
300 miljarder. Så stor är Sveriges ständigt växande infrastrukturskuld. 
Nysatsningarna är för små och underhållspengar når inte fram, med urspårade 
tåg, eviga förseningar och utebliven tillväxt som följd.
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Heta fastigheter 
Eva Landén, vd i börsnoterade Corem, 
om en het logistikfastighetsmarknad.

Trendspaning: Nordisk logistik
Lauri Ojala om polarisering, volym-
ökningar och maktskiften.

Ny stambana i sikte
Katarina Elmsäter-Svärd om ny 
stambana via Jönköping.

sid 10 sid 5
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Urspårad  
infrastruktur

sid 22

”Bilindustrin styr 
stadsplaneringen”
Bilindustrin och dess lobbygrup-
per styr stadsplaneringen globalt, 
menar dokumentärfilmaren Fredrik 
Gertten, aktuell med Bikes vs Cars, 
en film om cyklar, massbilism och 
stadsutveckling.

foto: trafikVerket

Sveriges bästa  
logistiklägen  
2014
Göteborg toppar och Örebro, Växjö, 
Skaraborg och Helsingborg klättrar 
i Intelligent Logistiks lista över Sve-
riges 25 bästa logistiklägen. sid 6–9
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Dubai växande  
logistiknav
REPORTAGE Dubai är enda vinnaren 
på Mellanösterns krig. Intelligent Logis-
tik har besökt det växande handelsnavet 
i reportageserien om världens bästa 
logistiklägen.   sid 20

Hindrar lönsam e-handel

sid 12–13

E-handeln växer, skapar nya handels-
mönster och godsvolymer. Men logistik-
branschen profiterar, utan att skapa  
förutsättningar för lönsam tillväxt. 
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10 år med Sveriges bästa logistiklägen 
I år är tionde året vi publicerar listan över Sveriges bästa 

logistiklägen och vi kan med en smula stolthet kon-
statera att listan är minst lika aktuell som någonsin. 

Genom den har vi bidragit till att införa  ett nytt begrepp i 
logistikbranschen och den akademiska forskningen. Intres-
set för logistik ökar ständigt i kommuner och näringsliv, 
logistikerna får flytta in i styrelserummen och till och med 
i stadsplaneringen finns numera logistiker med för att pla-
nera godstransporter i de växande städerna. Även om det 
fortfarande är förvånande sällan. 

Regionala samarbeten har stimulerats och insikten om 
logistiketableringarnas betydelse för regionutveckling, 
jobbskapande och tillväxt har ökat. 

Kriterierna har genom åren förfinats och reviderats och 
blivit tydligare och antalet logistiklägen har ökat från 15  
till 25. 

Vi har också fått en hel del synpunkter och frågor kring 
listan, några av dem tar vi upp på sidan 8. 
Sverige framstår alltmer som norra Europas självklara 
logistikcentrum, marknaden för logistikfastigheter växer 
ständigt och lockar även utländska investerare.

Men det finns orosmoln. Logistiken, för att inte säga 
näringslivets konkurrenskraft och samhällsutvecklingen, 
är beroende av pålitlig, välfungerande infrastruktur. 
Men Sveriges infrastruktur är eftersatt. Investeringarna 
som görs är för små och kommer inte dit där de gör mest 
nytta. Trafikstörninarna ökar, tåg spårar ur, köerna i stor-
städerna växer och Sverige placerar sig långt ned bland de 
västeuropeiska länderna när det handlar om infrastruktur-
satsningar. Landets ständigt växande infrastrukturskuld 
beräknas nu till 300 miljarder SEK. 

Ett annat orosmoln är utvecklingen på arbetsmarknaden. 
Lagerjobben är eftertraktade instegsjobb på en arbetsmark-
nad med skyhög ungdomsarbetslöshet. Vi hör t o m om 
mellanchefer som tar mutor för att erbjuda en anställning. 
En skam för Sverige, som sägs vara ett av världens minst 
korrumperade länder. 

Ett än större orosmoln är att både sjö- och järnvägstran-
sporterna fortsätter att minska samtidigt som vägtranspor-
terna fortsätter öka. Illegalt cobatage utarmar transport-
branschen och äventyrar miljömål och jobb i Sverige.

Svaveldirektivet är ett nytt allvarligt  hot mot svensk sjö-
fart och basindustri. 
                                                       ***

Intelligent Logistik är både den första och största tid-
ningen som ända från starten bevakar logistikens hela 
bredd, från produktionslogistik, inköp och supply, till sjö-
fart, handel, distribution och konsumtion.

Med våra tre årliga temabilagor som medföljer Dagens 
Industris hela riksupplaga på ca 100 000 exemplar och över 
330 000 läsare bland landets tunga beslutsfattare, når vi 
många logistikintresserade. Vårt fördjupande affärsmaga-
sin av Intelligent Logistik har en RS-kontollerad upplaga på 
10 500 ex och når ca 40 000 läsare och vår växande nyhets-
sajt intelligentlogistik.se besöks av tusentals logistikintres-
serande läsare varje vecka. 

Så vill du synas i Logistiksverige är det här du ska synas.

Hilda Hultén, redaktör
Gustaf Berencreutz, marknadsansvarig
Gösta Hultén, senior editor
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Logistiker 
på största 
bygget

“Bara människor skapar värde” Logistikgurun John Gattorna om logistik idag.
Bästa logistiklägena i Västsverige. Miljöministern tror på biobränslen.
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Lätt få jobb för logistikstudenter Vi kartlägger Sveriges logistikutbildningar sid 21

Snabba toppar i trikå
Så sköter Gina Tricot sin logistik. sid 9

Kristina Eliasson är logistikkoordina-tor för Nya Karolinska Solna, Sveriges största byggprojekt just nu. sid 12

Hon jobbar på Axfoods miljöprofi l Åsa Domeij är miljöchef på livsmedelsjätte. sid 18
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Norra hamnen Malmö

www.mfu.se

300 MILJARDER. Så stor är Sveriges ständigt växande infrastrukturskuld. 
Nysatsningarna är för små och underhållspengar når inte fram, med urspårade 
tåg, eviga förseningar och utebliven tillväxt som följd.
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Heta fastigheter Eva Landén, vd i börsnoterade Corem, om en het logistikfastighetsmarknad.

Trendspaning: Nordisk logistikLauri Ojala om polarisering, volym-ökningar och maktskift en.

Ny stambana i sikteKatarina Elmsäter-Svärd om ny stambana via Jönköping.
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Urspårad 
infrastruktur

sid 22

”Bilindustrin styr stadsplaneringen”Bilindustrin och dess lobbygrup-per styr stadsplaneringen globalt, menar dokumentärfi lmaren Fredrik Gertten, aktuell med Bikes vs Cars, en fi lm om cyklar, massbilism och stadsutveckling.

FOTO: TRAFIKVERKET

Sveriges bästa 
logistiklägen 
2014
Örebro, Växjö och Helsingborg är årets vinnare när Intelligent Logistik för tionde året i följd listar Sveriges 25 bästa logistiklägen.
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Dubai växande logistiknav
REPORTAGE Dubai är enda vinnaren på Mellanösterns krig. Intelligent Logis-tik har besökt det växande handelsnavet i reportageserien om världens bästa logistiklägen.   

sid 20

E-handelskriget E-handeln växer snabbt och skapar nya handelmönster. Men hänger logistiken med? Vi kartlägger vilka speditörer som är bäst på e-handelslogistik.
sid 12–13



Varje dag går 70 godståg från orter runt om i hela Sverige och Norge 
direkt till Göteborgs Hamns kajer. Här lastas godset snabbt om till 
fartyg på någon av våra 136 direktlinjer och skickas vidare ut i världen. 
Det betyder att du kan checka in ditt gods nära dig och några timmar 
senare är det på väg till Bilbao, London, New York, Shanghai eller någon 
annan destination i Europa eller övriga världen. Snabbt, enkelt och 
klimatsmart tar ditt gods bästa vägen till sitt mål. Läs mer om vilka 
möjligheter det innebär för ditt företag på www.goteborgshamn.se

Dessutom går det snabbare

ta tåget till Shanghai
Det lönar sig att 

Vi tar Sverige 
ut i världen och 

världen till 
Sverige
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De nya stambanorna och deras eventuella 
sträckningar blev det stora samtalsämnet på 
årets Transportforum. Men vad utspelet inne-
bär är oklart.

– Ett första steg togs när delsträckorna 
Järna-Linköping (Ostlänken) och Mölnlycke-
Bollebygd pekades ut att ingå i den nationella 
planen för transportsystemet för perioden 
2014–2025, sa Catharina Elmsäter-Svärd.  

– För resterande delar mellan Borås-Göte-
borg är en förstudie färdig, men det behövs 
fördjupade utredningar för att klargöra fram-
tida anslutningar och korridorer. 

Även för delen Borås–Linköping har en 
förstudie gjorts. Minst utredd är delsträckan 
Jönköping–Malmö.

– Det nya uppdraget gäller fysiska förutsätt-
ningar, kostnadskalkyl, samhällsekonomisk 
kalkyl och alternativ för investering och finan-
siering, förtydligade infrastrukturministern. 

Ska gå via jönköping
Jörgen Nyström, projektledare Elmia Future 
Transport och Nordic Rail-mässorna i Jön-
köping var förhoppningsfull efter Catharina 
Elmsäter-Svärds anförande.

– Infrastrukturministern sa ju uttryckligen 

att den nya banan ska gå via Jönköping.
Andra representanter från Jönköpingregio-

nen tolkade också ministerns uttalande som 
att en ny stambana dras via Jönköping. 

Trafikverket har tidigare utrett den s k Göta-
landsbanan, en ny bana för höghastighetståg 
Göteborg–Jönköping–Linköping–Stockholm, 
men det är oklart om denna åsyftades. 

Andra tolkade utspelet som att befintliga 
stambanor ska upprustas.

öppnar för mer järnvägsgods
De hägrande löftena om ett nytt storartat ban-
bygge lockar till fantasifulla framtidsvisioner. 
En ny stambana på de hårt belastade södra 
tågsträckorna, skulle underlätta möjligheten 
att använda höghastighetståg och samtidigt 
öka tåggodset. Skulle en parallell stambana 
byggas via Jönköping, skulle dagens sträck-
ning via Nässjö kunna renodlas som gods-
järnväg. 

Skilda banor för gods och snabba persontåg 
är en nödvändighet om godsvolymerna på de 
största stråken ska upp. 

Fler bansträckningar skulle också öka möj-
ligheterna till spårbunden regional arbets-
pendling.

– Regeringen har tidigare tagit ställning för 
byggande av ny stambana för snabbtåg, säger 
Hannes Holmér, sakkunnig på Näringsdepar-
tementet. Syftet har varit att minska restiderna 
mellan Sveriges mest befolkningsrika delar, 
medverka till regionförstoring och förbättra 
förbindelserna till flyg i Landvetter och Skav-
sta och avlasta Västra och Södra stambanorna 
som är hårt ansträngda idag. 

inte före 2030 
– Vi har ju omfattande och växande godstrafik 
via hamnar i södra Sverige och Öresundsbron. 
Därför är det angeläget att öka kapaciteten på 
Södra stambanan, säger Göran Svärd, sam-
ordnare på stambanan.com. 

Utbyggnaden till fyra spår Hässleholm-
Lund och upprustning av sträckan Linköping-
Hässleholm har också dröjt.

– Vi ska titta på förutsättningarna för ny 
stambana, förklarade Trafikverkets generaldi-
rektör Gunnar Malm på Transportforum. 

Men han påminde samtidigt om vikten att 
vårda befintlig infrastruktur.

– Morgondagens infrastruktur är den infra-
struktur vi har idag. Det tar oerhört långt tid 

att planera och driva stora infrastrukturpro-
jekt. 

– Tittar man realistiskt på planerna för en 
ny stambana kan den inte vara på plats före 
2030. 

”pengabrist inte problemet”
Regeringen och Trafikverket får mycket kritik 
för bristande underhåll, höjda banavgifter och 
för följderna av avregleringen, med uppsplitt-
ringen av SJ i över 300 konkurrerande bolag. 

Trafikverket har velat ha ca 4 miljarder mer 
till underhåll än regeringen anslagit de senaste 
åren. I år dras underhållspengarna t o m ner. 

– Vi har en infrastrukturskuld i vår budget 
på tio miljarder, säger Gunnar Malm.

Men ändå är det enligt honom inte penga-
brist som är huvudproblemet för järnvägsun-
derhållet.

– Pengabrist är inte problemet, det är att 
komma åt spåren. Vi konkurrerar hårt med 
trafiken. I Stockholm har vi två timmar varje 
natt att utföra åtgärder, det räcker inte.

Utredningen om ny stambana ska Tra-
fikverket redovisa redan den sista februari. n

aV leNa SoNNe

Jönköping hoppas på nya stambanan
”Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att 
snabbutreda nya stambanor på sträckorna Stockholm-
Malmö och Stockholm-Göteborg via Jönköping”, säger 
infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. 

jörgen Nyström på elmia är förhoppningsfull 
inför utredningen av ny stambana, som kan  
dras via jönköping.

– pengabrist är inte problemet, det är att 
komma åt att rusta upp spåren på de hårdast 
trafikerade sträckorna, menar gunnar malm, 
gd trafikverket 
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Catharina elmsäter-Svärd har gett trafikverket i uppdrag att titta närmare på nya stambanor 
Stockholm–malmö och Stockholm–göteborg.

Hela världen  
inom räckhåll
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Vi når alla nordiska 
huvudstäder med över 
natten-leveranser och 
sena ”cut off”-tider. 

Mats Karlsson, VD
Staples Sweden AB

2008 valde Staples att lägga sitt  
centrallager i Växjö.

