerad Tomtmark

Ledig Tomtmark

Option/Offert

Optimal godshantering!
Det erbjuder Västerås! Ett geografiskt optimalt läge som tillsammans med närvaro av samtliga fyra ransportslag på 
orten gör Västerås unikt och till en viktig och utvecklingsbar transportnod i Sverige.

Västerås centrala läge i Sverige och Mälardalsregionen med ”västra Västerås” 
gör att vi är en knutpunkt för godstransporter i multimodala och effektiva 
logistiklösningar med hjälp av sjöfart, järnväg, vägransporter och flygfrakt.  Vi 
är en pusselbit som erbjuder dig och din verksamhet stora och unika utveck-
lingsmöjligheter för både ekonomi och miljö. 

”Västra Västerås” börjar med Gilltuna, Västerås port mot väster. Här kommer ett 
Truck Stop att stå klart 2014 med uppställningsparkering ock övrig service för 
godstrafik på landsväg. 
Området fortsätter med Långängarna och Hacksta för logistik- och trans-
portverksamhet för att avslutas med Västerås hamn som erbjuder miljövänlig 
sjötransport. 

Kom och kolla ”läget”. Här finns ca 600.000 kvm väl förberedd tomtmark och en 
stad med starkt näringsliv med många nationella och internationella teknikfö-
retag, en regionhandelsstad med ett koncentrerat city och flera stormarknads-
platser. 

En fantastisk stad och bra område för dig att etablera 
din verksamhet på!

Kontakta mig och kolla“ läget”
Conny Petrén Näringslivsdirektör Etablering Västerås, Tfn: 021 39 11 16, conny.petren@vasteras.se, www.vasteras.se

närmast unik service till de mest 
olika kunder som behöver lägga ut 
sin logistikservice till en resurs-
stark tredjepartslogistiker.

Hoppas nyanställa 200
Servicen som erbjuds är bred. 
Förutom plock och pack med 
utleverans samma dag erbjuds 
tullklarering, inköp, e-handel 
med egen webbportal, exportdo-
kumentation, hantering av farligt 
gods och kundfakturering. Man 
har ett eget speditionskontor och 
här finns t o m callcenter med 
språkstöd för de flesta stora språk.

– Just nu bygger vi en del för 
flyggods som är säkerhetscerti-
fierad för de nya kraven på ”känd 
avsändare”, berättar Lars Fern-
qvist, lagerchef.

Han berättar att lagret har kapa-
citet för mer än en tredubbling av 
antalet orderrader, från dagens 3 
miljoner till 10 miljoner.

– Av 73 000 backar har vi 40 
000 lediga för nya kunder.

Hanteringen på de 63 000 kvm 
rymmer stort svängrum med 

nYköping klÄttRAR pÅ logistiktoppEn 2013 

Att Saabs reservdelslager öppnats för tredjepartslogistik är en 
bidragande orsak till att logistikläget Nyköping/Oxelösund klättrar 
en placering på listan över Sveriges bästa logistiklägen 2013 som 
publicerades i februari. 

Läs mer om listan på intelligentlogistik.se/logistiklagen
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läkemedelslogistik

del inom 24 timmar så har det i 
debatten framstått som att det bli-
vit en försämring och att upplevd 
kundservice försämrats.

– Kundens medvetenhet och 
krav har ökat, tror jag. Behovet att 
uppfylla kundernas förväntningar 
gör att det här blir ett konkurrens-
medel. Den som flera gånger inte 
fått ut förskrivna läkemedel på sitt 
apotek väljer troligen ett annat 
nästa gång.

Det innebär att det apoteket 
också minskar försäljningen av 
handelsvaror.

– När det gäller priserna på 
receptbelagda läkemedel känner 
jag inte till några undersökningar, 
men enligt media så har priserna 
inte sjunkit, utan i vissa fall ökat. 
Det tror jag beror delvis på att 
aktörernas logistikkostnader fort-
farande inte är optimala.

– Försäljning av receptbe-
lagda läkemedel är en lågmar-
ginalbransch. Det som man 
tjänar pengar på är andra varor, 
munvatten, kosttillskott och allt 
möjligt. Det sortimentet har redan 
ökat och kommer troligen att öka 
än mer.

– Alla prognoser, även de före 
omregleringen, pekar på att det 
kommer att bli en utslagning 
av apotek. Marknaden räcker 
helt enkelt inte för dagens 1 400 
apotek.

påpekar Peter Mellander.
– Det kan man se på att fler nu 

vill anställa logistiker. Så en följd 
av omregleringen är att behovet av 
logistiker och logistikkunnande i 
apoteksbranschen ökat.

Hittills har distributionen av 
receptbelagda läkemedel inte 
berörts nämnvärt av avregle-
ringen.

Tror du att det kommer att änd-
ras, så att Oriola och Tamro, får 
släppa ifrån sig stora volymer här?

– Jag är osäker på i vilken grad 
det kan bli realitet. Det som talar 
för en sådan förskjutning är att 
kontrollen över receptbelagt och 
säkerställande av tillgänglighet av 
medicinen när kunden kommer 
med sitt recept, kan vara en kon-
kurrensfaktor för att vinna trogna 
kunder. Om en aktör lyckats 
etablera en högeffektiv försörj-
ningslösning för övriga varor, kan 
man dra nytta av den även för 
receptbelagt.

– Det som talar emot är att man 
också måste uppfylla t ex läke-
medelsverkets temperaturkrav. 
Detta innebär kostnader som gör 
tröskeln betydligt högre.

Har avregleringen nått sina 
syften?

– När det gäller tillgänglighet av 
handelsvaror har den förbättrats. 
När det gäller service att tillhan-
dahålla receptbelagda läkeme-

genom att apoteken blivit fler. 
Volymerna har omfördelats med 
nya försörjningskedjor för apote-
kens handelsvaror.

När antalet apotek ökar med ca 
50 procent krävs fler transporter, 
med mindre volymer i varje leve-
rans och därmed den oönskade 
effekten ökade utsläpp. Till en del 
har dock transportbehoven mötts 
med att distributionen gått i redan 
etablerade distributionsnätverk.

ökad förhandlingsmakt
– Större apotekskedjor har byggt 
upp egna försörjningslösningar, 
som ger dem bättre transparens 
bakåt i kedjan och kontroll över 
stora volymer och därmed direkt 
förhandlingsmakt gentemot leve-
rantörerna.

– Det har också gjort dem mer 
”snabbfotade” att tillmötesgå 
butikernas och kundernas behov. 
”Behövs en extra utkörning så kör 
man den”.

Apoteket Hjärtat, har byggt 
upp en egen försörjningskedja 
med PostNord, Apoteket AB med 
Schenker och Cura (ICA) bygger 
en varuförsörjning i egen regi.

Det har gjort att de två stora 
distributörerna Oriola och Tamro, 
tappat volymer.

Ett annat resultat är att alla 
aktörer har fått bygga upp en ny 
logistikfunktion.

– Apoteket AB har mött kon-
kurrensen genom att bygga upp 
en egen logistikfunktion och 
försöka kringgå Oriola och Tamro 
när det gäller handelsvaror.

Efterfrågad logistikkompetens
– Men även andra aktörer 

behöver mer logistikkompetens, 

– omreglering av apoteken har 
öppnat för nya aktörer och nya 
försörjningskedjor. Men att även 
ta över distributionen av receptbe-
lagda läkemedelfrån de två 
etablerade aktörerna, är en 
betydligt större utmaning och kan 
vara svårare att få lönsamhet i, 
säger peter Mellander.

Av Gösta Hultén

Peter Mellander är partner och 
senior konsult på Alfakonsult i 
Göteborg, med stor erfarenhet av 
läkemedelslogistik.

På fyra år har 900 apotek ägda 
av statliga Apoteket AB fått kon-
kurrens av apotekskedjor och i 
vissa fall små oberoende apotek. 
Antalet apotek har vuxit från ca 
900 2008 till ca 1400 idag. 

Hur ser han på ut vecklingen 
efter omregleringen och på fram-
tiden?

–  Avregleringen har gjort att 
främst handelsvaror och icke 
receptbelagda läkemedel nu tar 
nya vägar. Transporterna har ökat 

FUTURE
TRANSPORT

Elmia

www.elmia.se/nordicrail www.elmia.se/futuretransport

Elmia NORDiC Rail och
Elmia FutuRE tRaNspORt 
8–10 oKToBER, 2013
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lÖsNiNGEN?
Elmia Future Transport och Elmia Nordic Rail är Nordens största mötesplats för transport-, 

logistik- och järnvägsbranschen. här visas tekniken, produkterna och tjänsterna för  

morgondagens transporter och infrastruktur. Sitter du på lösningar, ja, då borde du vara på plats!

?
Vilken figur passar i den tomma rutan?

A B c D E

Omregleringen har satt 
logistiken i fokus

Apotekslogistiken efter avregleringen är ännu 
långt ifrån optimal. Men aktörernas fokus på 

logistik har ökat, menar Peter Mellander 
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automation

dags för bolaget att expandera utanför 
hemmamarknaderna i Italien och Spa-
nien kopplades jag in. 