DESTINATION: STHLM
LEVERANSTID: KL. 16.53
ID: 65445538412

Växjö har en tusenårig tradition som logistiknav. Men vi lever knappast på  
gamla meriter. Växjö har bland de mest fördelaktiga avgångstiderna i landet.  
Hit söker sig e-handelsföretagen för att kunna ta emot senare beställningar  
och klara leverans dagen därpå. Läget mitt i södra Sverige innebär närhet  
till fler människor och större marknader, både i Sverige och övriga Europa.  
Bra logistikläge kräver dock mer än en väl utvecklad och hållbar infrastruktur. 
God kompetensförsörjning, tillgång till lokaler och en unik etableringsservice 
är andra fördelar som gör Växjö till ett starkt framtidsnav.

Skaffa dig ett bättre logistikläge nu. 
Läs mer på www.vaxjo.se/logistik
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Prisbråk bakom operatörsbyte i Årsta 
berg och  stuveriverksamhet i Stockholms 
Hamnar. 

De driver också bilterminalen i Göteborgs 
hamn, där volymerna och lönsamheten viker. 
Det senaste tillskottet i terminalstrukturen är 
Verköhamnen i Karlskrona, där driften ska 
ske gemensamt med Stena Line. Förlusten av 
Årstaterminalen är ett hårt slag mot struktu-
ren, men Michael Arvidsson är ändå positiv.

 
– Vi är fortfarande en stor och viktig aktör 

och har ett fungerande terminalnät. Om vi 
bedömt att vi inte klarat oss utan Årstatermi-
nalen, hade vi fått acceptera Jernhusens vill-
kor och ha kvar driften. 

– Naturligtvis behöver vi också något i när-
heten av Stockholm. Men vi kan ju satsa på att 
bli en kombitrafikens Ryanair med terminalen 
”Stockholm Hallsberg”, skämtar han. n

aV Hilda HultéN

– Jernhusen har investerat tungt i kranen, 
men vår uppfattning var att investeringen 
skulle återbetala sig långsiktigt genom ökad 
effektivitet och minskad hanteringskostnad. 
Vår kalkyl höll inte med avgifterna Jernhusen 
krävde, vi var inte beredda att dra fanan och 
transportera över kostnaderna för ett lyft på 
kunderna. Jag antar att CarrierTransport reso-
nerade och räknade annorlunda.

Det är känt att priserna på lyft i landets 
kombiterminaler är mycket pressade. 

Michael Arvidsson är rädd för att det i 
slutändan att det drabbar hela kombitrafiken. 

– Ingen i kombitrafiken tjänar några stora 
pengar och särskilt inte terminaloperatörerna. 
Blir priserna för hanteringen för höga, blir 
effekten att godset hamnar på vägarna istället. 
Volymerna pressas ned ännu mer och det blir 
ännu svårare att överleva. 

”Vi får bli som ryanair”
Logent affärsområde Ports & Terminals har 
satsat intensivt på att bygga upp sin terminal-
struktur i landet, sedan tidigare driver bolaget 
kombiterminaler i Sundsvall, Umeå och Halls-

sättningar och kan erbjuda helt andra tjänster 
och produkter och får en annan ekonomisk 
sits, eftersom de även hyr crossdock-termina-
len, säger Olle Huusko, affärsområdeschef för 
kombiterminaler inom Jernhusen. 

Han svarar försiktigt på frågan om varför 
avtalet sagts upp med Logent. 

– Vi kom inte överens om något nytt avtal. 
Vi hade olika uppfattningar om olika saker. 
Logent fick alla chanser att fortsätta, men de 
tyckte inte att det vi erbjöd var tillräckligt bra. 

Enligt honom handlar det inte om någon 
djupare konflikt företagen emellan.

– Bytet av terminaloperatör hade affärs-
mässiga grunder. Vi har fortfarande ett gott 
samarbete med Logent vid vår terminal i 
Sundsvall. 

– Terminalavtal innehåller flera komponen-
ter, som drift, avgifter och marknadspriser. Vi 
hade olika uppfattning och kommer man inte 
överens kan man inte fortsätta. 

”drabbar kombitrafiken”
– Vi kom in för snart två år sedan, när Jern-
husen tagit beslut om att investera i Årstater-
minalen, bland annat i nya kranar. Vi hade en 
överenskommelse om att jobba långsiktigt till-
sammans, men det har inte blivit som vi tänkt 
oss, säger Michael Arvidsson, vd på Logent. 

– Vi hade uppfattningen att vi skulle inves-
tera genom att bygga upp kundbasen och voly-
merna tills kranarna var på plats, men det har 
tillkommit krav på oss i form av höga avgifter. 

Ett långsiktigt åtagande. Så beskrevs avtalet 
mellan Jernhusen och Logent när det skrevs 
för knappt 1,5 år sedan, i augusti 2012. Drift-
avtalet sträckte sig fram till 2020, vilket skulle 
ge “stora möjligheter för parterna att investera 
långsiktigt”. 

Men nu upphävs avtalet tvärt. Ett nytt avtal 
har tecknats med ett åkeriföretag, Carrier 
Transport, som tog över driften i Årsta i fre-
dags, den 1 februari. Carrier har hittills främst 

haft distribution och budtransporter i Stor-
stockholm, med viss linjetrafik Stockholm-
Göteborg. Nu ska man även hyra Crossdock-
terminalen i Årsta från 1 april. 

– Carrier Transport har helt andra förut-

Jernhusen och Logents ”långsiktiga” samarbete i Årsta 
kombiterminal fick ett abrupt slut förra fredagen, då 
ett åkeri fick ta över terminaldriften istället för Logent. 
”Kommer man inte överens kan man inte fortsätta” 
kommenterar Olle Huusko, Jernhusen. 

– ingen i kombitrafiken tjänar några stora 
pengar och särskilt inte terminaloperatörerna. 
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priserna på kombilyft är mycket pressade, 
men höjs de kan ännu mer gods hamna på 
väg. 

– logent fick alla chanser att fortsätta, men 
de tyckte inte att det vi erbjöd var tillräckligt 
bra, säger olle Huusko.

– Trenden är att de stora företagen blir större 
och färre, utan hemsäte i Norden. Små, flexibla 
och innovativa företag kommer alltid att ha en 
marknad. Men mellanskiktet av logistikföre-
tag med några hundra anställda, kommer att 
försvinna allt mer.

Lauri Ojala är professor och chef för logistik-
avdelningen vid Åbo handelshögskola,Turku 
School of Economics, i Finland. Han är ett 
välkänt logistiknamn i internationella kretsar, 
ansvarig för Världsbankens listning av olika 
länders logistikbetyg och har svåröverträffad 
överblick över Nordens logistik. 

Nyligen publicerade Lauri Ojala artikeln 
”Transport and Logistics Developments in the 
Baltic Sea Region until 2025” tillsammans med 
två kollegor i en vetenskaplig tidskrift. I arti-
keln listas faktorer som påverkar logistiken i 
Norden på 10–15 års sikt, från bränsleeffekti-
vitet och produktivitet, till teknikutveckling, 
outsourcing till lågkostnadsländer och kapa-
citetsbrister i väg- och järnvägsinfrastruktur.

Hårdare regler kostar
– Logistikens stora kostnadsdrivare kommer 
att vara hårdare regler och krav, både sociala, 
miljömässiga och säkerhetsmässiga, slår Lauri 
Ojala fast. 

Logistikindustrin är inte heller den mest 
innovativa branschen.

– Jag har svårt att se att logistikbranschen 
skulle bli betydligt mer innovativ och forsk-
ningsdriven framöver. Så anpassningen till 

nya regler och kundbehov blir kostsam.
Det är svårt att veta om de totala logistik-

kostnaderna kommer att öka eller minska. 
– De ökade kostnader som kommer av 

skärpta regler, kundkrav, och eventuella höjda 
energipriser, kan kompenseras av teknikut-
veckling och effektiviseringar.

– Men det är svårt att mäta logistikkost-
nader, de definieras på olika sätt och syns 
inte som nyckeltal i årsrrapporter och redo-
visningar. 

En omvärldstrend som påverkar godsflö-
dena och logistikkartan är Rysslands och Asi-
ens ökade betydelse. 

– Vi ser en ekonomisk maktförskjutning åt 
Fjärran Östern, det kommer att påverka logis-
tiken även i Östersjöregionen. 

Godsvolymökningarna blir blygsamma i de 
flesta fall i Norden, möjligtvis med bransch-
specifika undantag.

– Stålindustrin skulle kunna bli ett undan-
tag om den utvecklas på ett konkurrenskraf-
tigt sätt.

Företagens kunskap om de egna proces-
serna och flödena blir också allt viktigare, 

spår han. 
– Information och kunskap om den egna 

verksamheten blir en nyckelfråga i framtiden, 

liksom förmågan att snabbt anpassa sin kapa-
citet till efterfrågan. n

aV Hilda HultéN

De stora blir bara större
Logistikbranschen polariseras. På 10-15 års sikt blir storföretagen färre och större, och de mellanstora logistikföre-
tagen försvinner allt mer i Norden, spår Lauri Ojala, professor vid Åbo Handelshögskola. 

lauri ojala är ensam, extern medförfattare 
till Världsbankens återkommande rankning 
över ländernas logistikeffektivitet, logistics 
Performance index.
2012 hamnade sverige på plats 13 och tap-
pade tio placeringar från 2010 års mätning, 
då sverige låg trea i världen. lauri ojalas 
hemland Finland fick däremot en mycket 
hedrande andraplats i rankningen för 2012. 
2014 års lista offentliggörs i mars. 
”Sverige finns med på listan, det är allt jag 
kan avslöja” säger lauri ojala hemlighets-
fullt. eftersom 155 av världens ca 200 
länder listas i rankningen är detta dock inget 
sensationellt avslöjande. 

SverIge Har TaPPaT 
STorT I värLDSBaNkeNS 
LogISTIkmäTNINg

– information, kunskap och förmågan att 
snabbt kunna anpassa sin kapacitet till efter-
frågan, blir en nyckelfrågor i framtiden, säger 
lauri ojala.
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Under de tio åren har listan vuxit från 15 till 
25 lägen, kriterierna har preciserats och för-
finats.

Det geografiska och demografiska läget, 
d v s närheten till konsumenter och marknad, 
är ett av de två tyngst vägande kriterierna, till-
sammans med kvalitet och hållbarhet i samlad 
infrastruktur.

Sveriges demografiska, d v s befolknings-
mässiga mittpunkt ligger i Hallsbergs kom-
mun, mellan städerna Örebro och Norrkö-
ping. Mälardalen och Stor-Stockholm har en 
snabb inflyttning och är Sveriges befolknings-
centrum. Härifrån nås också den största ande-
len av befolkningen, med kortast avstånd vid 
distribution. Närheten till Finlandsfärjorna 
gynnar också Mälardalen.

Vår lista, som nu publiceras för tionde året, 
bygger som nästa tunga kriterium på faktiskt, 
genomförda etableringar av nya logistikytor 
i form av centrallager och anläggningar för 
tredjepartslogistik för distribution av kon-
sumtionsvaror i första hand till Sverige, men 
i andra hand även till övriga Norden.

Detta är den faktor som erfarenhetsmässigt 
varierar mest och som främst gör att orter och 
regioner kan byta plats från år till år. Särskilt 
starkt genomslag får det senaste årets nyetab-
leringar för en regions placering på listan.

Stora nyetableringar i örebroregionen
Stor-Göteborg kom etta på listan redan när 
den första gången publicerades 2005. Nordens 
största import- och exporthamn, med ocean-
gående direktlinjer och med ett 25-tal pend-
lar för järnvägsgods, är styrkor, särskilt som 
alltmer konsumentprodukter importeras från 
Sydostasien. Kort avstånd från hamn till lager 
ger låga logistikkostnader. En på det hela taget 
mycket väl fungerande transportinfrastruk-
tur, spetsutbildning i logistik vid Chalmers 
och Handelshögskolan vid Göteborgs univer-
sitet, ger också höga poäng.

Tre regioner har hela tiden avlöst varandra i 
toppen på listan efter Göteborg, Norrköping/
East Sweden, Jönköping/Logpoint och Öre-
bro/Logistikregionen har omväxlande legat 
2:a 3:a och 4:a. Alla tre regionerna har under 
de senaste åren startat och utvecklat fram-
gångsrika nätverk för att attrahera nya logis-
tiketableringar.

Under 2013 var det Logistikregionen som 

lyckades bäst med etableringen av norska 
XXLs nya svenska centrallager och Würths 
nya lager på sammanlagt 30 000 kvm. Väljer 
man att räkna in Postens nya hub i Hallsberg 
blir resultatet för tillkommande logsitikytor 
2013 hela 62 000 kvm. Det för i år upp Logis-
tikregionen/Örebro till en andraplats.

Nytt regionsamarbe Växjö-ljungby
Den största förändringen på årets lista är 
Växjös uppgradering från 18:e till 14:e plats. 
Detta årets lyft har främst att göra med det 
nyligen etablerade samarbetet med Ljungby. 
Ljungby som ligger väl till vid E4 har flera 
större logistiketableringar och en unik utbild-
ning i informationslogistik. IKEAs hemort 
Älmhult, med betydande logistik, finns också 
i regionsamarbetet. Förbättrad järnvägsin-
frastruktur till Karlskrona och att de tomma 
lagerytorna i ICAs och Coops fd lager nu är 
nästan fyllda, bidrar också till Växjös upp-
gång.

Även Helsingborg rör sig uppåt på listan. 
Helsingborg har under ett par år fått del av 
stora, nya logistiksatsningar. Det nya kom-
muninitierade logistikforskarfästet ReLog 
på Campus Helsingborg, den växande oce-
anhamnen och en mycket väl utbyggd infra-
struktur ger också poäng.

I Skåne har planerna på hamnsamarbeten 
ännu inte förverkligats.

Stockholm problematiskt
Trängseln i centrala Stockholm och på Essin-
geleden gör fortfarande att Stor-Stockholm 
framstår som två separata logistiregioner, 
där den norra är mest expansiv. Närheten till 
Arlanda, Sveriges största logistikarbetsplats 
och en ny kombiterminal i Rosersberg stärker 
Arlandaregionen, dit vi också räknar Sigtuna; 
Bro, Håbo, Knivsta och Enköping. 

Det är tveksamt om Förbifart Stockholm 
kommer att påverka Stockholms tudelning i 
någon större utsträckning.

Ser vi till det samlade utbudet av nya logis-
tikanläggningar de senaste åren, ligger Arlan-
daområdet över både Göteborgs- Örebro- och 
Helsingborgsregionerna. Men att allt gods 
via Arlanda nu går på lastbil, drar ner bety-
get. Stockholm Syd har inte haft några större 
nyetableringar under året och planerna för 
Norvik har ännu inte gett genomslag. Överhu-

vudtaget är det svårt att få fram mark för nya 
logistiketableringar i kommunerna söder om 
centrala Stockholm. Det gör att Arlandaområ-
det (Sigtuna) och Stockholm nordväst (Håbo, 
Bro, Järfälla) framstår som Stor-Stockholms 
mest logistiktunga delar.

Hållbarhet och miljö
Från 2012 har två nya påverkande faktorer 
förts in. Det gäller dels bedömningen av håll-
barheten i den samlade infrastrukturen. Det 
avser både miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. De orter och regioner som har en 
stor del av sina flöden via sjöfart och järnväg, 
betraktar vi som starkare ur hållbarhetssyn-
punkt än regioner med främst eller enbart 
landsvägsflöden.

Vi tar numera också hänsyn till affärskli-
mat, som ett delkriterium under samarbets-
klimat och nätverk inom regionen. 

Detta är Sveriges 25 bästa  
logistiklägen 2014
I 10 år har Intelligent Logistik publicerat den 
uppmärksammade listan över Sveriges bästa  
logistiklägen. Den har blivit en faktor som stärkt 
logistikens betydelse och visat på logistiketable-
ringarnas roll som jobbskapare. 
 Örebro, Växjö, Skaraborg och Helsingborg  
tillhör årets vinnare. 

 läge (placering 2013 inom parentes)

1.  Stor-göteborg (1) 
 (Business Region Göteborg +Borås) 
2.  örebroregionen (3)   
 (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund) 
3 östgötaregionen (2) 
 (Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala) 
3.  jönköpingsregionen (3) 
 (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd) 
5.  arlandaregionen (5) 
 (Sigtuna, Uppl Väsby, Enköping, Håbo, Bro, Knivsta)
6.   Helsingborgsregionen (7) 
7.   eskilstuna/Strängnäs (6)
8.  Västerås/köping (8)
9.   malmöregionen (9) (malmö, lund)  
10.  Halmstadsregionen (10) 
 
11. Stockholm Syd (11) 
 (Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn)  
12.  mellansvenska regionen (12) 
 (Gävle, Sandviken, Borlänge Falun)
13.  Skaraborgsregionen (14) 
 (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, Götene)
14.   Växjö/ljungby/alvesta/Sävsjö/älmhult (18) 
15   Nyköping/oxelösund (15) 
16.  katrineholm (13)
17.  Hässleholm/kristianstad/Åhus (16)
18.   Värnamo/gnosjö/gislaved (17)
19.  karlshamn/karlskrona (19)
20.  trelleborg/Ystad (20) 
21.  trollhättan/Vänersborg/uddevalla   (21) 
22.  karlstad (22)
23.  umeåregionen (23)
24.  Sundsvallsregionen (24)
25.  kristinehamn (25)
(Copyright: Intelligent Logistik)

mer om listan
se poängen för varje placering, sammanfattande omdömen 
ort för ort och faQ på vår hemsida www.intelligentlogistik.se/
logistiklagen

SverIgeS 25 BäSTa LogISTIkLägeN 2014

Rätt läge för
investering

www.mellansverigeslogistiknav.seendast 75-90 min från Mälardalen

På logistik & transport på svenska Mässan i 
göteborg den 7–8 maj är det prisutdelning 
i intelligent logistiks nya tävling, Årets  
logistikkommun. kriterierna är något  
annorlunda än för bästa logistikläge. Vinnare 
blir den kommun som under året gjort mest 
för att handel, godslogistik, citylogistik, pas-
sagerartrafik och arbetspendling ska fungera 
optimalt. nomineringar och bedömningar 
sker i samarbete med sakkunniga från skl, 
sveriges kommuner och landsting och med 
akademisk expertis.

redan nu går det bra att nominera på 
info@intelligentlogistik.se

NomINera ÅreTS  
LogISTIkkommUN!
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halmstads hamns samarbete med Varbergs 
hamn och trälogistikkonceptet timberbridge, 
har bidragit till en stark topp-10- 
placering. 10 
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göteborg har haft en självklar förstaplats 
på listan över sveriges bästa logistiklägen 
så länge listan har funnits. främst tack vare 
nordens största containerhamn, men också 
det starka regionala samarbetet i brg 
och stark  forskning och utbildning vid 
Chalmers hjälper till.

1 

Många av det senaste årets nya logistikbyg-
gen har hamnat i helsingborg. den växande 
oceanhamnen med utmärkt infra-
struktur och flera färjelinjer bidrar till 
placeringen. 

 6
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1 Geografiskt läge, med närhet till   
 Sveriges demografiska tyngdpunkt.   
 (25 poäng)
2 allsidighet, tillgänglighet och hållbar- 
 het i logistisk infrastruktur. (Vägar,   
 järnvägar, hamnar, fraktflyg och   
 kombiterminaler.) (25 poäng)
3 Volymen av tillkommande logistikyta  
 de senaste fem åren. (20 poäng) 
4 samlat utbud av loigistikservice,   
 relevant akademisk utbildning och   
 tillgång till arbetskraft. (10 poäng)
5 samarbetsklimat, affärsklimat och   
 nätverk inom regionen. (10 poäng)
6 Pris och tillgång till färdigplanerad   
 mark för nyetableringar. (10 poäng)

FakTa

Sex kriterier StYr 
plaCeriNgeN

1

3

3

2
5

7

8

6

9

11

10

12

16

13

17

15

18

14

19

21

20

22 25

23

24

Postens nya terminal i hallsberg bidrar till att logis-
tikregionen Örebro går upp till plats 2.

Arlandaregionen med Rosersberg fick nära 
hälften av all ny logistikyta under 2013, bl a 
lidls nya  43 000 kvm stora centrallager. det 
ger regionen full pott i kriteriet för logistikyta.  

Jönköpingsregionen och Östgötaregionen är 
båda utmärkta logistiklägen och årets poäng 
ger de båda regionerna en delad tredjeplats. 

Växjö gör årets lyft på listan. samarbetet med 
ljungby bidrar, där Cil, Centrum för informa-
tionslogistik, ger en unik logistikutbildning.

5 
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etableringar.

F. Varför ligger Helsingborg bara 8:a och 
Malmö 10:a med tanke på deras närheten till 
”Örestad” och Köpenhamn, med ca 3 miljoner 
invånare?
S. Logistiskt har Malmö, Helsingborg och 
Köpenhamn (ännu) inte vuxit samman så att 
de framstår som en enda gemensam logis-
tikregion. Det stora befolkningsunderlaget 
på papperet betyder inte att konsumentvaror 
i någon större utsträckning distribueras från 
Helsingborg/Malmö och över sundet. På lite 
längre sikt kan bilden förändras, särskilt när 
Fehmernbältförbindelsen blir klar och om en 
ny Öresundsförbindelse öppnas.

naden. Men Jönköpingsregionen har under 
några år haft mest nytillkommande logistiky-
tor. Jönköping får också fler poäng än Örebro 
för sina akademiska utbildningar för logistik-
kompetens. Marginalerna är små, men i år går 
Örebro upp på andra plats genom stora nya 
logistikbyggen både i Örebro och Hallsberg.

F. Hur kan Uppsala, Sveriges 4:e störst stad, 
med sin närhet till Mälardalen och Arlanda 
hamna utanför listan?
S. Demografiskt läge är utmärkt, men inga 
logistiketableringar sker i Uppsala, fortfa-
rande ingen utbildning med logistikinrikt-
ning på Uppsala Universitet och Uppsalas 
styrande politiker planerar inte för logistik-

F. Varför en lista över Sveriges bästa logistik-
lägen – det varierar väl beroende på produkt, 
företag och bransch?
S. Ja, det är sant – men förutsättningarna i 
form av närhet till största möjliga marknad/
befolkning, snabba transportmöjligheter, till-
gång på kvalificerad arbetskraft och pris och 
tillgång på detaljplanerad mark för nybyggna-
tion gäller för alla branscher. Vi har valt att 
utgå från distribution av konsumtionsvaror, 
eftersom handel och konsumtion främst dri-
ver utvecklingen och är den mest dynamiska 
delen av logistikbranschen.

F. Varför gör ni inte en nordisk lista, där Dan-
mark och norra Tyskland, med en större befolk-
ning än Mälarregionen väger tyngre och flyttar 
tyngdpunkten till södra Sverige ?
S. Vi har kriteriet ”närhet till distribution 
främst i Sverige” därför att kulturella skill-
nader och andra handelsbarriärer gör att få 
försörjer den danska marknaden från central-
lager i södra Sverige. Sverige ligger helt enkelt 
mest centralt i Norden och Mellansverige lig-
ger mest centralt i Sverige.

F. Varför ligger inte Stockholm i topp – med 
störst köpkraft och störst och snabbt ökande 
befolkning?
S. Stockholm ligger bra till, men inte i topp, 

därför att det inte är det mest optimala logis-
tikläget Sverige. Transporter mellan södra 
och norra Stockholm möter ofta hinder. Det 
är svårt att flytta en logistikverksamhet mel-
lan norra och södra Stockholm p g a avskräck-
ande pendlingsavstånd för personalen.Till-
gången på mark är liten i södra Storstockholm 
och marken där är dyr. Därför kan närhet till 
Stockholm ofta vara viktigare än placering i 
Stockholm.

F. Varför ligger Göteborg i toppen, trots att 
det ligger längre från Sveriges befolkningsmäs-
siga mittpunkt än Jönköping , Norrköping och  
Örebro?
S. Vi har valt distribution av konsumtionsva-
ror som varuslag. Alltfler konsumtionsvaror 
importeras till Sverige från Sydostasien via 
Göteborg och då ligger Göteborg optimalt. 
Göteborg har inte heller högsta poäng när det 
gäller demografin. Men när man väger sam-
man helheten som kvalificerade logistikut-
bildningar, nätverk och hållbar och allsidig 
infrastruktur ligger Göteborgsregionen bäst 
till.

F. Varför byter Jönköping och Örebro plats 
igen?
S. Örebroregionen har, tillsammans med Öst-
ergötland högsta poäng för närhet till mark-

Genom åren har listan över Sveriges bästa logistiklägen 
mötts av många frågor. Här är några av de vanligaste.

sveriges bästa logistiklägen:

varför ser listan ut som den gör?

Varför har göteborg hela tiden toppat listan? det korta svaret är: Hamnen.
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People that make  
a difference

I Eskilstuna får du snabbt ut dina varor via  
en av Sveriges bästa kombiterminaler

Efficiency

“Sveriges bästa  
transportlösning 2013”

Om något är vik�gt kämpar man lite extra.  
I Eskilstuna-Strängnäs är logis�k vik�gt. Vill du ha mer 
fart på dina logis�kflöden i Stockholm-Mälardalen  
ring Mikael Jonsson 073-950 63 00, Krister Widström  
076-723 16 81 eller Bernt Arehäll 070-340 25 32.

Mer informa�on hi�ar du på:  
eskilstuna-strangnaslogis�k.se
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kan serva Danmark, berättar Staples svenska 
logistikchef Lennart Simm. 

Ännu har man inga leveranser till Dan-
mark, men trots tuff konkurrens räknar Len-
nart Simm med att de kan bli konkurrenskraf-
tiga och ta marknadsandelar.

– Vi satsar också mer och mer på e-handel. 
– Växjö är ett utmärkt läge för oss. Vi når 

alla Nordens huvudstäder med ”över natten-
leverans”.

dHl freight är distributör.
– Vi kan ha övernattendistribution om vi får 
varan före kl 20. Dock når vi inte norra Sve-

ut. 850 arbetstillfällen försvann.
– Finanskrisen 2008 drabbade också regio-

nen hårt, eftersom den är så exportintensiv.
– Men nu är snart hela ICAs f d lager, Scan-

dinavian Supply Chain, fyllt av nya hyresgäs-
ter. Många är tredjepartslogistiker. 

– Vi har fått ta på oss regionala glasögon. 
Vi har ett logistiknätverk med kringlig-
gande kommuner, Ljungby, Karlshamn m fl.  
I Ljungby finns CIL, centrum för informa-
tionslogistik.

många nyetableringar
Marknadsföringen av Växjöregionen som 
logistiknav har redan gett resultat. Exempel 
på nyetableringar sen 2012 är Abena, Gun-
nebo och Outnorth.

– Och i vår väntar vi besked från 2–3 nya 
företag, säger Thomas Karlsson.

Den största nyetableringen är Gunnebo, 
med ny produktionsanläggning och ca 120 
anställda. E-handelsföretaget Outnorth, som 
flyttat hit från Kalmar, växer fort med för-
dubblad omsättning 2013. Danska Abena 
Finess med sjukvårdsartiklar har flyttat cen-

Kontorsmaterialjätten Staples är världens näst 
största e-handelswebbplats, efter Amazon. 
Med start i Boston 1986 finns man idag i 27 
länder på fem kontinenter. Staples har 91 000 
anställda globalt, 2 000 butiker och omsätter 
ca 150 miljarder SEK. 