Svenska dotterbolaget har ca 10 
anställda. 

– Vi är en kärntrupp från olika Göte-
borgsföretag med kompetens från bl a 
bilindustrin, där utvecklingen av LGVer 
ju började.

palletteringssystem i Falkenberg
Samarbetet med Carlsberg har pågått 
i sex år, sedan LGV-lösningen imple-
menterades. Så när det blev dags för 
Carlsberg bygga en helt ny produk-
tionslinje med tillhörande palletterings-
system föll valet på truckleverantören. 

– Automationssystem med robotar 
är vårt andra verksamhetsben, andra 
halvan av omsättningen. 

– Palletteringssystemet är ju formellt 
en del av produktionen, så det är långt 
ifrån självklart att lagertruckleveran-
tören blandas in där. Normalt är väl 
leverantören av produktionslinan som 
även levererar palletteringslösningen. 
Men anläggningen är helintegrerad 
med LGV-systemet på lagret som häm-

rade lager i Grängesberg och företaget 
håller även på med en installation hos 
IKEA-ägda Swedwood i Hultsfred som 
gör garderober och andra möbler och 
träprodukter åt IKEA. 

– Den första installationen gjorde vi 
2004 åt Carlshamn, som hanterar olja 
och andra livsmedelsfetter. 

italiensk kontakt
Elettric 80 grundades 1980 i Viano, 
Italien och levererar end-of-line-
automationslösningar, bl a laserstyrda 
truckar (LGV) sträckfilmningsrobotar 
(Silkworm) och pallkontrollsystem. 
Processerna styrs med mjukvaran 
Smart Decision Maker (SDM). Företa-
get har omkring 450 anställda totalt och 
en årsomsättning på knappt 1 miljard 
SEK, med dotterbolag i USA, Storbri-
tanninen, Sverige, Australien och Polen. 

Göteborgskontoret ansvarar för hela 
den nordeuropeiska marknaden och 
av någon anledning rapporterar även 
Australienkontoret till Sverige.

– Jag och Elettric 80s grundare lärde 
känna varandra på 80-talet när jag 
bodde och jobbade i Italien. När det var 

på Carlsbergs anläggning i Falkenberg 
har den nya produktionslinjen precis fått 
ett nytt palletteringssystem som kan 
kantera 117 000 burkar i timmen. ”Det är 
ett av Europas mest avancerade 
automationssystem” säger Mikael 
Renström, vd på Elettric 80 som 
levererat systemet. 

Av Hilda Hultén

På Carlsbergs centrallager i Falkenberg 
sköter 24 laserstyrda truckar, LGVer, 
hanteringen av alla pallar på lagret 
sedan några år tillbaka. Truckarna 
kommer från den Italienska automa-
tionsleverantören Elettric 80.

– Vi är marknadsledande på den här 
typen av ”end-of-line” lagerplocks-
truckar, vi säljer 4–500 om året, berättar 
Michael Renström, vd på Elettric 80s 
nordiska dotterbolag med kontor i 
Göteborg. 

LGVer är Elettric 80s ena ben och 
står för hälften av omsättningen. I 
Sverige har företaget gjort ett antal 
installationer med LGV-truckar, bl a 20 
stycken till Spendrups högautomatise-

lager på lager

Carlsbergs produktionsanläggning i Falkenberg håller på att högautomatiseras. Nästa steg är ett nytt högautomatiserat lager med 
conveyersystem med plockrobotar, skyttlar och nya ställage som ska vara i drift vecka 26. En investering på 225 miljoner kronor. 

”Av någon 
anledning 
vill konsu-
menterna 
i norra 
Europa ha 
mer varia-
tion på hur 
dryckerna 
förpackas” 
säger 
Mikael 
Renström 
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automation

systemets kapacitet
• Ca 117 000 burkar per timme
• 80 europall / 160 halvpall / 
 320 kvartspall per timme
• Burkar på 0,25–0,568 liter
• Klarar flera olika förpacknings- 
 slag
• Fullständig integration med  
 befintligt LGV-system

på Carlsberg Sverige och hanteras 
av systemet som designats för att 
maximera effektiviteten. Något 
som ytterligare bidrar till anlägg-
ningens totala effektivitet är den 
förvånansvärt lilla yta som pallet-
teringsön upptar i förhållande till 
sin kapacitet.

inte alls lika viktigt i övriga delar 
av världen. 

pallar 80 pallar i timmen
Anläggningen har två par lager-
byggande robotar, två gaffelför-
sedda griphuvuden och en robot 
för placering av mellanlägg och 
hanterar upp till 117 000 burkar 
per timme. Det motsvarar ca 80 
fulla EU-pallar. Utöver helpall kan 
anläggningen pallettera gods på 
halv- eller kvartspallar, som sedan 
sträckfilmas ihop för hantering 
som enheter motsvarande euro-
pallar.

Både helpallarna och de sträck-
filmade enheterna hämtas sedan 
av LGVer som transporterar dem 
från palletteringsön till lagret eller 
skeppningsområdet.

Precis som palletteraren växlar 
sträckfilmsrobotarna mellan olika 
produkttyper utan mekaniska 
omställningar, och felsökning och 
mjukvaruuppdateringar kan göras 
på distans.

Både trä- och plastpall används 

tar pallarna från palletterings-
anläggningen, berättar Michael 
Renström. 

Hög flexibilitet
Den nya installationen är en 
höghastighetspalletterare, Dragon, 
som installerats i direkt anslutning 
till den nya produktionslinjen. 
Den kan hantera upp till 117 
000 burkar i timmen i storlekar 
mellan 0,25 och 0,568 liter, utan 
mekaniska ändringar vid byten 
mellan de olika formaten sexpack 
och flak med 24 burkar.

Enligt Michael Renström är 
systemet väldigt flexibelt för 
produktionsförändingar, något 
som behövs på den trendkänsliga 
Nordeuropeiska marknaden. 

– Det är ett av de mest avan-
cerade palletteringssystemen i 
Europa när det gäller flexibileiten. 
Av någon anledning vill kon-
sumenterna i norra Europa ha 
mer variation på hur dryckerna 
förpackas. Det är samma vara i 
en mångfald av format. Sådant är 

•	 Från	en	pallplats	upp	till	8000	kvm.	

•	 Varm-,	kyl-	eller	fryslager																											

(med	tillhörande	personalytor).	

•	 Ljusa	kontorsdelar	(med	separat	infart)							för	

för	både	små	och	stora	företag.	

•	 Lunchrestaurang	och	stora	fräscha	

konferensutrymmen.

uthyres: lager med flexibilitet växjö
Hyr en pallplats eller flera tusen kvadrat - du väljer!

växjö logistik center

För	mer	information	kontakta:
Patrik carlsson
t:	0703-60	60	09	
e:	patrik.carlsson@cbre.com
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Palletteringsanläggningen har två par lagerbyggande robotar, två gaffel-
försedda griphuvuden och en robot för placering av mellanlägg.
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vinjett

Hamnarnas krig
Miljarder investeras i svenska hamnar. På tio år satsas minst 16 miljarder 
för att muddra farleder, öka logistikytor, bygga terminaler, kajer och pirer 
och i Stockholm på en helt ny hamn. De svenska hamnarna är i allmänhet 
kommunägda. Flera av dem är vinstmaskiner, andra går med förlust. 
Samtidigt pågår ett krig om volymer mellan hamnar och mot andra  
transportaktörer. Här är några av de pågående ”hamnkrigen” runt  
om i Sverige.

Av Lena Sonne & Hilda Hultén

Oljemålning avsjöslag mellan holländska och spanska fartyg på 1600-talet. Sjöhistoriska museet.
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hamnarnas krig

Stockholms hamnar, som ägs av Stockholms 
stad, gör stora vinster på Finlandsfärjetrafi-
ken. Men på containersidan har Södertälje 
hamn länge naggat på volymerna. För fem 
år sedan var Stockholm klart större, men 
2011 hade Södertälje vuxit till nära tredubbla 
storleken, ca 80 000 TEU mot Stockholms 
knappa 28 000.

– Vår stora fördel är det geografiska läget, 
vi har fem minuter till motorvägen. Stock-
holms frihamn ligger mitt i stan, med all 
trängsel, sa Södertälje hamns vd Erik Froste 
nöjt i en intervju med Intelligent Logistik 
förra året.

Cargonets nedläggning i Årsta och Inter-
containers påföljande satsning på kontinen-
taltrafik från Södertälje, skulle ge ytterligare 
volymlyft. Hamnen räknade med att öka con-
tainervolymerna med minst 15 % under 2012

Men så blev det inte.
Efter Q3 2012 kunde hamnbolaget redovisa 

nolltillväxt för containers över kaj. Största 
bakslaget kom i oktober, då storrederiet MSC, 
som stod för 20 % av containervolymerna, 
lämnade Södertälje för Stockholm. Möjligen 

efter påtryckningar från Stockholms mäktiga 
terminaloperatör Hutchinson, med siktet 
inställt på Norvik.