I Sverige har Staples främst avtalskunder, 
större företag och offentlig sektor, men även 
butikskedjan Staples Retail med 12 butiker.

Centrallagret i Växjö är bara 2,5 år gammalt 
men redan finns planer på att bygga ut. 

– Vi har beslutat att satsa på hela Norden 
och ett utbyggt DC med utökat sortiment, som 
förutom Sverige, Norge och Finland, också 

Växjö har under senare år stärkt sin infra-
struktur och logistikkapacitet.

– Tillgängligheten till intermodala lös-
ningar har förbättrats med den nya kombiter-
minalen i Alvesta. Vi har sena orderstopptider 
för övernattenleverans med dagliga avgångar 
efter kl 18. Från Växjö kan vi snabbt nå Nor-
dens alla storstadsregioner, säger Thomas 
Karlsson, näringslivschef i Växjö.

Volvo Construction Equipment har flyttat 
sin omlasting från Hamburg till kombitermi-
nalen i Alvesta. Ny etableringsmark för logis-
tik planeras mellan Växjö och Alvesta. 

– Vi har nära till växande hamnar i Karls-
hamn och Karlskrona. Vi ligger nära markna-
derna i södra Sverige, Danmark och EU och 
kan erbjuda billig mark, låga hyror och välut-
bildad arbetskraft.

Linnéuniversitetet har också en stark ställ-
ning inom logistikutbildning.

Såg mörkt ut
När först regementet lades ner, ICAs central-
lager flyttade från Växjö till Helsingborg 2005 
och sedan Coops centrallager, såg det mörkt 

–Vi har beslutat att satsa på hela Norden, berättar  
Lennart Simm, logistikchef på Staples Sweden, som 
bygger ut lagret i Växjö och siktar på att leverera  
även i Danmark.

Ett nytt regionalt samarbete, bra ledtider och låga lokal-
hyror lockar nya företag till Växjö, efter några tuffa år. 

Staples storsatsar på e   -handel i Norden

Växjö växer som logistiknav i sydost

– det viktiga är ju att varan kommer fram i tid, 
säger thomas karlsson.

– Vi har uppgraderat vår logistik och har byggt ett effektivare dC, säger lennart Simm.

Med baltic-link kan nya möjligheter öppnas 
för tågtransporter via europa från småland, 
som är sveriges industritätaste landskap. 
baltic-link Motorways of the sea, gdynia-
karlskrona är en eU-stödd transportkorridor 
mellan några av eUs mest tätbefolkade län-
der. den är 170 mil lång och går från alvesta 
i norr till trieste och andra stora hamnar i 
adriatiska havet. Visionen är att godset ska 
kunna gå i 160 km i timmen.
Men det är inte verklighet ännu.
satsningarna på upprustad järnväg från 
karlskrona norrut för över 1 miljard blev klar 
i höstas. 
i karlshamn, Växjös närmaste hamn, öppnas 
nu också ett nytt logistikområde i hamnen.

Nya exPorTmöJLIgHeTer 
meD BaLTIc-LINk

trallager och huvudkontor till Växjö.
Andra etableringar är IT-leverantören Atea 

Logistics och kontorsvarujätten Staples.
– År 2006 – 2010 kom 150 nya företag med 

800 nyanställda inom IT, och 50 nya företag 
med 500 nya jobb inom partihandel/ logistik.

Att många företag väljer Växjö beror enligt 
Thomas Karlsson på korta orderstopptider, 

trots att vägnätet har brister i närområdet.
– Det viktiga är ju att varan kommer fram 

i tid. n
aV leNa SoNNe

”Hamnar som karlskrona 
och karlshamn knyts 
samman med hamnar vid 
adriatiska havet. gods 
ska kunna gå på järnväg 
från Italien och Turkiet 
via östeuropa”

rige, säger Kennet Berglund, platschef på DHL 
i Växjö.

Växjölagret, som 2011 ersatte lagren i Borås 
och Norrköping, är nu Staples modernaste 
lager i Europa.

– För 5 år sedan hade vi tre distributioncen-
traler – nu bara en, men mer effektiv på 20 000 
kvm med 35 000 lagerplatser.

Halverad bemanning
– Vi har uppgraderat vår logistik. Från 200 
anställda tidigare, klarar nu ca 100 anställda 
större volymer än tidigare. 

Det beror på automatiserade och standar-
diserade lösningar, där varan kommer till 
plockaren på ett band. Systemet med tre olika 
lådstorlekar, anpassade efter vikt och volym, 
maximerar fyllnadsgraden.

– Resultatet är att produktiviteten har ökat 
med 40 procent 2013. Lageromsättningen har 
ökat 11 gånger, samtidigt som vi har halverat 
bemanningen. 

– En plockare kan idag göra 250 plock på en 
timme mot ca 70–80 plock förut. 

– Vi producerar uppemot 30 000 rader per 
dag med befintlig personal och använder tek-
nik som ”Goods to man” och ”Pick by voice”. 
n

aV leNa SoNNe
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Växjölagret är Staples modernaste lager i europa. 
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när svenska Klövern gick in som ny stor ägare.
I maj 2013 bytte man namn och notering, 

från NLP till Tribona och från Oslo till Stock-
holm.

Steget från Oslo till Stocholm är viktigt och 
visar på företagets fokus:

– Vi är helt inriktade på att växa i Sverige, 
säger Christian Berglund.

– Om du skulle göra en lista över Nordens 
bästa logistiklägen, var skulle de då hamna? 
Jo, i Sverige.

Av det 20-tal stora logistikfastigheter man 
äger ligger också 19 i Sverige, från Trelleborg i 
söder till Umeå i norr. Bara en fastighet, som 
nu snart är vakant, ligger i Bröndby, strax 
utanför Köpenhamn.

– Hyresnivåer och kontrakt liknar Sveri-
ges. Men att byta hyresgäster är en betydligt 
krångligare process i Danmark, med advoka-
ter och andra mellanhänder.

– I Danmark handlar det i längden om att gå 
ur marknaden eller att öka.

– Just nu talar mycket för att vi i framtiden 
väljer att gå ur. n

aV göSta HultéN

men där är svårt att hitta något.
Jesper Carlsöö ser också ökande e-handeln 

som en drivande faktor:
– Men nystartade e-handlare har sällan 

råd med dyra, nya lokaler. Därför nöjer de sig 
ofta med lägre takhöjd. De behöver inte ligga 
i topplägen. 

– För dem kan huvudsaken vara att ligga 
nära de stora paketerminalerna, påpekar Jes-
per Carlsöö.

tuffare konkurrens om objekten
Liksom de andra stora börsnoterade logistik-
fastighetsbolagen vill även Corem växa.

Men att växa genom nyförvärv blir allt tuf-
fare, för det är många om kakan:

– Bara det senaste året har vi märkt att kon-
kurrensen om de bra objekten, d v s moderna 
fastigheter i bra lägen har hårdnat, säger 
Håkan Engstam. n

aV göSta HultéN

begränsade.
– Därför räknar vi också med att största 

delen av vår volymtillväxt främst kommer att 
ske i form av nyförvärv.

I slutet av förra året köpte Tribona också tre 
nya fastigheter, i Växjö, Värnamo och Norr-
köping. Förra året köpte däremot Tribonas 
största hyresgäst, kapitalstarka ICA, själva ut 
sitt stora centrallager i Helsingborg.

– Men vi har ett mycket gott samarbete med 
ICA.

Att ICA snart skulle köpa flera av de logis-
tikfastigheter de utnyttjar ser inte Christian 
Berglund som något större hot på kort sikt.

alltmer svenskt
Tribona startade 2006 som ett norskt invest-
mentbolag inriktat på logistikfastigheter. 
Förra året ökade den svenska ägarandelen 
från ca 5 procent till drygt 60 procent idag, 

skaffa skalfördelar i vår förvaltning.
Det gäller t ex senaste förvärvet i Halmstad 

i december. 
– Det var vårt andra förvärv i Halmstad 

under 2013, ett strategiskt komplement till 
vår befintliga Halmstadsfastighet. Genom 
att köpa en grannfastigheten har vi nu cirka 
37 000 kvm uthyrbar area i Halmstad, säger 
Eva Landén.

grannsamverkan i Veddesta
Det som främst driver kraven på mer logistik-
ytor är snabbt ökande e-handel.

I Veddesta i Järfälla nordväst om centrala 
Stockholm öppnade PostNord i höstas en ny 
paketterminal, den största i landet. Den ägs 
sedan december av Corem och hyresavtalet 
löper på 15 år. 

– När vi och Nordic Real Estate Partners, 
NREP, upptäckte att vi ägde två granntomter 
som passade för PostNords behov, så bildade 
vi ett gemensamt bolag med NREP, berättar 
Eva Landén.

Här har Corem och NREP nu etablerat en 
ny logistikpark på ca 115 000 kvm i ett av lan-
dets bästa logistiklägen, enligt Corem:

– Det är ett mycket bra läge för både fjärr-
transport och distribution, med god access till 
Stockholms city, E18 och den trafikplats som 
ska knyta ihop Förbifart Stockholm med E18 
och E4.

två olika logistikregioner 
Att Stockholm består av två separata logis-
tikregioner är enligt Corem uppenbart.

– De som ligger i norr vill hitta något nytt 
och större där. Samma i söder. Det är svårt att 
hitta en vd som vill ta besväret att flytta mel-
lan norr och söder och vice versa – då slutar de 
flesta anställda, säger Jesper Carlsöö, ansvarig 
för uthyrningar.

Många efterfrågar lägen i södra Stockholm, 

Tribona är Sveriges och Nordens största 
logistikfastighetsbolag, med ca 710 000 kvm 
uthyrningsbara logistikytor. Sedan i maj 2013 
är man noterat på Stockholmsbörsen, som det 
enda renodlade logistikfastighetsbolaget där.

Men Tribona vill växa rejält:
– Vi vill öka våra fastighetsvärden från 

strax under 6 miljarder idag, till åtminstone 10 
miljarder, främst genom förvärv, säger Chris-
tian Berglund.

Stenhård konkurrens om nya objekt
Att bygga nytt är visserligen också en möjlig-
het. Tribona har markoptioner på många heta 
logistiklägen i Sverige.

– Men av de nya logistikfastigheter som 
byggs under ett år är det färre än tio som inte 
ägs av brukarna. Det gör att konkurrensen är 
stenhård. Om man inte vill bygga på speku-
lation, så är nybyggnadsmöjligheterna därför 

Ända sedan börsintroduktionen 2007 har 
Corem varit inriktat på logistikfastigheter. 
Idag används ca 600 000 kvm av samman-
lagt ca 900 000 kvm som logistikytor, främst 
i södra Sverige.

Därmed är Corem en av de största aktö-
rerna i Norden i segmentet.

– I motsats till många andra har vi gått in 
för egen, aktiv förvaltning, säger Eva Landén, 
vd.

– Med egen förvaltning och fastighetsskö-
tare får vi bättre kontakt och nöjdare hyres-
gäster.

– Därför går våra förvärv ofta ut på att 

– Om du skulle göra en lista över Nordens bästa logis-
tiklägen, var skulle de då hamna? Jo, i Sverige.
Det säger Christian Berglund, på Nordens idag största 
logistikfastighetsbolag, Tribona.

– Det senaste året har det blivit betydligt hårdare kon-
kurrens om man vill köpa moderna logistikfastigheter i 
rätt läge. Det säger Håkan Engstam, vice vd och ansva-
rig för förvärv, Corem Property Group.

Allt hårdare konkurrens om logistikfastigheterna

”Sverige den enda intressanta logistikmarknaden i Norden”

stockholmsbörsen har på mindre än 
ett år sett två nya bolag med inriktning 
på logistikfastigheter; Catena, (brinova) 
och Tribona, (f d NLP) som flyttat från 
oslobörsen till oMX stockholm. redan 
tidigare finns Sagax på börsen.
Men Corem äger samtidigt ca 20 
procent i klövern. klövern äger sedan i 
höstas ca 30 procent i tribona. det inne-
bär att fyra av de största logistikfastig-
hetsbolagen, Corem, sagax, tribona 
och klövern, nu har samma storägare, 
rutger arnhult, vd i klövern.
det är troligen upplagt för nya struktur-
affärer i en allt hetare sektor.

Fyra LeDaNDe BoLag – 
Samma ägare

– Vi är helt inriktade på att växa i Sverige, 
säger Christian berglund.

– till skillnad från många andra går vi in för aktiv förvaltning, säger eva landén, vd Corem.

den nya Coremägda terminalen i Veddesta är 
19 000 kvm stor och arbetsplats för 450 per-
soner, postNords största logistikarbetsplats. 
Här hanteras ca 60 000 paket per dygn. 
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Alltid bästa läge

Precis här! Strax intill motorvägen. Här har vi byggklar mark som väntar på 
dig. Vi har markoptioner vid högt rankade logistiklägen över hela landet.  
Titta in på tribona.se eller ring Christian Berglund på 0702 -17 83 88.  
Vi bygger fastigheten precis som du vill ha den.

M
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Vi bygger din nya logistikfastighet

Sundsvall Logistikpark  

Ett nytt transport-
nav i hamnen
Vi ger basindustrin utvecklingsmöjligheter,  
vilket är viktigt för hela Sverige. Vi ger även de  
andra 456 branscherna i Sundsvall tillgång till hållbara och  
effektiva transporter – viktigt för ökad konkurrenskraft – viktigt för miljön. 

Det gör vi genom att;

Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. Sundsvalls Hamn är 

handelsområde, Birsta, och Sundsvalls stenstad med Norrlands största  

www.sundsvalllogistikpark.sewww.sundsvallshamn.se

Containerhamn

Logistikytor

Kombiterminal Sundsvalls Hamn

SCA Tunadals sågverkSCA Ortvikens pappersbruk
Sundsvall Energi

Sundsvall

LNG

E4

Sundsvall-Timrå Airport

SCA Östrand massafabrik

VÅR MÖTESPLATS 
– DIN MÖJLIGHET!

SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG  
7–8 MAJ 2014

På Nordens största logistik- och transportmässa 

med konferens möts hela branschen för att 

skapa de rätta kontakterna – alla viktiga aktörer 

finns på plats som utställare eller besökare!

Läs mer på www.logistik.to

MÄSSA OCH KONFERENS

OFFICIELL PARTNER OFFICIELL MEDIAPARTNER MEDIAPARTNER #LOT2014
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E-handeln växer snabbt. I många fall har den 
traditionella handeln bara börjat nosa på 
potentialen som e-handeln innebär. På EUs 
inre marknad och i Norden ska fri rörlighet 
råda, men med nya e-handelsmönster uppda-
gas nya hinder. 

- De senaste tio åren har sättet att ingå avtal 
förändrats drastiskt inom handeln. Att det 
uppstår problem är inte så konstigt, säger Ola 
Valois på Kommerskollegium. 

Han jobbar med att lösa juridiska e-han-
delshinder i EU och övriga världen, allt från 
faktiska förbud för e-handel med vissa varor, 
till etableringskrav, immaterialrättskrav och 

hinder vid betalning, bokföring och förvalt-
ning.

 - Som e-handlare kan man hamna i pro-
blem om reglerna i det egna landet skiljer sig 
från det land man säljer till. 

många nationella hinder
Ett exempel är Frankrikes restriktioner mot 
reor, som bara får pågå vissa tider på året.

- Det är näst intill omöjligt för en e-hand-
lare att sätta sig in i alla länders lagstiftning. 
Det skapar tillitsproblem, både för kunder att 
våga näthandla över landsgränserna och för 
företag att våga etablera sig på nya marknader.

Problemet är att lagstiftningen inte hinner 
med.

- Ett karaktärsdrag för juridiska processer 
är att de går långsamt. Hela näthandeln har 
utvecklats de senaste tio åren och en EU-lag-
ändring tar 2-5 år att få till, i bästa fall.

toppdomännamn stort problem
De flesta europeiska länder kräver att företag 
har en fysisk lokal i landet för att få använda 
ett lokalt toppdomännamn, som .no i Norge 
eller .dk i Danmark.

- Det är jätteviktigt för e-handlarna, sök-
motorerna rankar lokala domännamn högre 
än utländska.

Frågan har varit aktuell i flera år och är 
prioriterad av utrikesdepartementen.

- Sverige har löst problemet, men bl a i 
Norge, Finland, Estland, och Tyskland finns 
det kvar. Vi jobbar tillsammans med myndig-
heterna i grannländerna för att hitta en lös-
ning.

Ett annat närliggande hinder är Danmarks 
betalsystem Dankortet, som har en mono-
pollik ställning och försvårar och fördyrar 
utländska e-handelsbetalningar. I Norge stäl-
ler tullfrågor till det för e-handeln. 

Ett nytt EU-direktiv som träder i kraft i juni 
i år, ska underlätta e-handeln. Det innehåller 
bl a stärkt konsumentskydd och harmonise-
rade returrättsregler som ersätter nationell 
lagstiftning. Direktivet gör det bl a möjligt för 
e-handlare att själva välja bort fria returer.

”Vi behöver dansa i takt”
Jörgen Bödmar är vd för e-handelsföretaget 
designonline.se. Han för också branschens 
talan i EU, som vice president i EMOTA,  den 
europeiska motsvarigheten till Svensk Dis-
tanshandel. 

- Under mina tio år i e-handelsbranschen 
har utvecklingen gått otroligt snabbt. Alla 
som deltar i logistikkedjan måste utvecklas 
tillsammans med den. Dansar man inte i takt, 
trillar man av vägen. 

Han tycker att transportörerna borde ta ett 
större ansvar för e-handelns utveckling. 

- Utvecklingen drivs av e-handlarna, efter-
som det är de som har kontakt med konsu-
menterna och känner deras behov.  Det är 
förståeligt att logistikföretagen har svårt att 
hänga med, men de måste försöka utveckla 
tjänster och funktioner med konsumentbehov 
i fokus. 

Han efterfrågar ett högre kundmedvetande 
hos logistikaktörerna. 

- Vi vill ha dialog kring utvecklingen. Nu 
blir vi ofta meddelade ändringar och policys 
av logistikbolagen, utan möjlighet att påverka. 
Så får det inte fungera.

Många e-handelsföretag har dålig lönsam-
het eller går med förlust. 

- Logistiken måste bli mer kostnadseffektiv. 
Det behövs mer konkurrens och effektivare 
flöden om e-handeln ska klara sina margina-
ler. 

- Som e-handlare måste man vara väldigt 
aktiv i kontakten med transportörerna för att 
få sina och sina kunders behov tillgodosedda. 

”måste bli bättre”
Arne Andersson är e-handelsexpert på 
PostNord. Han håller med om att transport-
branschen har ett stort ansvar för att under-
lätta för e-handeln. 

- Vi måste bli bättre på att kunna hela ked-
jan och förstå e-handelskundernas och deras 
kunders behov. Transportbranschen måste 
utveckla paketerade erbjudanden och koncept 
som tillåter gränslös e-handel.  

När det gäller landsspecifika krav och hin-
der, tycker han att kunskapen hos transportö-
rerna behöver bli bättre. 

- Det är ju oss kunderna ringer för att ställa 
frågor. 

Norge är den största exportmarknaden för 
svenska e-handlare.  

- Norge har mest e-handel i Europa per 
capita och är en jätteviktig marknad. Vi måste 
ha kunskap om hur man går in i Norge, regler 
för tullager, tullkrediter och etableringskrav.

fel fokus i debatten
Jörgen Bödmar är förvånad över att debatten 
främst handlar om multi-och omnikanaler 
och hur e-handeln ska integreras med buti-
kerna. 

Det finns 300 miljoner konsumenter i 
Europa. Andelen konsumenter i Västeuropa 

som handlar på nätet är ca 60-70 procent.
- Potentialen i internationell e-handel är 

enorm, att hitta nya marknader borde vara en 
viktigare fråga än omnikanaler. 

Acceptansen för e-handel ökar, och intres-
set hos framförallt unga att handla på nätet är 
stort. 

- Min dotter är 14 år och handlar skor på 
nätet från Japan, med hjälp av Google Trans-
late.

returerna stort problem
En generell brist är hantering av returer. Även 
internationella returtjänster lämnar mycket 
att önska, det håller Arne Andersson med om. 

- Vi har ingen bra logistikprocess för att 
hantera returer i Europa. Jag vet inte hur det 
ser ut hos andra, men vi måste bli bättre, säger 
Arne Andersson.

Förutom returtjänster behövs system för att 
styra returerna. 

- Många e-handlare i detaljhandel med höga 
returflöden har en stor del av sina lager på väg, 
i form av returer, säger Jörgen Bödmar.

- Det behövs bättre IT-integrering och 
bättre koll på dessa varor för att få kontroll 

över lagerstatus och kapitalbindning.
En annan knäckfråga är att hantera kostna-

derna för fria returer. E-handeln har generellt 
stora lönsamhetsproblem, uppskattningsvis 
åtta av tio svenska e-handlare går back. En 
viktig förklaring är höga logistikkostnader, 
både inom lagerhantering och transport.

- Idag är det e-handlarna själva som står för 
kostnaderna för fria returer och subventione-
rade frakter. 

Faktum är ju att transportföretagen tjänar 
på de fria returerna, som ger dem mer jobb.

- Utöver premiumtjänster borde det finnas 
ett utbud av ekonomitjänster, med billigare 
priser och lite längre leveranstider. Det är det 
få som erbjuder.  n

aV Hilda HultéN

Här får du hjälp vid  
e-handelshinder
Solvit löser problem
Solvit är ett nätverk för problemlösning för 
handel på den inre marknaden, som hjälper 
till med e-handelsrelaterade problem som 
uppstår i EU. Tjänsten är kostnadsfri och det 
finns nationella Solvit-center i alla EU-länder 
samt i Norge, Island och Lichtenstein. Solvit 
jobbar också regionalt och det finns ett nord-
iskt nätverkssamarbete mellan Sverige, Fin-
land och Norge för att lösa lokala frågor.

eugo ger information om etablering
EUGO är ett system av webbsidor runt om i 
Europa där företag kan få relevant informa-
tion om hur de kan etablera sig eller erbjuda 
sina tjänster på marknaden i de olika med-
lemsländerna. Via EUGO kan företag kon-
takta behöriga myndigheter och ansöka om 
alla tillämpliga tillstånd för sin verksamhet 
och få dem beviljade. Avsikten är att vara en 
“one-stop-shop” och att all administration ska 
kunna skötas från hemlandet.

kontaktpunkter för varor
Kontaktpunkter finns i de flesta EU/ESS-län-
der, d v s tjänstemän som kostnadsfritt bistår 
företag med information om nationella regler 
för specifika varor. Kontaktpunkterna bistår 
även med information om hur nationella 
myndighetsbeslut kan överklagas. Tjänsten är 
kostnadsfri.

många hinder för växande e-handel
E-handeln ökar snabbt och potentialen är enorm, sär-
skilt över gränserna. Men hindren för gränslös handel 
är många och logistiken är en stor kostnad för e-hand-
larna, som efterfrågar mer gehör för deras kundbehov 
och bättre samarbete från logistikbolagen. 

8 av 10 svenska e-handlare går back. en viktig förklaring är höga logistikkostnader, både inom 
lagerhantering och transport.

– e-handeln är i snabb utveckling men juridiska 
processer går långsamt, säger ola Valois.

– transportörerna kan ta ett större ekono-
miskt ansvar och dela risker, e-handeln driver 
ju ökade volymer till branschen, säger jörgen 
bödmar.

– transportbranschen måste bli bättre på att 
kunna hela kedjan och förstå e-handelskun-
dernas och deras kunders behov, säger arne 
andersson.
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Optimal godshantering,
det erbjuder Västerås! 

Ett geografi skt optimalt läge som tillsammans med närvaro av samtliga fyra transportslag sjöfart, järnväg, vägtransporter 
och fl ygfrakt på orten gör Västerås unikt och till en viktig och utvecklingsbar transportnod i Sverige. Vi är en pusselbit som 
erbjuder dig och din verksamhet stora och unika utvecklingsmöjligheter för både ekonomi och miljö.

”Västra Västerås” börjar med Gilltuna, Västerås port mot väster. Här kommer ett Truck Stop att stå klart 2014 med uppställ-
ning och övrig service för godstrafi k på landsväg. Området fortsätter med Långängarna och Hacksta för logistikbyggnader 
och transportverksamhet för att avslutas med Västerås hamn som erbjuder miljövänligsjötransport. Här fi nns ca 600 000 
kvm väl förberedd tomtmark. Inom kort påbörjas utvecklingen av en helt ny stadsdel kring vårt resecentrum som bl a gör 
att all godstrafi k förläggs till Hacksta logistikområde. 

Sedan ett år tillbaka är ett järnvägskluster etablerat med 25 medlemmar. Klustret samlar företag med erfarenheter inom 
tåg och järnvägsindustrin. Tågtillverkare, anläggningsbyggare, konstruktörer och utbildare är exempel på några. Drift och 
underhåll, service och utveckling är exempel på verksamheter som stärker och kompletterar branschen. Västmanland sys-
selsätts idag drygt 3 000 personer inom området järnvägsteknik med innovativa lösningar för den svenska och den globala 
järnvägsmarknaden.   

Västerås är en fantastisk stad med ett bra område för dig att etablera din verksamhet på. En stad med starkt näringsliv med 
många nationella och internationella teknikföretag, en regionhandelsstad med ett koncentrerat city och fl era stormark-
nadsplatser.

Kontakta mig och kolla ”läget”
Conny Petrén, Näringslivschef

Etablering Västerås, Tfn: 021 39 11 16, conny.petren@vasteras.se, www.vasteras.se

Missa inte att synas i 
kommande nummer!

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

www.intelligentlogistik.se
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Intelligent Logistik

h e l a  d e n n a  b i l ag a  ä r  e n  a n n o n s  f r å n  i n t e l l i g e n t  l o g i s t i k

1. lägre priser 
Priserna är för höga. Från norra Europa är 
transportkostnaderna en stor konkurrens-
nackdel jämfört med e-handlare i central-
europa. E-handlare har alltmer pressade mar-
ginaler, logistikföretagen måste också ta sin 
del av ansvaret. Till exempel uppdelning av 
tjänster med ekonomi/premiumtjänster och 
eventuellt rabatter för e-handlare som erbju-
der fri frakt, eftersom de är med och driver 
volymer till transportörerna. 

2. konsumentinsikt
Logistikföretagen behöver bli bättre på att 
förstå marknaden för e-handel och få djupare 
insikt i hur konsumenternas krav och förvänt-
ningar ser ut. Och sedan anpassa sin service 
efter behoven. 

3. fungerande returflöden 
Vissa e-handelsbranscher har uppåt 60-70 

procent returandel och tjänster för hantering 
av returer måste generellt bli bättre. Även IT-
system måste integreras så att returer går att 
följa och ha koll på. För e-handlare med hög 
omsättning och returandel utgör vägtranspor-
terna en betydande del av lagret. Koll på trans-
porter och returer ger koll på lager och kapi-
talbindning. 