Södertälje hamn redovisade containervoly-
mer på 66 000 TEU 2012, en minskning med 
ca 17 % mot 2011.

– Det är en ovan känsla för oss, eftersom 
vi brukar växa 20–30 % per år. Dock ser det 
bättre ut nu igen, vi har nya kunder på väg 
in. 2012 blev inte som planerat, men vi lägger 
oss inte ner och dör för det. 

Nästa bakslag för Södertälje tycks bli Inter-
containers konkurs (läs mer på sid 10–11). 
Delar av trafiken ska drivas vidare i ett nytt 
bolag, men Södertäljetrafiken tycks inte  
finnas med. 

Och Stockholms hamnar satsar djärvt. 
Över 8 miljarder satsas totalt, bl a 2,8 mil-
jarder i ombyggnad av Värtahamnen, 760 
miljoner för utbyggnad i Kapellskär och ca 
3,6 miljarder i nya Norvik, där man nu otå-
ligt väntar på klartecken. Till detta kommer 
järnvägsanslutningar för ca 2 miljarder, varav 
Stockholm ska betala hälften.

– Alla tillstånd är klara för Norvik. Nu åter-

står bara några överklaganden och förhand-
lingar i Miljö- och markdomstolen, säger 
marknadschef Henrik Wiederståhl.

Gävle, Hargshamn och Oxelösunds hamnar 
slåss om Ludvikafältets malmtransporter. Hur 
många gruvor som verkligen öppnas beror 
dock på det framtida järnmalmspriset.

I motsats till Northland i Pajala har berg-
slagsmalmen fördelen av en väl utbyggd 
järnvägsinfrastruktur. Det finns därmed flera 
möjliga transportvägar och Gävle hamn, 
Hargshamn (ägd av Stockholms hamnar) och 
Oxelösunds hamn krigar hårt om att vinna 
malmtransporterna.

Oxelösunds hamns främsta argument är 
järnväg och motorväg i direkt anslutning till 
kajerna och djuphamn med kort insegling. 
Men det kräver upprustning av järnvägen 
mellan södra Dalarna och Oxelösund.

– Den stora frågan för framtiden just nu är 
malmexport. Bägge gruvföretagen i Bergsla-
gen, Grängesberg Iron och Nordic Iron Ore, 
har tecknat avsiktsförklaringar med oss. Vi 
förväntar oss att Trafikverket ska sätta ned 
foten och tydligt markera att staten stöder 
utvecklingen, genom att rusta upp banan, 
säger Erik Zetterlund, vd Oxelösunds hamn.

Och malmen behövs. Hamnen har gått 
igenom några turbulenta år, berättar Erik 
Zetterlund.

– 2008 var ett rekordår, 2009 var det finans-
kris och uppsägningar pga arbetsbrist, 2010 
rekordår igen och 2011 och 2012 var motiga.

– Stålindustrin går illa, världsekonomin 
bromsar upp. Vi kör på 60 % beläggning mot 
rekordåren 2008 och 2010.

Men Gävle hamn vill ta upp kampen 
om malmtransporterna. Här satsas mer än 
någonsin, eller en miljard totalt.

– Vi har bra förutsättningar här, säger 
Håkan Bergström, marknadschef Gävle 
hamn.

I satsningarna ingår bl a muddring av in-
seglingsrännan från 10 till 12,2 meters djup. 
Muddermassorna används till 200 000 kvm 
ny terminalyta i hamnen. En 400 meter lång 
kaj byggs också och en 800 kvm terminal för 
skogsprodukter. En elektrifierad direktan-
slutning till Gävle hamn planeras, som gör 
att alla godståg kan köra direkt till och från 
hamnen.

– Allt ska vara klart 2015, säger Håkan 
Bergström. Nya planer på en helt ny contai-
nerhamn aviserades i mars i år. 

Hargshamn i Östhammars kommun tar 
redan nu emot malmen från Dannemora 
enligt ett 10-årigt avtal. Men politikerna i 
Östhammar vill investera stort bl a på fördju-
pad farled från 8,5 till 11 meter och på allvar 
ta upp kampen med Gävle om volymerna. 
Redan nu är Hargshamn stort på biobränsle 
för Mälardalen.

– 2012 blev inte som planerat, men vi lägger 
oss inte ner och dör för det, säger Södertälje 
hamns vd Erik Froste.

Oxelösunds hamn vill bli huvudhamn för 
Bergsslagens väntade malmvolymer.

kriget om stockHolms containervolymer

kriget om malmtransporterna
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hamnarnas krig

Kriget om Gotlandstrafiken, är det senaste 
hamnkriget och förs mellan grannkommu-
nerna Västervik och Oskarshamn i Kalmar 
län.

Västerviks kommun och hamn kämpar 
hårt för att stjäla färjetrafiken till Gotland 
från Oskarshamn. När staten skriver nytt 
avtal slåss Västervik för att frågan om vilken 
hamn som ska trafikeras ska lämnas öppen i 
offertförfrågan. 

Färjetrafiken till Gotland är viktig för 
Oskarshamns hamn. Ungefär 450 000 rese-
närer passerar årligen hamnen och cirka 
300 000 ton gods fraktas på färjan.

I Västervik har ca 50 miljoner kronor 
investerats i en ny farled som gör restiden 
kortare via Västervik, även för resenärer som 

bor i Oskarshamn. Färjorna kan köra rakt in 
och behöver inte vända. Förhoppningen är 
att starta ny sommartrafik från 2014, ta över 
året-runt-trafiken från Oskarshamn och bli 
ensamma om den södra linjen till Visby.

Men Oskarshamn ogillar givetvis Väster-
viks tilltag.

– Vi satsar 250 miljoner kronor i en ny 
terminal. Vi behöver ha besked nu, det finns 
ingen anledning att utreda detta på längden 
och tvären, säger Oskarshamns kommunal-
råd Peter Wretlund (S) till vt.se.

Oskarshamns Hamn AB bygger redan en 
ny färjeterminal för Gotlandstrafiken och för 
RoRo-förbindelse till Ventspils i Lettland, 
som del i det EU-stödda CARGOTO-pro-
jektet.

Den nya färjeterminalen beräknas vara klar 
första halvåret 2015.

– Vi har logistiken och ett bra flöde i gods-
trafiken, det är tunga argument , säger Peter 
Wretlund.

Hittills talar det mest för att Oskarshamn 
vinner det här kriget.

Oskarsham vill behålla Gotlandstrafiken och 
bygga nya volymer till Baltikum.

smålandskriget om gotlandstrafiken

Gävle Containerterminal (GCT) och Gävle 
Kombiterminal, som drivs av terminalopera-
tören Road Cargo och ägs av Jernhusen sedan 
oktober 2012, slåss om Gävles containervo-
lymer. 

Att det finns två kombiterminaler i samma 
geografiska upptagningsområde gör att ingen 
av terminalerna nu får tillräckliga volymer, 
enligt initierade källor.

– Kombiterminalen har länge varit ganska 
inaktiv men nu verkar de ha satt fart på verk-
samheten, så visst finns det konkurrens om 
containervolymerna, säger Håkan Bergström, 
marknadschef Gävle hamn. 

– Men än så länge är kombiterminalen 

betydligt mindre volymmässigt och har inte 
påverkat oss så mycket. 

Kommunägda Gävle hamn som miljard-
investerat på senare år, räds inte konkurren-
sen. Nu utreder hamnen möjligheterna att 
bygga helt ny containerhamn. Bakgrunden 
är att hamnen i och med muddringen av 
inseglingsrännan kommer att kunna ta emot 
större fartyg med kapacitet på 5 000 TEU från 
och med 2014, mot dagens maxkapacitet på 
1500 TEU. De befintliga kajerna i hamnen 
och GCT, kan inte användas för dessa större 
fartyg. Bl a gäller utredningen om den nya 
hamnen ska byggas i Fredriksskans eller Gra-
nudden och vilken operatör som är lämpli-

gast att driva terminalen långsiktigt. 
CGT ägs till 80 % av riskkapitalbolaget 

Noor Holding och Gävle Stadshus AB  
med 20 %.

Gävle Containerterminal (CGT) och Gävle Kom-
biterminal krigar om Gävles containervolymer.  

inbördeskrig om containervolymer i gävle

Hamnarna kring Vänern och Mälaren slåss 
hårt för att överleva och öka insjöfartens 
betydelse, som godstransportalternativ till 
landtransporter. 

Enligt Mälarhamnar skulle ökad insjöfart 
kunna avlasta det tungt trafikerade landnät-
verket i Mälardalen. De vill också gärna vinna 
malmtransporter. Den nybildade näringslivs-
gruppen Mälarlogistik, ett samarbete mellan 
Handelskammaren Mälardalen och en rad 
företag i regionen, både transportköpare och 
transportörer, vill utveckla Mälarsjöfarten.

Fördelarna med insjöfarten är bl a den 
minimala risken för trafikstockning och 
förseningar och att den kan hantera tungt 
otympligt gods som inte går att transportera 

på väg. Hindren är att transporterna tar tid 
och diverse infrastruktur- och avgiftsproblem 
som fördyrar transporterna. Bl a bär sjöfarten 
sina egna kostnader. I dag betalar fartygen 
förutom hamnavgift och farledsavgift, även 
lotsavgift, som blir särskilt dyra vid den långa 
inseglingen i Mälaren. Insjöaktörerna vill 
därför att avgiftssystemet ses över. 

Hur realistiska Mälarhamnars planer är, 
beror mycket på vad som händer med Söder-
tälje sluss. 

Ännu finns inget klarteckan att bygga ut 
den.

Även Vänerhamnar försöker få mer voly-
mer till sina hamnar. Att avlasta en eftersatt 
väginfrastruktur är ett starkt argument. Även 

här är en upprustad sluss i Trollhättan, ett 
viktigt krav. En låg i Göteborg är ett hinder 
som ororar, men som troligen kan lösas.

Ytbyggnaden av Södertälje sluss är avgörande 
för mälarsjöfarten. Foto Holger Ellgård

insjöHamnar mot landkrabbor
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Att Göteborgs hamn år 2010 började dela 
upp verksamheten i separata bolag och 
lägga ut terminalerverksamheten på externa 
aktörer har gett nya, intressanta konkurrens-
situationer. 

– Strukturen ger flera fördelar. Med spe-
cialiserade operatörer ökar potentialen att få 
effektiv godshantering och vi som hamnägare 
kan fokusera på den långsiktiga utvecklingen 
av hamnen, säger Magnus Kårestedt, vd 
Göteborgs hamn. 

Ett exempel på ny konkurrens är att Göte-
borgs hamns bilterminal förra året fick roro-
trafik till Killingholme i England under 2012 
genom nystartade North Sea RoRo, en utma-
nare till DFDS långa monopol på englands-
roro. DFDS, som även äger roro-hamnen 
”Älvsborgshamnen” ihop med C.RO Ports 
sedan 2012, förlorade i samband med det 
storkunden NTEX, som var initiativtagare till 
den nya linjen. Älvsborgshamnen var tidigare 
ensam om roro-trafik i Göteborg.

– Att de olika terminalerna börjar konkur-
rera med varandras verksamheter är nytt, 

men det vässar Göteborg som hamnregion 
och gynnar kunderna, säger Michael Arvids-
son, vd på Logent, som driver bilterminalen 
i Göteborg. 

Den dagen North Sea Roro, som driver den 
nya Englandslinjen, gick ut med nyheten om 
den nya trafiken, tappade DFDS aktie 8 % på 
Köpenhamnsbörsen. Det säger onekligen en 
del om hur lönsamt det varit för DFDS med 
monopolet, och hur nyttigt det är med fler 
aktörer. 

Utmanaren lägger ned
Men säg det krig som varar. Sedan linjen 
startade har DFDS vässat sitt erbjudande, och 
volymerna har inte blivit vad North Sea RoRo 
önskat, så nu läggs linjen ned. Den 9 mars 
gick sista turen från Killingholme till Göte-
borg. Samtidigt återfick DFDS NTEX som 
storkund till England. Enligt uppgifter till 
kunderna kommer North Sea RoRo fortsätta 
med andra verksamheter.

För bilterminalen, som drivs av Logent var 
tillskottet i verksamhet välbehövligt, med de 

just nu kraftigt minskande bilvolymerna. 
– Vi behöver komplettera vår verksam-

het för att kompensera för minskad import 
och export av bilar. Roro-trafik är ett sätt. Ett 
annat är att vi satsar på High&Heavy-seg-
mentet, säger Michael Arvidsson. 

Hur de nya ägarförhållandena påverkar 
verksamheten i övriga delar av hamnen 
återstår att se. Tydligt är att satsningarna på 
upprustning av infrastruktur, utrustning och 
IT-system har ökat sedan strukturföränd-
ringen. 

kriget mellan göteborgs Hamnterminaler

DFDS och Älvsborgshamnen vann slaget om 
roro-trafiken på England. Den 9 mars i år gick 
North Sea RoRos sista tur.

Alla hamngrannar strider inte om 
volymerna, det finns också flera 
strategiska samarbeten. Bland 
annat mellan hamnarna i 
Halmstad och Varberg och mellan 
CMp i Malmö och Helsingborgs 
hamn.

Från årsskiftet 2013 drivs ham-
narna i Halmstad och Varbergs 
verksamhet i det gemensamma 
bolaget Hallands Hamnar AB, 
med säte i Halmstad.

– Vi kompletterar varandra, 
säger Antti Laakso, tidigare vd för 
Varbergs hamn, som främst han-
terar skogsprodukter. 

– Tanken är att öka lönsamhe-
ten och skapa konkurrensfördelar, 
säger Björn Alvengrip, vd i det 
nya bolaget och ordförande i Sve-
riges Hamnar.

Hallandshamnarna satsar nu på 
att konkurrera om containervo-
lymer med Göteborg. Än är voly-
merna små, 45 000 TEU jämfört 

med Göteborg 887 000 år 2012.
– Vi vill fördubbla container-

trafiken på fem år och utveckla 
RoRo-trafiken, säger Björn Alven-
grip. 

Antti Laakso tror att Hallands 
Hamnar kan gynnas av svavel-
direktivet som gör det betydligt 
dyrare för fartyg att gå in i Öst-
ersjön och upp längs Norrlands-
kusten.

– Ett alternativ för flera skulle 
då kunna vara att lossa i Hallands 
Hamnar och köra godset vidare 
på järnväg.

samarbete Malmö-Helsingborg 
på g
Malmö hamn är van vid lokalt 
samarbete. Sedan 2001 drivs 
verksamheten gemensamt med 
Köpenhamns hamn i bolaget 
Copenhagen Malmö Port, CMP 
AB. 

Och nu finns planer på ytterli-
gare ett samarbete med Helsing-

borgs hamn.  Planer finns för ett 
gemensamt hamnbolag även här. 

– De två hamnarnas verksam-
heter kompletterar varandra på ett 
bra sätt.  Ett fördjupat samarbete 
skulle också innebära att vi und-
viker dubbelinvesteringar, säger 
Johan Röstin, vd för CMP  i en 
kommentar.

Nya Norra hamnen i Malmö 
pekas också ut som ett av Sveriges 
just nu hetaste etableringslägen 
för logistik. Marken består av 
muddermassor och är nu klar. Det 
handlar om 45 000 kvm yta som 
tas i bruk successivt under 2013.

Även i Helsingborg får ny yta 
i år. 

– I april–maj 2013 får vi ca 
14 000 kvm ny hanteringsyta, 
säger Andréas Eriksson, mark-
nadschef. 

– Men mer yta behövs för att 
möta ökande volymer de kom-
mande 20 åren. 

Hamnen har också ökat sina 
tågvolymer med 15 % sedan sep-
tember 2012, då tågoperatören 
VIIA började trafikera sträckan 
Helsingborg-Bettembourg, Lux-
emburg från hamnen. 

Alla krigar inte

Hantering av sågade trävaror för export av Timberbridge i Varbergs hamn 
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Det är lätt att vi får skulden då.
– Jag är rädd för att trycket på att 

stänga bron för sjöfarten då blir så stort 
att Göteborgs stad väljer att utöka tiden. 
Då återstår nattetid för oss att passera 
och det är en omöjlighet. Då tvingas vi 
flytta vår verksamhet. 

– Det verkar inte som om Göteborgs 
politiker gillar verkligheten.

– Bäst skulle vara en planskild kors-
ning och en hög bro.

I Mälarhamnar har man påbörjat 
ett samarbete för att gynna insjöfarten. 
Finns liknande samarbete i Vänern?

– Nej vi har inte kommit så långt. 
Men kommuner och närningsliv samar-
betar i Vänersamarbetet. Även närings-
livet har ett samarbete genom Vänerre-
gionens Näringslivsråd, VNR. Det kan 
nog ta mer fart nu.

– Det behövs. Sjöfarten bär sina egna 
rörliga kostnader med hamnavgifter 
och farledsavgifter, det har inte vägtrafi-
ken eller andra transportslag. Det finns 
t ex fortfarande ingen kilometerskatt för 
lastbilar, även om man talar om det.

– Kanske skulle man sänka kostna-
derna för oss istället. För att göra gods-
transporter konkurrensneutrala. 

ändå till den och säger till oss att argu-
mentera för vår sak .

– Men det kan väl knappast bara vara 
”vår sak” att argumentera för det som är 
mest samhällsekonomiskt fördelaktigt?

Snart har den gamla, höga Götaälv-
bron tjänat ut. Före 2020 ska en ny vara 
på plats. Men den nya blir lägre, vilket 
innebär fler broöppningar och fler 
stopp i kollektivtrafiken. 

– Den kan bli ett stort problem för 
både sjöfarten och för Göteborgarna 
som reser kollektivt. Västtrafik säger att 
man maximalt klarar av 5 öppningar 
per dygn, men Trafikverket menar 
att man måste kunna ha upp till 15 
öppningar per dygn för att säkerställa 
riksintresset sjöfart.