4. leveransgarantier 
Logistikföretagen borde i större utsträckning 
stå för kostnaderna om den utlovade leverans-
tiden inte hålls. 

5. bättre serviceutbud
Logistikaktörerna måste utveckla sitt service-
utbud för e-handeln, och även bli bättre på att 
ta ansvar för upplevelsekedjan ända till leve-
rans. Genomgång av ombudsnätets kvalitet 
och uppföljning av klagomål på dåligt fung-
erande ombud måste till. 

Jörgens Bödmars 
önskelista till transportbranschen

Sex tips för lyckad e-handel

1. logistiken
Många e-handelssatsningar har fallit på grund 
av misslyckad logistik. Se till att ha en en fung-
erande logistikkedja, med allt från lager till 
it-lösning och transportavtal. Ring och prata 
med andra e-handlare och byt tips.
Valfrihet upplevs också som positivt av kun-
derna, så se över möjliheterna  att erbjuda t ex 
hemleveranser och expressbud. Det viktigaste 
är att överträffa förväntningarna. Lova ingen-
ting du inte kan hålla!

2. Servicen
Mervärde i form av tilläggstjänter som instal-
lation, paketinslagning, konfigurering, lät-
tillgänlig hjälpsam kundtjänst och kundan-
passade erbjudanden är framgångsfaktorer 
i e-handeln. Tänk på att marknaden är väl-
digt transparent, och en missnöjd kund kan 
kosta dig dåliga omdömen som syns för andra 
potentiella kunder. Din webbhandels använ-
darvänlighet är också avgörande för att lyckas, 
så bra information, tydlighet och bra produkt-
beskrivningar och bilder är viktiga.

3. Nisch
Konkurrensen på nätet är ännu hårdare än i 
handeln, så ge dig inte in i e-handel utan att 
först tänka igenom vad du har för erbjudande 

och hur det skiljer sig från andra. Att hitta en 
nisch och ett kundsegment där ingen annan 
aktör finns, eller erbjuda mervärde som ingen 
annan kan erbjuda, är nycklar till att lyckas 
och bygga upp lönsamhet.

4. mobilanpassa
Idag använder allt fler sina smartphones för att 
handla på nätet, så det är smart att bygga en 
mobilvänlig sajt redan från början. Att sökop-
timera och utnyttja välkända marknadsplatser 
som t ex Blocket är också ett sätt att nå ut.

5. Hantera returerna
Fria returer lockar kunder, men kostar skjor-
tan. Se till att ha en strategi för returerna, t 
ex med “minsta köp”-gränser för fria returer. 
Returer är också en underutnyttjad källa till 
kunskap. Genom att analysera returer kan du 
förstå kunderna bättre, upptäcka fel i logistik-
flödet och effektivisera din logistik.

6. Hitta synergier
Att integrera sin e-handel med t ex butiksför-
säljning, samutnyttja lager och samtranspor-
tera med andra, är alla sätt att sänka kostna-
derna och skapa värde. Butiksutlämning kan 
t ex ge ökad försäljning. n
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Vad är då specifikt för just den svenska mark-
naden ?

– I motsats till många andra länder, särskilt 
i Sydeuropa, pekar inte svenska vdar med hela 
handen och ger inte order om att byta system 
i en hel koncern. 

De är mer pragmatiska och låter fler delta 
i besluten.

Och det är viktigt, eftersom ett nytt affärs-
system berör nästan alla i ett företag och 
kanske används dagligen av 95 procent av de 
anställda.

100-tal system att välja bland
Vid inköp står valet i Sverige mellan ett 100-tal 
olika system.

– Men många är gamla, små eller lokala. 
Bara ett 40-tal har en aktiv försäljning här.

Bland storföretag är tyska SAP marknads-
ledande. 

– Bland svenska system är IFS den lysande 
stjärnan, medan både gamla Intentia och det 
nyare Jeeves köpts av USA-bolag.

En relativt ny aktör är Microsoft, som säljer 
system både för stora och små företag. 

Men deras och andra nya aktörers intåg 
på marknaden har inte inneburit någon pris-
press, konstaterar Jonas Andersson.

– De amerikanska leverantörerna är bra på 
att ta bra betalt. 

Hype kring molnet
De senaste åren har det skrivits mycket om 
"molnet" och om fördelarna med molnbase-
rade lösningar. Med systemet lagrat i molnet, 
utanför den egna organisationen, sägs behovet 
av back-up och personal kunna sparas in. Men 
Jonas Andersson varnar för att tro att molnba-
serade system blir billigare.

– Det skapades en mediehype kring moln-
baserade system. Engångskostnaden må vara 
lägre än om man väljer att köpa ett affärssys-
tem. 

Men livslängden för ett affärssystem är i 
normalfallet 10–15 år

– Efter 5–6 år blir ett molnbaserat, leasat 
system i regel dyrare.

Det färska rapporten är ingen ”skönhets-
tävling” där man sätter poäng på system och 
leverantörer.

– Rapporten är ett verktyg för företag och 
organisationer som tänker börja upphandling 
av ett nytt affärssystem och för de som har ett 
affärssystem, men vill få en överblick av mark-
nad och trender. n

aV göSta HultéN

både internationellt och i Sverige. 
Men trots att många system som används 

idag är gamla, installerades redan 1998–2000, 
har nyförsäljningen inte lossnat.

– Det finns en stor försiktighet när det gäller 
att förnya sitt affärssystem. 

Många företagsledare tvekar för att de 
minns det kaos som omgav många, långa och 
smärtsamma installationer kring millennie-
skiftet.

– Visst ska man ha respekt för de problem 
som kan dyka upp och de resurser som krävs 
vid en installation. Men då var konsulterna 
ofta själva nybörjare. Så är det inte idag.

Att marknaden fortfarande är dämpad 
beror enligt Jonas Andersson också på att före-
tagsledare och inköpare är försiktiga inför de 
kostnader och krav som är förknippade med 
att byta affärssystem.

– Även om kunskap och erfarenhet är 
mycket bättre idag än vid millennieskiftet, så 
ska man inte underskatta att det är krävande 
för en organisation att byta system.

Det innebär samtidigt att det finns ett stort 
uppdämt behov att byta till enklare, moder-
nare och effektivare system.

I en ny rapport Affärssystem i Sverige 2014, 
granskar det internationella konsult- och 
analysföretaget Herbert Nathan & Co AB 24 
affärssystem från 19 olika leverantörer på den 
svenska marknaden. Alla leverantörer som 
utvalts till analysen, har blivit tillfrågade och 
accepterat att medverka.

För att uppfyller kriterierna för ett affärs-
system gäller bl a att systemet är konfigurer-
bart och har en bred processtäckning inom 
f lertalet av verksamhetsområdena inköp, 
försäljning,logistik, produktion, ekonomi och 
personal.

De 24 affärssystem som är medtagna i rap-
porten uppfyller dessa kriterier. 

Granskningen har skett helt leverantörs-
oberoende.

finanskrisen bromsade försäljningen
– Det är andra gången vi gör en liknande ana-
lys, säger Jonas Andersson, vd för Herberth 
Nathan Co AB i Sverige.

Förra granskningen gjordes 2009.
– Då präglades marknaden för nya affärs-

system starkt av finanskrisen 2008. Året innan 
var försäljningen på väg mot all-time-high, 

Jonas Andersson har stor erfarenhet av att granska och 
utvärdera affärssystem. Han vill varna köpare från att 
tro att molnbaserade system blir billigare.
– Det är en myt. Efter 5–6 år blir ett molnbaserat, leasat 
system ofta dyrare.

”Molnbaserade affärssystem blir inte billigare”

"molnet" är ingen universallösning och sänker inte kostnaderna på sikt.

www.logistikbalsta.se/vip

Håbo Marknads AB Per Andersson Telefon 0171-538 00 E-mejl per.andersson@habo.se

Vikingarna hade rätt!

Mälardalen rankas som en av de allra bästa platserna 
i Sverige ur logistik-synpunkt. Framför allt på grund av 
närheten till Europas järnvägsnät. Pratar vi om Europa 
och världen i övrigt så väger närheten till flygplatserna 
Arlanda, Bromma, Västerås och till båtvägarna ut i 
Östersjön tungt till Bålstas fördel. En etablering här 
– med Stockholm, Uppsala och Arlanda mindre än 
trekvart bort med bil – är både en investering i en 
expansiv region och i Mälardalens logistiska nav. 

Vi ställer ut på Elmia Future Transport 8–10 oktober
Monter: A04:58

Redan på vikingatiden handlade 
svenska vikingar långt utanför både 
hembyggd och Norden. Deras metoder 
var ibland tvivelaktiga, men deras mod 
och målmedvetenhet är goda arv att 
förvalta även för moderna affärsmän.

www.logistikbalsta.se/vip

Vi ställer ut på Logistik & Transport i Göteborg, 7–  8 maj. Monter: C04:19
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rapporten omfattar en oberoende 
analys av följande affärssystem

– det finns en stor försiktighet när det gäller 
att förnya sitt affärssystem, säger jonas 
andersson.
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skapa manuell flexibilitet.
– Automation ger hög produktivitet, men 

innebär en större initial investering och risk 
att man bygger in sig. 

Med mer folk kan man nå samma volymer. 
Nackdelen är att de löpande kostnaderna blir 
högre. 

En hantering som Karin Klintbäck tycker 
att man ska lämna ifrån sig är sorteringen.

– E-handlare bör se till att bli av med fär-
digpackade ordrar så snabbt som möjligt och 
spara tid och lagerutrymme till annat. Om det 
är något transportörerna är experter på så är 
det sortering. n

aV Hilda HultéN

veckan. 
Man går från packning pallvis till ordrar 

med kanske 2–3 orderrader i snitt. Det gör 
packtiden betydligt högre. 

Hur varorna förpackas blir också viktigare. 
– Packningen påverkar hur kunderna upp-

lever köpet. Förpackningen är ett viktigt 
utvecklingsområde för e-handeln. 

”låt speditörerna sköta sorteringen”
E-handeln är svårförutsedd och volymerna 

varierar snabbt, både på säsongs- och vecko-
basis. Det vanligaste sättet att hantera volym-
förädringar och skapa hög flexibilitet är enligt 
Karin Klintbäck att ha manuella lager och 

lindex nya, separata e-handelslager är ca 3 000 kvm och togs i drift i juni 2013. 

Constructor säljer och utvecklar lagerinred-
ning. 

I Lindex fall hade e-handeln vuxit ur det 
traditionella butikslagret i Partille. Lösningen 
blev ett nytt, separat e-handelslager, intill det 
gamla. 

Med hjälp av simuleringsverktyget ritades 
lagret upp. Därefter konfigurerades material-
flöden (inleverans, plock, packning) med han-
teringstider, lagerutrustning och godsflöde. 
Simuleringen baserades på historisk orderdata 
och för olika scenarier, där olika artikelpla-
ceringar och arbetsytor utvärderades. Olika 
placeringsalternativ för artikelgrupper ana-
lyserades utifrån parametrarna affärsområde, 
storlek och kampanjartikel.

längre tid för packning 
E-handelslager är plockintensiva och kräver 
helt annan artikelplacering än traditionella 
butikslager. 

Till butiker vill man packa så att varorna 
blir lätta att packa upp, artiklar till samma 
avdelning placeras på samma ställe. För 
e-handel tittar man kanske på köpmönster 
och sorterar t ex efter storlek. 

– Antalet kunder ökar också markant från 
ett par hundra butiker, till tusentals kunder i 

Constructor är mest kända för lagerinred-
ning, som pallställ, hyllställ, lådor och entre-
solplan. Men när det kommer till planering 
och utformning av lager kan simuleringar 
och materialflödesanalyser vara nyttiga för att 
utforma lagret, inte minst e-handelslager. 

Constructor Logistics är ett fristående dot-
terbolag som jobbar med logistikutveckling 
med en mjukvaruplattform, ett simulerings-
verktyg för lageroptimering. 

– Vi har bl a hjälpt Lindex med lagerlayout 
och varuplacering när de bröt ut sitt e-han-
delslager från det genrella lagret, berättar 
Karin Klintbäck, ny vd för Constructor Logi-
tics sen 1 januari 2014. 

Verktyget säljs både i projektform och som 
ren mjukvara för de 
som vill göra egna 
simuleringar. 

– Vi fungerar också 
som intern resurs när 

– När den traditionella butikslogistiken förflyttar sig 
mot e-handel blir logistiken helt annorlunda, säger  
Karin Klintbäck, vd på Constructor Logistics, som job-
bar med simuleringar för effektivare e-handelslager. 

Simulering ger smartare e-handelslager 

www.logistikregionen.se

det många faktorer som styr. Men för vår del tycker 
vi att det är ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges 
befolkningsmässiga mittpunkt. Inom en trettiomils-
radie bor det 6,5 miljoner människor. Här möts två 
Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler 
och en av Nordens största järnvägsknutar. Dessutom 
har vi Sveriges fjärde största fraktflygplats.

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

Läs mer på www.logistikregionen.se 
och kontakta oss, så hittar vi 
den optimala etableringsplatsen 
utifrån dina önskemål 
och behov.London
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– förpackningen 
påverkar hur kun-
derna upplever köpet. 
det är ett viktigt 
utvecklingsområde 
för e-handeln, säger 
karin klintbäck.
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From LogPoint with love

Med E4:an som pulsåder sträcker sig LogPoint

South Sweden från Jönköping och Torsvik ner

till Vaggeryd. Här möts de moderna transport-

slagen. Här etablerar sig de logistikintensiva

företagen. Svårslagen närhet till storstadsregio-

nerna och kontinenten kombineras med små-

ländsk entreprenörsanda och gediget enga -

gemang. En mix som ger konkurrensfördelar.

Välkommen att ta del av dem du också. 