Hur kan man lösa det?
– Idag är den 19,7 m hög och våra 

båtar kan passera under, men nu ska 
den sänkas – först var det tal om 10 m 
men så har man höjt till 12. Ur vårt per-
spektiv är det lika illa. Från Göteborgs 
stad har man tittat på städer som t ex 
Prag. Men där har man pråmar och inte 
alls samma problem som vi. Vänern är 
klassat som ett innanhav – inte en sjö. 
Därför bör man tittat på lösningar som 
i t ex Manchester eller Istanbul, som har 
40 m höga broar.

Men kan inte sjöfarten anpassa pas-
sagerna tidsmässigt?

– Tidsbegränsningarna i rusningstid 
för- och eftermiddag då vi inte kan pas-
sera, innebär att 25 % av dygnet försvin-
ner. Dessutom blir det krångligt för alla 
trafikanter på andra tider som måste 
vänta på fler broöppningar på 7 minu-
ter varje gång och varje broöppning 
kommer ge störningar i 45 minuter för 
Västtrafik. Det skapar köer i trafiken. 

Henrik källsson är tredje generationen i 
det anrika vänerrederiet Erik thun AB. 
Men insjöfarten är styvmoderligt 
behandlad av regeringen och står inför 
många utmaningar, anser han. 

Av Lena Sonne

Henrik Källsson är tredje generationen i 
det anrika Lidköpingsbaserade rederiet 
Erik Thun AB. Bara 30 år, men redan 
vice vd, tillsammans med kusinen 
Johan Källsson.

Har det alltid varit självklart för dig 
att fortsätta i fädrens spår?

– Nej, ett tag var jag trött på det, men 
så beslöt jag att läsa företagsekonomi, 
säger Henrik Källsson. 

Ni seglar en del på Vänern. Hur bero-
ende är ni av Trollhätteslussarna?

– Våra båtar är optimerade till den 
storlek som slussarna klarar nu och vi 
kan segla på andra farvatten också.

I Trafikverkets utredning finns en 
samhällsekonomisk kalkyl som inte 
stämmer och som är extremt dåligt 
underbyggd, inte minst för miljön och 
som t o m föreslår att föra över mer 
gods på väg. Det skulle bli mer lönsamt 
för staten, eftersom bränsle beskattas.

– Trafikverket gör teckenfel när det 
gäller västkusten. Sjöfarten blir miljö-
bov och minskar statens skatteunderlag 
och moms p g a minskad vägtrafik. På 
ostkusten räknar man tvärtom, trots att 
sjöfarten har en positiv miljöeffekt.

– Dessutom kan skatt aldrig räknas 
som inkomst, utan är bara en omför-
delning så att det blir negativa siffror 
någon annanstans. 

– Trafikverket håller t o m med om att 
kalkylen inte håller, men anpassar sig 

seglar 
familjeskutan  
i motvind 

Namn: Henrik Källsson

Ålder: 31 år

Utbildning: Företagsekonom

Gör: Delad vice vd med kusinen 
Johan Källsson. Tredje generation 
i familjeföretaget Erik Thun. 

Hobby: Discjockey och klubbar-
rangör, med förkärlek för den 
karibiska musikstilen Soca. 

Det kan väl 
knappast 
bara vara 
vår sak att 
argumen-
tera för 
det som 
är mest 
samhälls-
ekonomiskt 
fördelak-
tigt?

Torrlastaren Elbetor i Lidköpings hamn. 
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svaveldirektivet

nenten, säger Richard Kirchner, 
försäljningschef på Green Cargo.
Bolaget efterfrågar också sucessiva 
tåglägen, som innebär att Tra-
fikverket planerar tåglägen (tid-
tabeller) på månadsbasis och inte 
på årsbasis. Enligt Green Cargo 
skulle successiva tåglägen öka 
både kapaciteten och flexibileteten 
i den svenska järnvägen.

Möjlig export kan gå ut via 
Öresundsbron, färjorna i Sydsve-
rige, via Göteborgs hamn eller 
andra hamnar på västkusten. 
Vilka transportmöjligheter ut från 
Sverige som Green Cargo kan 
erbjuda beror på kundönskemål 
och möjliga volymer.

”kan bli nya terminaler i norr”
Snabbväxande terminaloperatören 
Logent är en annan allt viktigare 
aktör på järnvägsgodsmarknaden. 

ny Jobb&karriärsida för logistiker 
I april lanserar Intelligent Logistik en ny Jobb & Karriärsida för inköpare och logistiker. Platsannonser, 
lönestatistik, register över logistikutbildningar, specialartiklar och nyhetsportal är några av inslagen. 

Logistiker och inköpare är eftertraktade yrkesgrupper, särskilt de med arbetslivserfarenhet. Men hittills 
har det saknats en mötesplats för logistiker i karriären och arbetsgivare som letar kompetens. 

På adressen www.intelligentlogistik.se/jobb hittar du allt du behöver i karriären. Ett jobbforum med 
arbetsmarknadsanalyser, lönestatistik, utbildningar, platsannonser, intervjuer, karriärtips och jobbrelate-
rade nyheter. 

Vi samarbetar bl a med Stepstone för att skapa det mest kompletta platsannonsutbudet på marknaden. 
Jobbportalen finns på vår nyhetswebb, där du hittar alla nyheter du behöver för att hålla dig ajour med 
din branch. Vill du platsannonsera finns inget bättre ställe att nå rätt kompetens. 

Så välkommen att kika in!

svaveldirektivet kommer att fördy-
ra sjötransporterna i östersjön – till 
glädje för landtransportörerna. nu 
tittar både green Cargo och logent 
på etableringsmöjligheter i 
norrland. 

Av Hilda Hultén 
 
Från 2015 blir sjötransporterna i 
Östersjön betydligt dyrare, som en 
konsekvens av FNs och EUs nya 
svaveldirektiv. Fördyringen oroar 
näringslivet, men innebär också 
en möjlighet för landtransportö-
rerna att öka godsvolymmerna 
främst till Norrland.

Green Cargo har analyserat 
möjligheterna att erbjuda ökade 
godstågstransporter från Norrland 
till södra Sverige och kommit 
fram till att det finns möjlighet 
att utöka trafiken med drygt 13 
miljoner ton per år. Det motsvarar 
ca 15 nya godståg per dygn mellan 
Norrland och södra Sverige.

Begränsningen för tågtrafiken 
är tillgängligheten på spåren, 
uppger Green Cargo, som dock 
tror att den utökade trafiken går 
att få till genom bättre utnyttjande 
av dagens lediga spårkapacitet och 
mer dygnet runt-trafik. 

Vill ha successiva tåglägen 
– Företag inom såväl stål- som 
skogsbranschen har redan kon-
taktat oss. De kör testtransporter 
och har börjat säkra kapacitet för 
ökade tågtransporter med oss från 
Norrland och långt ned på konti-

Bolaget har satsat aggressivt på 
terminaler de senaste åren och 
driver ett antal större terminaler, 
bl a hamn- och kombiterminaler i 
Göteborg, Stockholm, Umeå och 
Sundsvall. 

största nätverket
– Vi har nu det största termi-
nalnätverket av alla operatörer i 
Sverige, säger Michael Arvidsson, 
vd på Logent, som innan han blev 
vd i januari, var affärsområdeschef 
för Logent Ports & Terminals. 

Även Michael Arvidsson spår 
att svaveldirektivets fördyring av 
sjötransporter i Östersjön kom-
mer att öka andelen landburna 
transporter till norra Sverige. 

– Vi kikar på möjligheter att 
etablera en intermodal teminal 
norröver, i Finland eller kanske i 
Haparanda. 

Han tror att svaveldirektivet kan 
ge en indirekt konkurrensfördel 
till både tåg- och biltrafik. 

– Järnvägen kommer att gynnas, 
men även vägtransporterna kom-
mer troligtvis att öka. 

terminalsök i sydsverige
Logent tittar inte bara på Norr-
land, intresset för att komplet-
tera terminalnätverket med en 
terminal i Sydsverige, är också 
högst aktuellt. 

– Det är väl ingen hemlighet att 
vi letar efter en lämplig terminal 
i södra Sverige, d v s i Skåne eller 
Blekinge. Jag skulle gissa att vi har 
en sådan innan året är slut. 

– Men inget är klart än, det gäl-
ler att hitta rätt terminal också, 
som passar vår verksamhet. 

Svaveldirektivet gynnar landtransporter

Green Cargo tror på 15 nya tåg per dygn från Norrland till södra Sverige. 
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– Jag tycker att det är fint när 
man ser spår av människor, säger 

Markus Brandefelt.

Brandefelt, som i nio år hämtat Ikea-
gods på Bring Express lager i Västberga 
industriområde i Stockholm visar i sina 
bilder att det finns både mystik, värme 
och poesi i den slitna lagerlokalen.

– Jag försöker spegla stämningen och 
få fram lagrets själ i mina bilder, säger 
han. Jag plåtar skrymslen och vrår och 
letar efter speciella platser. 

Men inte människor. 
– Jag tycker att det är fint när man ser 

spår av människor.
För två år sedan fick han idén att göra 

en fotobok om lagret. De flesta har ald-
rig varit i dessa miljöer. Få har hittills 
dokumenterat dessa arbetsplatser. 

– Många arbetsplatser i Västberga, 
där tusentals människor arbetat, för-
svinner snart. Bring Express flyttar till 
nya lokaler i april.

Alla som jobbar på lagret känner igen 
mig så jag har kunnat röra mig fritt.

Markus Brandefelt är utbildad bild-
journalist vid Nordens folkhögskola 
Biskop-Arnö och har gett ut tre foto-
böcker.

– Jag försöker spegla stämningen och få 
fram lagrets själ i mina bilder, säger Mar-
kus Brandefelt, bildjournalist och 
chaufför.

Text: Lena Sonne  
foto: Markus Brandenfeldt

Lagerlokaler är sällan vackra, varken 
inredningsmässigt eller arkitektoniskt. 
Nya funktionella, energiklassade högla-
ger, med glänsande fasader för modern 
lagerhantering, placerade längs motor-
vägarna i bra logistiklägen men utanför 
staden. De är knappast vackrare än de 
gamla, slitna ofunktionella i t ex Väst-
berga som nu börjar överges. Undantag 
är de riktigt gamla – tegelbyggnader 
från 1800- och tidigt 1900-tal som kan 
vara ståtliga och minnen från industria-
lismens stolta barndom då arkitekturen 
skulle uttrycka verksamhetens status 
och dåtidens utvecklingsoptimistiska 
ideal.

gör fotobok om lagret
Men chaufför och bildjournalist Markus 

Han vill fånga lagrets själ

VÄxlAnDE ARkitEktUR i  
VÄstBERgA inDUstRioMRÅDE

När staden köpte mark i Västberga 1904 avsattes en 
del till industrimark i det nordvästra hörnet, där det 
byggdes fabriker på 1910-talet, bl a snickerifabrik, tvätt-
medelsfabriken Nord-Tend och Radius som tillverkade 
spritkök. 

På 1970-talet byggdes Ericssons stora anläggning. Lilje-
holmens kabelfabrik, ritades av Ture Wennerholm 1929 
och byggdes söder om Västberga gård. 1935 planlades 
hela södra stadsdelen för industri och byggdes ut fram 
till 1970-talet, mest med metall- och verkstadsindustri. 
Ofta anlitad arkitekt var ingenjören Karl G H Karls-
son, vars byggnader ofta är enkel nyttoarkitektur t ex 
Sandviks i rött tegel. Modernistiska inslag, med geome-
triska former och fasader av ljus betong som i f d San 
Remobageriet har ritats av Gunnar Henriksson på KF:s 
arkitektkontor och byggt 1957–1960.

Källa: Stockholmia förlag 2003.
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utnyttjande av fordonsflottan, särskilt 
viktigt i en lågmarginalbransch som 
transportsektorn.

kopplar samman två system
Kärnan i avhandlingen är hur direkt-
leveransnätverk och navnätverk kan 
kombineras och överlappa varandra, 
det vill säga ”överlagras”.

I ett direktleveransnätverk körs god-
set direkt från avgångsorten till slutdes-
tinationen, precis som en direktbuss kör 
från stad A till stad B, utan stopp.

I ett navnätverk däremot åker allt 
gods, oavsett destination, först till en 
uppsamlingspunkt, eller nav, sen vidare 
till slutdestination. Med engelsk termi-
nologi kallas detta ”hub and spoke”, nav 
och ekrar.

”Bara sunt förnuft”
Joakim Kalantari har studerat vad 
som händer när man kopplar samman 
systemen och hur de kan dra nytta av 
varandra.

Hans avhandling är nämligen både 
jordnära och kan komma till stor prak-
tisk nytta.

– Jag gillar egentligen inte alls nya 
begrepp och särskilt inte onödiga nya 
begrepp, försäkrar han när vi träffas 
för en frukost på ett litet hotell nära 
Chalmers.

Färre lastbilar
Han har undersökt hur ett nätverk av 
nav för godstransporter kan kombi-
neras så att effektiviteten ökar. Med 
effektivitet avses i det här fallet färre 
lastbilar som kör färre mil på de stora 
vägarna men ändå transporterar lika 
mycket eller mer gods, utan att sänka 
kvalitetskraven i hanteringen.

Det hela handlar närmare bestämt 
om inrikes svenska godstransporter av 
pallgods och hur man med enkla medel 
kan få ut 5–10 % mer ur befintliga 
system.

Det ger många inbesparade miljoner, 
både i färre inköpta bilar och bättre 

genom att kombinera nav- och 
direktleveranser i samma nätverk kan 
inrikestransporter effektiviseras med 
5–10 procent. Det visar Chalmersforska-
ren Joakim kalantari i en färsk doktors-
avhandling. 

Av Gösta Hultén

Nya avhandlingar om logistik skrivs ju 
numera ofta på engelska. Det är väl gott 
och väl, Men vokabulären kan samtidigt 
göra att enkla saker låter komplicerade.

Joakim Kalantaris färska avhandling 
”Foliated Transportation Networks” 
handlar helt enkelt om att få ut mer av 
dagens transportsystem. ”Foliated” är 
ett ovanligt ord även på engelska. En 
svensk översättning skulle kunna vara 
”överlagrade”. men också det låter lite 
svårbegripligt, åtminstone i logistik-
sammanhang.

– Det är absolut inte meningen, 
försäkrar Joakim Kalantari, nybliven 
doktor vid Chalmers i Göteborg. 

Företag 
som sköter 
sin egen 
distribu-
tion bör 
vara intres-
serade 
av hans 
forsknings-
resultat.

smartare nätverk sparar 
pallar, pengar och miljö
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avhandling

med nu fyraåriga dottern Kimia, 
vill han främst komma ut i indu-
strin eller logistikbranschen för att 
omsätta sina kunskaper praktiskt. 
Men också för att kunna samla på 
sig nya problemuppslag och kan-
ske underlag för ny forskning.

– Oavsett om jag fortsätter i 
forskningen eller industrin kom-
mer det här synssättet nog att följa 
med mig.

”sverige gav oss en chans”
Som namnet Kalantari antyder så 
kommer Joakim Kalantaris familj 
inte ursprungligen från Sverige. 
Jag gissar på Grekland, men det 
var fel.

– Vår familj kom som flyktingar 
från Iran 1992. Jag växte upp i en 
Göteborgsförort. Jag känner stor 
tacksamhet mot Sverige för att vi 
blev väl mottagna och för att jag 
fick chans att studera och dokto-
rera här.

Med särskild värme nämner 
han Kent Lumsden, professor i 
logistik vid Chalmers, som varit 
hans handledare och mentor.

– Dessutom vill jag nämna 
Bengt Wennerberg i Logistik och 
Transportstiftelsen, som stött mig 
på alla sätt och som bidragit till att 
min forskning kunde finansieras.

ledande aktörer. För en tid sedan 
blev han inbjudan av lednings-
gruppen för ett stort, globalt logis-
tikföretag.

Finansierat av Vinnova och lts
Avhandlingsprojektet, som finan-
sierats av Vinnova och Logistik- 
och transportstiftelsen i Göteborg 
(LTS), har genomförts genom 
olika simuleringar. De underlags-
data som använts kommer från 
DB Schenker.

Främst bör företag med egen 
distribution vara intresserade av 
forskningsresultaten. Särskilt de 
med väl utbyggda nätverk med tio 
eller fler destinationer och stora 
mängder gods kan ha nytta av 
slutsatserna i projektet.

– Men i ett vidare perspektiv 
kan överlagring användas i många 
sammanhang. Det behöver inte 
handla om just transporter av 
pallgods som i mina studier.

– Jag tror att idén att kombinera 
befintliga system som komplette-
rar varandra på olika sätt kan visa 
sig vara en framkomlig väg för att 
lösa flera praktiska problem. Det 
är också nu, som färsk doktor, 
man har som mest uppslag kring 
vilka nya studier man vill göra.

Efter sin doktorsavhandling och 
en uppskjuten föräldraledighet 

– Om en lastbil inte är fylld går 
den inte iväg direkt till sin slutdes-
tination, som vid en direktleve-
rans, utan åker via navet. Då kan 
den dels ta med gods med annan 
slutdestination till navet och 
plocka upp mer gods på navet. 

På så vis utnyttjas lastbilens 
kapacitet bättre och färre lastbilar 
behövs för att transportera lika 
mycket gods.

– Med en sådan ”överlagrings-
metod” går det att skicka lite mer 
gods i en stor lastbil, om utrymme 
finns, och därmed spara in resur-
ser och minska miljöpåverkan, 
förklarar han.

– Det här är egentligen något 
mycket jordnära och självklart 
och som många chaufförer t ex på 
Norrland redan tillämpar, påpekar 
han.

– Det behövs inga avancerade 
system för att komma fram till 
detta – bara sunt förnuft och ett 
streck på marken.

Fördel södra sverige
Praktiskt sett innebär hans 
modell inget behov av fysiska 
förändringar, utan handlar enbart 
om hur godset styrs. Resultaten 
visar att det går att spara 5–10 % 
av resurserna. Modellen går att 
införa utan stora nyinvesteringar. 