Skandinaviens bästa logistikläge  |  www.logpoint.se
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Den svåra konsten att e-anpassa lagret 
– E-handelskunder efterfrågar att lager-

saldo visas i realtid och att varan reserveras i 
köpögonblicket. Det är en systemintegrations-
fråga, där det behövs tydliga regler. n

aV Hilda HultéN

– kunderna har blivit bortskämda av de rena 
e-handlarna och kräver snabba leveranser 
och billiga eller fria transporter, säger mikael 
brorsson.

sägbara och varierande och andelen returer 
ökar markant. För vissa produkttyper, t ex 
kläder, kan returandelen ligga på 50 procent. 

– Den ökade returhanteringen är en utma-
ning. Det gäller att inte överraskas av returflö-
det utan att ha processer för att hantera retu-
rerna, innan man kommer igång. 

Konsumenterna har också höga förvänt-
ningar på snabba leveranser, fri frakt och 
generösa returregler. 

– Kunderna har blivit bortskämda av de 
rena e-handlarna och kräver snabba leveran-
ser och billiga transporter. Att ha leveranstider 
på tre dagar och leverera på prognos som man 
gör till butik fungerar inte i e-handeln, säger 
Mikael Brorsson. 

dålig service ger dåliga omdömen
Kundernas omdömen blir också viktigare. 
Dålig service genrerar dåliga omdömen, som 
kan förstöra företagets anseende och lönsam-
het. 

Hur lagervaror och ordrar ska prioriteras 
mellan e-handeln och butiksfördelningen är 
också en utmaning. 

”man måste fråga sig 
om företagets lager är 
redo att hantera föränd-
ringarna innan man 
kastar sig in i e-han-
delsvärlden”

planering, påfyllnad och ökningar i enrads-
ordrar hanteras? 

– Även frågor som om lagerprocesserna ska 
outsourcas eller behållas internt är viktiga. 

Behöver man ha ett separat e-handelslager 
eller går det att integrera? 

– Båda alternativen fungerar, fördelen med 
att ha allt på ett ställe är att totalsaldot blir 
lägre. Men det kräver att man blir mer nog-
grann i hur man organiserar plockarbetet. 

E-handel gör också volymerna mer oförut-

Förändrade handelsmönster och ökad nät-
handel påverkar alla delar av den traditionella 
detaljhandelslogistiken. 

Lagren är inget undantag. 
– E-handeln innebär en enorm möjlighet, men 
är lagret inte anpassat för e-handel riskerar 
företaget sitt anseende, säger Mikael Brorsson, 
produktchef på Consafe Logistics.

– Även erfarna, välfungerande och moderna 
lager som är jättebra på traditionell hantering, 
kan få problem att lägga om till e-handelsmo-
dellen.

måste tänka om hela vägen 
– E-handeln tvingar lager att tänka om i hela 
kedjan, från lager och inventering till plock-
processer, teknik, emballering och transport. 

Eftersom konsumenternas scheman varie-
rar tenderar leveranserna att misslyckas oftare.

– Vi ser en trend mot ökad smågodshante-
ring, som kräver ny automation, fler plocksta-
tioner och nya typer av plocksystem. 

Frågor som väcks är om ordrarna ska hante-
ras i samma system, om produkter ska finnas 
på det egna lagret, crossdockas eller levereras 
direkt från leverantör. Och hur ska efterfråge-

Konsumenthandeln på nätet växer med 21,1 procent  
per år, enligt globala uppskattningar. Men för att möta 
e-handelstrenden behövs nytänkande i om strategier, 
system och tekniker, menar Mikael Brorsson på  
Consafe Logistics.

ökad smågodshantering kräver nya typer av 
plocksystem.
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läggs ned, i brist på bevis. 
– Dagens kontrollsystem ger inga incita-

ment att följa reglerna, i praktiken finns inget 
straff för fusk. 

föreslår flygövervakning
Caroline Petrini tycker att dagens system med 
åtal borde ersättas av en straffavgift eller böter 
om man bryter mot reglerna.

– Förslaget finns med i vår delrapport. 
Där föreslås även fler kontroller för att upp-

täcka fuskare och övervakning med kustbe-
vakningens flygplan. 

– Flygplanen kan ha sniffers som luktar sig 
till föroreningshalterna i fartygens rökgaser. 
Det finns även optiska mätinstrument som 
avslöjar svavelutsläpp i röken. 

Flygövervakningen skulle också kunna ske 
gemensamt med andra Östersjöländer. 

– Vi har lämnart vår rapport. Nu är det upp 
till Näringsdepartementet att ta beslut om 
åtgärder. 

kan ge ökade lastbilstransporter
Risken är att Östersjöfarten står inför ett 
moment 22. Att det nya direktivet bara gäller i 
SECA-området kan påverka sjöfarten i regio-
nen på både kort och lång sikt. Om reglerna 
inte efterlevs, kan oseriösa aktörer fortsätta 
trafikera Östersjön och konkurrera ut seriösa 
aktörer. 

Får reglerna en alltför avskräckande effekt, 
finns risk att rederierna väljer att inte trafi-
kera SECA alls, med dyrare sjötransporter och 

ökade lastbilstransporter som följd. 
– Men svavelreglerna kommer successivt att 

skärpas framöver i övriga världen. I USA och 
Karibien finns liknande svavelregler på agen-
dan, och Japan och Shanghai har stora hälso-
problem och kommer säkerligen följa efter, 
spår Caroline Petrini.

I hela EU sänks halten från 1% till 0,5% 
år 2020 och globalt är målet att sänka från 
dagens gräns på 3,5% till 0,5% år 2020. 

Dock med förbehåll för om bränslepriserna 
går upp. Då skjuts regeländringen upp till 
2025. n

aV Hilda HultéN

direktivet och följer reglerna kommer att 
utsättas för svår konkurrrens från oseriösa 
aktörer som struntar i de nya reglerna. 

– För att svaveldirektivet ska fungera måste 
ett fungerande kontrollsystem till, med hårda 
straff för dem som bryter mot reglerna.

Hon tycker att politikerna här måste ta sitt 
ansvar. 

– Nu har EU och myndigheterna drivit den 
här frågan hårt, det minsta man kan begära 
är att de nu också inför kontrollsystem så att 
reglerna efterföljs. 

Att kontrollerna fungerar är också en 
knäckfråga för att svaveldirektivet ska få rätt 
effekt. 

– Det behövs en harmonisering av kon-
trollerna i EU. Seriösa aktörer kommer att gå 
under om andra erbjuder bättre pris för att 
de tar lätt på bestämmelserna, eller struntar i 
reglerna. 

för lätt att fuska
Transportstyrelsen har skrivit förslaget till ny 
förordning för att svaveldirektivet ska kunna 
implementeras i svensk lagstiftning. Man har 
även utrett tillsyns- och kontrollfrågan.

– Vi har lämnat en delrapport till Närings-
departementet med synpunkter på sanktions-
systemet och hur en effektiv tillsyn kan se ut, 
berättar Caroline Petrini, utredare på Trans-
portstyrelsen. 

Idag tas ca 200 stickprovskontroller per år 
i form av bunkeroljeprover på de ca 27 000 
utländska fartyg som trafikerar svenska vatten 
årligen. Det motsvarar knappt en procent av 
fartygen. Totalt trafikerar 85 000 fartyg per år 
svenska farvatten, men de flesta är ro-ro fartyg 
i linjetrafik som inte prioriteras i kontrollerna. 

Enligt Caroline Petrini är det lätt att fuska. 
– Det är ganska få kontroller och de överträ-

delser vi rapporterar till åklagarmyndigheten 

Debatten om det nya svaveldirektivet har varit 
hård. Reglerna, som skärper utsläppskraven 
för sjöfartsnäringen i Östersjön, Nordsjön 
och Engelska kanalen från den 1 januari 2015, 
riskerar att fördyra för sjöfartsnäringen och 
minska konkurrenskraften för sjöfart som 
transportalternativ. 

Men svaveldirektivet är inte omotiverat. 
Idag drivs många fartyg med gamla motorer 
och billiga, svavelhaltiga bränslen som jämfört 
med t ex vägtransporterna har skyhöga miljö-
utsläpp. 

Syftet med direktivet är att minska miljö-
påverkan och få bort de värsta miljöbovarna. 

– Svavelsdirektivet behövs, det här är ingen 
bransch som driver utveckling av sig själv, 
menar Karolina Kjellberg, Sverigechef för 
rederiet Wallenius Wilhelmsen Logistics.

oseriösa aktörer kan ta över
Men risken finns att de som anpassar sig till 

– Svaveldirektivet behövs. Men det krävs ett fungerande 
kontrollsystem och hårda straff för dem som bryter mot 
reglerna om det ska fungera, menar Karolina Kjellgren, 
Sverigeschef för Wallenius Wilhelmsen Logistics.

Hon vill ha hårda straff för svavelfusk

från den 1 januari 2015 sänks de tillåtna 
halterna av svavel i fartygsbränsle från 
dagens 1% till 0,1% i Östersjön, nordsjön 
och engelska kanalen. bakgrunden är att 
svavelutsläpp från fartyg beräknas orsaka 
50 000 förtida dödsfall, bara i europa.
kritiken handlar om att Östersjöländerna, 
p g a de hårdare reglerna där, missgyn-
nas och att det kommer att slå mot deras 
ekonomi. svensk export av skogsprodukter, 
järnmalm och stål kommer att drabbas hårt, 
tusentals svenska industrijobb hotas och 
direktivet beräknas kosta sverige 12 till 28 
miljarder sek.reglerna kräver bränsle- och 
motoranpassningar. en lösning är att gå över 
till sk lng som många större rederier med 
nytt tonnage redan nu väljer.

FakTa SvaveLDIrekTIveT

”Nu har eU och myndig-
heterna drivit den här 
frågan hårt. Det minsta 
man då kan begära är 
att de nu inför kontroll-
system så att reglerna 
efterföljs, säger karo-
lina kjellgren. 

dagens kontrollsystem innebär inga incitament att följa reglerna, i praktiken finns inga straff för fusk.

kustbevakningens flygplan kan lukta sig till 
svavelfusk med snifferteknik.
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långt ned på listorna över mogna industrilän-
der vad gäller infrastruktursatsningar, med 
relativt lite investeringar i infrastrukturun-
derhåll. 

Sverige i botten
I Världsbankens regelbundna mätningar av 
olika länders logistikprestationer hamnar 
Sverige bland de tre bästa vad gäller kvalitet 
och prestanda inom logistik. Men bristerna i 
infrastrukturen drar ner Sveriges betyg. Här 
får t ex både Norge och Finland högre betyg 
än Sverige.

– Ett land som utmärker sig vad gäller sats-
ningar på infrastruktur är Schweiz. Sverige 
hamnar i botten, jämfört med andra västeu-
ropeiska länder. n

aV Hilda HultéN

På kort sikt kan det vara lockande att t ex 
sänka skatter för att vinna röster, men i det 
långa loppet kan det försämra förutsättning-
arna för hela samhället. 

– Dåligt underhållen transportinfrastruk-
tur är en källa till störningar och förseningar 
som på sikt minskar industrins konkurrens-
kraft och minskar sannolikheten att interna-
tionella företags nästa stora investering ham-
nar i Sverige. 

Han välkomnar regeringens ökade satsning 
på transportinfrastruktur med över 500 mil-
jarder till 2025. 

– Det blir en liten injektion, men satsningen 
står inte i proportion till den ekonomiska 
tillväxten. Givet den förväntade ekonomiska 
utvecklingen kommer skulden att fortsätta 
öka. 

dålig infrastruktur kostar mijarder
Urbaniseringstrenden, med allt större inflytt-
ning till storstadsregionerna, har enligt Fred-
rik Bergström också lett till en snedfördelning 
av infrastrukturmedlen. 

– Sett till befolkningstillväxt och ekono-
misk betydelse är storstadsregionerna under-
investerade. Storstadsregionerna är viktiga 
motorer för landets tillväxt och fungerar 
inte infrastrukturen där så hämmar det den 
ekonomiska utveckling som storstäderna 
genererar. Städerna tappar i attraktivitet och 
bostadsbyggandet påverkas negativt.

Bilköerna, försenade tåg och problem att 
rekrytera rätt arbetskraft minskar BNP med 
mångmiljardbelopp varje år. Enbart förse-
ningarna vid pendling med kollektivtrafik i 
Stockholms län kostar samhället ca 6 miljar-
der per år, enligt en uträkning av Trafikanalys.
I ett internationellt perspektiv ligger Sverige 

ringar på ett sätt som gynnar samhället. Det 
har därför traditionellt varit statens uppgift att 
finansiera infrastrukturen. 

Sen är frågan om staten sköter sitt uppdrag 
eller inte. 

Enligt rapporten är svaret nej. I mitten av 
60-talet uppgick investeringarna till nära 4 
procent av BNP. De senaste två decennierna 
har den siffran legat omkring 1,5 procent.

– Investeringarna i infrastruktur bör ligga 
i fas med den ekonomiska utvecklingen, men 
Sverige har underinvesterat under lång tid och 
halkat efter, framförallt under 80-talet.

Ekonomisk tillväxt ökar belastningen på 
vägar, spår, elnät, vatten- och avlopp. Enligt 
rapporten bör därför kapitalstocken, det sam-
lade värdet på infrastrukturen, långsiktigt 
växa i samma takt som BNP. Men infrastruk-
turens värde har ökat betydligt långsammare 
än BNP. I slutet av 1970-talet motsvarade vär-
det nästan 80 procent av BNP, idag har ande-
len minskat till 60 procent.

En förklaring tror Fredrik Bergström är 
att politiker tenderar att prioritera kortsiktig 
röstmaximering och grupphänsyn, framför 
långsiktiga ”tråkiga” investeringar. 