– Det går att sköta godshan-
tering via nav även i transport-
nätverk som egentligen inte är 
byggda för det.

Enligt Joakim Kalantari är 
modellen mest intressant för 
transportföretag med många olika 
terminaler främst i södra Sverige.

– Det handlar då främst om 
de riktigt stora aktörerna, som 
DB Schenker, DHL och möjligen 
några till. Och då främst i områ-
det från Västerås och söderut 
där det finns ett tillräckligt stort 
nätverk av större terminaler att 
använda sig av.

Det innebär att vinsten är störst 
där behovet är störst. 

– Just storstadsregionerna i 
Sydsverige är mest angelägna att 
minska trängsel och utsläpp från 
godstransporter på väg. Det är 
en fördel man så att säga får på 
köpet. 

Hans avhandling har naturligt 
nog redan väckt intresse bland 

– Om en lastbil inte är fylld går den inte iväg direkt till sin slutdestination som vid en direktleverans, utan åker via 
navet, säger Joakim Kalantari. 
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namn: Joakim Kalantari

Ålder: 34

titel: Teknologie doktor

Avdelning: Teknikens ekonomi 
och organisation,  
Chalmers

Avhandling: ”Foliated Trans-
portation Networks – Evalua-
ting feasibility and potential”

som handlar om: Design, mo-
dellering och utvärdering av 
distributionsnätverk med av-
seende på transporteffektivi-
tet. I avhandlingen utvärderas 
en hybridsystem där linjetrafik 
kombineras med navnätverk.

gör efter avhandlingen: Pap-
paledig! Dags för min dotter 
att vara prioriterad över min 
avhandling (i ett par månader 
i alla fall)

Forskningsprojekt jag gärna 
skulle driva: Ett projekt där re-
sultaten från min avhandling 
implementeras i verkligheten 
och studera processen och 
dess utfall. Utöver stora spedi-
törer finns det stora varuä-
gare som skulle kunna ha stor 
nytta av det i sina dedikerade 
system.
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intressenter som finns. Kommunerna 
behöver få en ökad förståelse för den 
komplexitet som godstransporter i 
stadsmiljöer för med sig.

Att inte väga in godstransporter i pla-
neringen innebär stor risk att lösningar 
skapas som kräver längre körsträckor 
eller fler lastbilar, menar hon.

– Största utmaningen är att överhu-
vudtaget börja prata om godstranspor-
ter. Det behöver inte vara för att lösa ett 
problem utan för att undvika problem 
senare.

– För kollektivtrafiken är det själv-
klart med egna bussfiler och hållplatser. 
Med mer samarbete skulle t ex gods 
kunna gå i bussfiler på lågtrafiktider.

Vad bör göras?
I en rapport om Citylogistik från 2011 
ger regeringens Logistikforum en rad 
tänkbara åtgärder: Samordning och 
samlastning av leveranser, transporter 
kvälls- och nattetid, godsmottagning 
på udda tider, ändrat utnyttjande av 

– Städer har sällan någon bra modell 
för samarbete med transportörer, 
leverantörer, butiksrepresentanter och 
andra intressenter och aktörer.

Ofta läggs vällovliga citylogistikpro-
jekt ner efter pilotstadiet. Så har skett 
i Stockholm, Linköping, Uppsala m fl 
städer. 

– En förklaring till att projekten ofta 
avslutas efter ett pilotförsök och sällan 
skalas upp kan vara att drivkraften för-
svinner när t ex en EU- finansiering av 
projektet upphör.

Modell från göteborg
– Målet har varit att hjälpa kommuner 
att ta fram en modell för gods i trans-
portplaneringen för att på sikt skapa 
en mer hållbar stadskärna. Modellen 
är framtagen i ett projekt som pågått i 
Göteborg.

– Det kan handla om att förstå kon-
sekvenserna av hur en regel påver-
kar godstransporter eller att kunna 
samarbeta bättre med de aktörer och 

– Att organisera godsflödena glöms ofta 
bort, säger chalmersforskaren Maria 
lindholm som nyligen disputerade med 
sin avhandling om godstransporter i 
städer och hur kommuner kan arbeta 
smartare med att ta hänsyn till dem.

Av Lena Sonne

Lastbilar i citytrafiken upplevs ofta som 
frustrerande och i vägen. De står också 
för en stor del av utsläppen där. Men 
transporter är ändå nödvändiga.

– Därför bör det finnas ett stort 
intresse av att minska detta, säger Maria 
Lindholm. Men få initiativ har tagits. 
Ofta glöms godstransporterna bort. 
Men gods måste finnas i staden.

Maria Lindholm har intervjuat kom-
muner i sju länder i norra Europa och 
undersökt hur de arbetar med gods i 
städer.

Alla är väl överens om att man behö-
ver en bra citymiljö. Varför fungerar det 
ändå inte?

Därför stannar city- 
logistiken på pratstadiet

Kommuner 
planerar 
inte för 
godstran-
sporter så 
som de gör 
för kollek-
tivtrafik.
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avhandling

Vilka bromsar citylogistiken?
– Svårt att säga. Jag tror att det 

är de som inte är med i samar-
betet.

nationell färdplan
Maria Lindholms modell för att 
skapa en fungerande citylogistik 
med en plan för godstranspor-
terna har väckt intresse. Nu är hon 
bl a inbjuden som talare till SKL, 
Sveriges kommuner och lands-
ting och ska också arbeta inom 
regeringens Logistikforum och 
som projektledare på CLOSER, 
Lindholmen Science Park. Bl a ska 
hon ta fram en nationell färd-
plan för citylogistik, ett uppdrag 
från Forum för innovation inom 
transportsektorn. Arbetet ska 
ske i samarbete med VTI och 
Linköpings universitet, men också 
andra universitet, näringsliv och 
myndigheter.

Finns exempel på fungerande 
godsnätverk?

– I London finns ett väl fung-
erande godsnätverk i innersta-
den, men även i Holland har man 
väl fungerande samarbeten med 
intressenter. Holland anses ofta ha 
kommit längst inom området och 
har t ex ett mycket gott exempel i 
”Binnenstadservice”.

sera en stor del av dessa institutio-
ner. Affärsmässiga förutsättningar 
saknades, men projektet visade 
goda resultat med minskning 
av transportsträcka, buller och 
utsläpp.

Stockholms citylogistikprojekt 
ingick inte i Maria Lindholms 
forskning. Därför drar hon sig 
för att uttala sig om turerna kring 
”O-centralen”, den samordnings-
central som byggdes för att sam-
ordna transporterna in i Gamla 
Stan i Stockholm, som nu ligger i 
malpåse.

– Det var ett privat engage-
mang och det fick inte stöd från 
Stockholms stad, säger Maria 
Lindholm. 

– Det är viktigt att ha med sta-
den. Såväl kommuninitiativa som 
privata initiativ är viktiga. Det 
krävs ofta stöd från båda sidor för 
att lyckas.

I Göteborg har man sedan sju år 
ett fungerande godsnätverk.

– Det är ett långsiktigt samar-
bete och så måste det vara, menar 
Maria Lindholm. 

– Nu har man infört trängsel-
skatt, en bra åtgärd för bättre city-
miljö. Men utländska fordon har 
ingen trängselskatt vilket blir en 
konkurrensfördel. Det är problem 
som måste lösas.

infrastrukturen, hårdare styrning 
av transporter, nya fordonskon-
cept, ny hanteringsteknik, och nya 
affärsmodeller.

Maria Lindholm tror också på 
ett brett spektrum av åtgärder och 
kombinationer av olika lösningar 
som samlastning, tidsfönster, leve-
rera till c/o-adresser m m.

– Skapa nätverk tillsammans 
med aktörer och intressenter, satsa 
på bred front. 

Men alla relevanta intressenter 
måste med om det ska fungera.

politiskt stöd behövs
– Framför allt behövs politiskt 
stöd för att skapa ett godsflödes-
system och beslutsunderlaget 
måste vara välgrundat. Det är i 
slutändan politiker som fattar 
beslut om regelverk.

Men först måste man se vilka 
konsekvenser nya regler får.

– Om man inte får köra in med 
lastbilar i staden vissa tider t ex 
mellan kl 10–18 måste man se 
konsekvenserna och diskutera 
med butiker om de kan ta emot 
varor före kl 10 eller på kvällen, 
efter rusningstid när en chaufför 
får stressa och dra pallar orimligt 
långt.

Även i små tätorter är det värt 
att leta lösningar.

– Alla små steg är bra, även de 
mindre citylogistikprojekten i t ex 
Halmstad och Borlänge gör skill-
nad, säger Maria Lindholm. 

Driver inte E-handeln med 
paket hem till dörren fram fler 
transporter?

– Det finns forskning som visar 
att det är tvärtom – det blir färre 
transporter när en transportör 
levererar ett paket – än att alla tar 
var sin bil.

Men minskade lager i butik och 
”just in time” leveranser – blir det 
inte fler transporter av det?

Jo, det håller Maria Lindholm 
med om.

nedlagt projekt i stockholm
Stockholms stads lovvärda city-
logistikprojekt för några år sedan 
för samordnade godstransporter 
och leveranser till alla kommunala 
institutioner lades dock ner när en 
ny borgerlig majoritet tog över i 
stadshuset och valde att privati-

Därför stannar city- 
logistiken på pratstadiet

- Att inte väga in godstransporter i planeringen, innebär en stor risk att lösningar skapas som kräver längre 
körsträckor och fler lastbilar, säger Maria Lindholm.

namn: Maria Lindholm

Ålder: 34

titel: Teknologie doktor

Avdelning: Teknikens ekonomi 
och organisation, Chalmers

Avhandling: ”Enabling sustai-
nable development of urban 
freight from a local authority 
perspective”

som handlar om: Hur kom-
muner kan arbeta med att 
inkludera gods i transport-
planering för staden, vilka 
barriärer och drivkrafter som 
finns och vilka aktörer som är 
viktiga att inkludera.

gör efter avhandlingen: Kvar 
på Chalmers 1 dag/vecka för 
att inte släppa forskningen 
helt. Resten av tiden på Clo-
ser/Lindholmen Science Park 
där jag leder nya projekt om 
godstransporter i städer.

Forskningsprojekt jag 
gärna skulle driva: Vill testa 
de modeller jag arbetat fram, 
något jag har möjlighet till 
genom Chalmers och Closer. 
Är särskilt intresserad av att 
studera godsnätverk (freight 
quality partnerships) och 
deras utformning.
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tänkbart

tänkbart

»Mr Simmons«. Torrnålsgravyr,  
Axel Fridell. 

Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla fl öden och processer oavsett om det gäller mate-
rial, information, dagligvaror, människor eller pengar.
Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsansvarig, 
produktions- eller verksamhetschef vill du ha full insikt i 
och överblick över verksamhetens villkor. 
Denna insikt och överblick får du genom att läsa tid-
ningen Intelligent Logistik. Håll dig ständigt uppdaterad 

och ligg steget före genom att prenumerera på bran-
schens bästa tidning! 
Fyll i och sänd in talongen. Du får 5 nummer (två ma-
gasin, tre tematidningar och full tillgång till detta och 
tidigare nummer på www.intelligentlogistik.se) till priset 
400:- inkl. moms. 
Du kan även faxa in den på 0176-22 83 49 eller gå in på 
www.intelligentlogistik.se och klicka på ”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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Petter Skoglund, projektledare 
Plankonferensen 2013

Hem till  
stockholm 
igen …
Efter ett namnbyte och en 
avstickare till Göteborg 2012 är 
PLAN-konferensen tillbaka och har 
hittat hem till Stockholm igen. I år 
hålls den på Münchenbryggeriet 
den 15–16 april.
 Trots att han kallar sig Ur-Gö-
teborgare medger projektledaren 
Petter Skoglund att Stockholm är 

ett bättre val för att dra mycket folk 
till konferensen.
 – Det är lättare att komma 
till Stockholm från hela Sverige. 
Dessutom är det ju en fantastiskt 
vacker stad.
 – Namnbytet tillbaka till PLAN-
konferensen beror på att namnet 
är inarbetat och gör att folk känner 

igen sig. Dessutom är det ju bra att 
marknadsföra PLAN i namnet. 
Vilka är då dragplåstren.
 – Jeff Liker, författare till The 
Toyota Way, kommer igen. Det 
finns inte så många gurus av hans 
kaliber, vi är glada att vi lyckats 
få hit honom. Ett viktigt inslag är 
också utställarseminarierna med 

kundcase, där vi får inblick i logisti-
kens vardag.
 I år firar PLAN också 50-årsjubi-
leum med olika inslag under året. 
Först ut är en fest den 15 april.

Affärssystemet pRio har gjort 
beslutskraft och genomförande till 
minnen från fornstora dar. nu 
väntar soldater ett halvår på 
beställt toapapper och ett av tre 
Jasplan står strandat pga reserv-
delsbrist. 

PRIO, IBM Defence affärssystem 
för Försvarsmakten, fortsätter att 
producera vandringsägner istället 
för försvarskraft. 

 Vem minns inte historierna om 
hur förnödenheter som toalettpap-
per ofta tog slut i butikerna i forna 
DDR innan murens fall. Nu visar 
PRIO att det finns andra sätt att 
skapa brist på förnödenheter än 
planekonomi och hamstring.  Så 
här berättar en yrkessoldat om en 
viktig försörjningsdetalj i en blogg:

”Soldaterna i grannlogementet 
hade beställt toapapper för ett 
drygt halvår sedan, men ännu inte 
fått sin leverans och var tvungna 
att låna av oss.”

 Efter driftsättandet av ”PRIO 
3–4” för ett år sedan, flöt flödet av 

materiel på centrallagret i Arboga 
minst sagt långsamt. Det har lett 
till att de olika garnisonslagren inte 
har tillräckligt med reservmateriel 
till förbanden och att Försvarsmak-
tens verkstäder saknat reservdelar 
till reparationer. 

 Även service för sålda och 
uthyrda Jas har drabbats. Förra 
året rapporterades att vart tredje 
Svenskt Jas 39 Gripen inte kan flyga 
på grund av PRIO-problemen. 

 En lösning har blivit att låna eller 
bygga upp egna små lager. På en 
del håll köper man prylar för privata 
pengar (istället för att förgäves 
försöka få det via PRIO) och sedan 

skriver chefen upp fejkad övertid 
för att ersätta utläggen. 

En frustrerad kommentar:
”Tidigare kunde en beställning av 
reservdel kräva fem aktiva åtgärder. 
Motsvarande åtgärder i PRIO är nu 
uppe i etthundratrettio!”
 PRIO skulle klara allt, men förut-
sätter både full koll och perfekta 
människor. D v s ett system som 
gjort för att inte fungera. 

 Vad PRIO hittills har kostat är 
en offentlig hemlighet. Att det 
verksamt har bidragit till dagens 
underskott i Försvarsmaktens 
budget på 40 miljarder SEK är dock 
ingen hemlighet.

DDR Revisited

Jasplan i luften – ett önskescenario sedan PRIO implementerades.



PLAN-KONFERENSEN 2013
Tanken med vår konferens – mötet för supply chain management – är 
att du ska få nya tankar och idéer, nya relationer och inspiration samt 
en härlig känsla från två trevliga dagar. 

Professor Jeffrey Liker är en av världens främsta experter inom 
lean och har studerat Toyota Production System i 20 år. Han är 

författare till ”The Toyota Way” och har nu gett 
ut den tredje boken i samma serie som fokuserar 
lean och ledarskap. Kunskapen om lean och 
ledarskap utvecklas just nu starkt och Liker är en av världens främsta 
i denna utveckling. 

Jeff kommer att visa hur Toyota skapar “kompatibla kulturer” inom 
försörjningskedjor och hur man aktivt väljer vilka partners man 
ska arbeta med. Ett viktigt tema är hur 
produktionssystemet ska utformas för att 
skapa effektiva samarbeten.

2013 är året som Plan fyller 50 år och det firar vi med en rad 
olika akvititeter genom hela året och jubileumsmiddag med 
underhållning av Wallmans salonger på fantastiska Mälarsalen 
på Münchenbryggeriet på kvällen den 15:e april. Missa inte 
detta!

Ring oss på 08-24 12 90 eller maila på info@plan.se så berättar vi gärna mer.

Anmäl dig på www.plan.se/konferens_2013.

MÜNCHENBRYGGERIET• 15-16 APRIL 

SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT: 

”CREATING COMPATIBLE CULTURES”
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Zoégas är ett gammalt familjeföretag som 
startade i Helsingborg redan 1886. Sedan 
1986 ingår det i Nestlé och har utveck-
lats från ett regionalt kaffemärke till att bli 
Sveriges mest populära varumärke inom 
snabbrörliga konsumtionsvaror. Kaffet till 
vårt rosteri kommer i container och vi har 
även direktimport av färdigvaror från våra 

fabriker i Europa. Helsingborgsregionen är 
ur ett logistikperspektiv en väldigt bra plats 
att finnas på. Vi är också stolta att finnas i 
en region med politiker som vågar satsa. 
När vi har gjort kalkyler har vi kommit fram 
till att Helsingborg är det absolut bästa 
stället för oss att finnas.

Vårt läge är en naturtillgång – Nära kontinenten, med väl utbyggd infrastruktur.  
Den väl fungerande hamnen, våra goda järnvägsförbindelser, och Europavägarna  
mot både Stockholm och Göteborg. Vi ser faktiskt läget som en naturtillgång.
familjenhelsingborg.se

Intresserad av att etablera er verksamhet hos oss i Familjen Helsingborg? 
Läs mer och se hela intervjun med Magnus Nordin på: 

familjenhelsingborg.se

Magnus Nordin, VD på Zoégas i Helsingborg

T
H

O
R

N
 R

E
K

L
A

M
B

Y
R

ÅVårt läge är en  
naturtillgång

Regionen är viktig för vår själ
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