De svenska satsningarna på infrastruktur har 
halverats sedan 1960-talet, och den svenska 
infrastrukturskulden uppgår till 300 miljar-
der kronor. Det visar rapporten Infrastruktur-
skulden som WSP Analys & Strategi gjort för 
Svenskt Näringslivs räkning. 

– Det är ingen exakt siffra, men en upp-
skattning av hur stora satsningar som borde ha 
gjorts, givet den svenska ekonomins tillväxt-
takt, säger Fredrik Bergström, avdelningschef 
på WSP Analys & Strategi och medförfattare 
till rapporten. 

Infrastrukturskulden gäller all infrastruk-
tur, och är ungefär jämnt fördelad mellan 
kommunikationsinfrastruktur och infra-
struktur för energiöverföring samt för vatten 
och avlopp.

– Det är svårt att skilja dessa åt i statistiken, 
men all infrastruktur fyller viktiga samhälls-
funktioner. 

politisk utmaning
Infrastrukturen i bred bemärkelse är grund-
läggande för samhällets funktion. 

– Historiskt har det varit svårt för den pri-
vata sektorn att få till infrastrukturinveste-

300 miljarder kronor. Så stor är den svenska infrastruk-
turskulden enligt rapporten Infrastrukturskulden. Och 
skulden växer, trots ökade satsningar på transportinfra-
struktur, menar Fredrik Bergström på WSP Analys & 
Strategi.

Sveriges infrastrukturskuld växer 

underhåll av infrastruktur som andel av bNp. genomsnitt för västeuropeiska länder för perioden 
1994–2006. källa Nutek Årsbok 2008. 

– regeringens satsning på 500 miljarder i 
transportinfrastruktur är en välkommen liten 
injektion, men den gör inte att skulden mins-
kar, säger fredrik bergström.

fler urspårningar är en effekt av eftersatt järnvägsunderhåll. 

Schweiz ligger i topp på infrasrukturinvesteringar.
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Knutpunkt med traditioner

Välj Falköping 
för bästa logistikläge!
Stora Enso/Sydved, Södra och Schenker/Jula har redan valt
oss. Välkommen att skaffa dig ett fördelaktigt och miljösmart 
läge i vår nya logistikpark!  

Vi kan erbjuda en daglig containerpendel med tåg till och från Göteborgs hamn 
samt hanteringsspår för 650 meter långa tåg. Spåren är elektrifierade och överläm-
ningsbangården signalreglerad. Här finns två virkesterminaler, två kombiterminaler 
(23 000 resp. 28 000 kvm) samt stora ytor för etablering i direkt anslutning till 
terminalerna. BS Verkstäder och Swemaint erbjuder vagn- och lokunderhåll i 
direkt anslutning till terminalerna.

www.skaraborglogisticcenter.se

FALKÖPINGS KOMMUN  ·  Leif Bigsten, chef för infrastruktur och logistik · 0705-93 03 63



”Skånska Byggvaror började på 60-talet med 
att sälja ytterdörrar på annons i tidningen 
Land. Idag är vi ett av landets ledande dis-
tanshandelsföretag inom byggvarubranschen 
med ett stort sortiment av både dörrar, föns-
ter, badrum, garderober, uterum och växthus. 
�����������������������������������
och i delar av Norge, och vi kommer snart att 

expandera vidare inom Norden.
Vårt huvudkontor ligger i Helsingborg och vi 
har egen tillverkning i Bjuv. Sedan 2007 har 
vi dessutom en logistikenhet i Ängelholm. För 
oss är det positivt att verka i den här regio-
nen som har bra infrastruktur och kompetens 
inom logistikområdet.”

��������������������������������������������������������������������������������� 
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 Patrik Bengtsson på: 
familjenhelsingborg.se

Patrik Bengtsson, Logistikchef på Skånska Byggvaror i Helsingborg
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komma närmare kund. Stora delar av Mel-
lanöstern och Afrika försörjs med varor via 
Dubai, men den omfattande transithandeln 
finns inte med i någon statistik.

När varorna finns i frizonen, kan de snabbt 
levereras till kund. På det sättet kan leverans-
tiden kortas rejält för t ex varor som är på väg 
från Asien till Europa eller tvärtom.

plan för livet efter oljan
Expansionen i Dubai ser inte ut att avta. I 
december öppnade IKEA ett nytt varuhus och 
IKEA bygger nu ett nytt ”konsolideringscen-
ter” för sina platta paket här.

Saudarabien är Dubais största exportmark-
nad. Egypten är nummer två. Iran kan komma 
att återfå en del av sin tidigare ställning om 
politiska vindar vänder. Tidigare på 80-talet 
hade Iran 85% av exportmarknaden och var 
näst störst efter Saudarabien men än är det 
långt kvar. 

Vad händer när oljan tar slut?
– Det finns en nationell plan 2015–2020 för 

livet efter oljan, säger Cherif Sayed. Dubai vill 
då satsa på kunskap, ny teknologi och miljö-
teknikbolag - solceller är ett exempel. n

aV leNa SoNNe
Port Sudan till Europa, till sportartiklar från 
Rumänien till Australien som mellanlandar i 
Dubai. Omlastning sker på bara någon timme 
till nya destinationer. 

– 39 procent av företagen i frizonen, kom-
mer från Europa och USA, säger Nada Ali 
Qassim, talesperson för frizonen.

– En styrka hos DAFZA är att den ligger 
inom Dubai International Airport och mitt i 
Dubai. De företag som hyr här har tillgång till 
220 destinationer och i genomsnitt 900 flighter 
per dag.

enkelt koncept
Så länge varorna finns i frizonen betalas ingen 
skatt eller tull, 5% tas ut först när varan säljs. 
Här finns ingen egen industri att skydda. 
Företagen har full ägandekontroll och slipper 
lokal sponsor. Ingen företagsskatt betalas på 
15 år. Så lockas ett stort antal företag hit som 
behöver en hub för vidare transport och vill 

Egypten i spetsen minskat sin handel. 
– Den avstannade arabiska våren har starkt 

gynnat Dubai som tjänat på andras nedgång 
säger Cherif Sayed, Business Sweden, med 
ansvar för Egypten, Nordafrika och Mellan-
östern och som bor och jobbar i Dubai.

– Sveriges lovande export av träindustri-
produkter minskar till Egypten men vi bör-
jar använda Dubai som en handelshub för att 
företag skall mötas och diskutera affärer i Mel-
lanöstern samt att hitta nya kunder för trä i 
andra delar av regionen. 

Öppningen av handelsembargot mot Iran 
kan däremot bli mycket viktigt för svensk 
export framöver, menar han.

Dubai är det mest kulturellt öppna av emi-
raten med starka västerländska inslag. Här 
hålls många internationella konferenser. 
Shoppingturismen ökar genom två av värl-
dens största shoppinggallerior. När vi är här i 
december jublar landet över nyheten att Dubai 
får 2020 års världsutställning. 500 nya hotell 
ska byggas.

Och då finns redan flera av världens mest 
spektakulära byggnader här, bl a världens hög-
sta byggnad Burj Khalifa, som är 828 meter.

Näst störst efter Singapore
På Dubai Airport Freezone (DAFZA) ser vi 
plan lyfta med bara några minuters mellan-
rum. DAFZA är en frizon för flyggods och 
en av flera stora frizoner i Dubai. Den största 
är Jebel Ali Free Zone med 7 100 företag vid 
hamnen, för sjöburet gods. Frizonerna är värl-
dens näst största efter Singapores och 50% av 
gulfländernas handel passerar Dubai. 

I Dubai hanteras ca 70% av Mellanösterns 
flyggods (enligt World Air Cargo Forecast 
2010–2011). Flygfrakten här omsatte över 140 
miljarder kronor 2012. Vid DAFZA som bygg-
des upp först 2012 passerar nu allt från medi-
ciner, färsk frukt, blommor och färsk fisk från 

DUBAI. Först lade Libanonkriget Beirut, Mel-
lanösterns Schweiz, i grus. 2003 kom turen till 
Irak och Bagdad. Nu är Syrien och Damaskus 
en krigszon. Som en säker tillflyktsort för 
varor och kapital har Förenade arabemira-
ten, UAE, istället genomgått en helt osannolik 
förvandling. Från små, fattiga ökenstater som 
försörjde sig på fiske och smuggling, har de 
utvecklats till nyrika oljestater med hög mate-
riell standard. 

Det oljefattiga emiratet Dubai är idag en av 
världens främsta logistikhubbar och det stora 
handelsnavet för stora delar av Afrika och 
Asien. Det växer nu igen, efter ett kort avbrott 
under finanskrisen 2008–2009.

mellanösterns Schweiz
Dubai framstår lite som Mellanösterns 
Schweiz som har ökat sin betydelse som till-
f lyktsort när nordafrikanska länder med 

Efter krigen i Irak och Syrien är emiratet Dubai det nya 
stora handelsnavet i Mellanöstern. Intelligent Logistik 
har besökt Dubai.

Dubai enda vinnaren på mellanösterns krig

förenade arabemiraten, Uae, ligger nära 
inloppet till Persiska viken och har sedan 
antiken varit viktigt för handeln. Portugiser, 
holländare och britter konkurrerade med de 
lokala handelsmännen. 
emiratet abu dhabi har nästan all oljan, men 
emiraten delar på oljeintäkterna.
Medborgarna i de sju emiraten är bara ca 
1 miljon. Men här bor också ca 8 miljoner 
gästarbetare. de saknar medborgerliga rät-
tigheter men utgör mer än 90% av befolk-
ningen. oljan och lågavlönade gästarbetare 
är grunden för rikedomarna.
Här finns många unga högutbildade. 50% 
av invånarna är under 35 år. Men många 
lever under fattigdomsgränsen och den sk 
informella ekonomin är stor. 

SJU FöreNaDe emIraT

Ca 220 svenska bolag finns representerade i 
dubai främst i branscherna infrastruktur, te-
lecom, hälsoprodukter och sjukvård. företag 
som Mölnlycke och Getinge finns här men 
även karolinska sjukhuset. svenska företag 
är med och bygger välfärd. turistindustrin 
växer. fastigheter är på gång. 
Nyligen öppnade flygbolaget Emirates ett 
direktflyg till Arlanda som även tar flyggods. 
Men det är inget unikt. bolaget öppnar nya 
flyglinjer varje vecka och ser Dubai som ett 
nav för hela världen.
Under 2014 kommer emirates skyCargo att 
flytta till Dubais nyöppnade storflygplats, 
dubai World Central al Maktoum interna-
tional airport, som ligger intill den jättelika 
hamnterminalen och Jebel ali freezone.

220 SveNSka FöreTag

– det gäller att sätta Sverige på kartan här, 
säger Cherif Sayed, business Sweden.

dubai lockar globala företag med tullfri lagringsplats som minskar ledtiden till växande marknader i asien och afrika.
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Kontakta Marknadschef Arne Wåhlstedt redan idag på arne.wahlstedt@enkoping.se

www.enkoping.se
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Enköping ligger mitt i den 
expansiva regionen Stock-
holm - Mälardalen. Inom 60 
minuters restid arbetar och 
lever 3 miljoner människor.
���� ���������������� �������� 
ser och allmänt goda kom- 
munikationer har tillsam-
mans med ett engagerat 
näringslivsarbete, bidragit till 
��� ���� ���������������������
�������������������������������
under senare år.
Även handeln ökar. Kom-
mande år räknar vid med 
en försäljningsökning på 
200 miljoner kr mot idag.

Vårt centrala läge gör helt 
enkelt att Enköping har det 
absolut bästa läget i Mä-
lardalen för företagande, 
arbete  och boende.

Enköping är en charmig 
���� ������ �������� ����
hög livskvalitet. Här har vi 
nära till allt man behöver 
och kan önska sig i livet för 
sig själv och sin familj.

Välkommen du också till Enköping 
Sveriges Närmaste Stad!

”Den lilla staden vid 
Mälaren – i de stora 

sammanhangen”

MODERNT LAGER
Torsvik, Jönköping

+46 8 678 16 60 • www.nreplogistics.se • Kungsgatan 42 • 111 35 Stockholm Sverige

Modernt & lättillgängligt

För frågor om uthyrning 
kontakta Fredrik Jagersjö
031-743 00 97

 • 13 000 m² lager med sprinkler enligt ESFR-standard
 • Utmärkt läge med enkel access till E4/RV40
 • Max lagringshöjd: 9,1 m
 • Golvbärighet: 5 000 kg/m²
 • 10 st vädertätade portar samt 1 st markport
 • Adress: Skåpvägen 3, Torsvik
 • Läs mer på: www.colliers.se

protestbrev till EUs transportkommissionär 
Siim Kallas. Dagens reglering av transport-
marknaden fungerar inte, utan främjar miss-
bruk och social dumpning, heter det. I brevet 
kräver de skärpta regler för inrikestransporter 
i internationell trafik. De avvisar också EUs 
mål att ytterligare avreglera transportmark-
naden. 

Men Sveriges underskrift saknas. 
– Vi fick aldrig brevet från de sju EU-minist-

rarna, säger Hannes Holmér, sakkunnig i 
Näringsdepartementet.

– Vi kan inte heller ställa upp på brevets 
generella kritik mot cabotage, säger han. 

Han är också tveksam till cabotagestudiens 
resultat:

– Det som registreras är skyltarna på trai-
lers, inte på dragbilar, säger Hannes Holmér, .

Men det stämmer inte, enligt Henrik Stern-
berg. 

– Vi har bra metoder för att sortera bort 
taggade trailers ur statistiken. De flesta av 
de medverkande är yrkeschaufförer som är 
mycket väl medvetna om att det är dragbilarna 
och inte trailers det handlar om.

 
Varför tror du att Sverige inte skrev under 

brevet? 
– Moderaterna stödjer väl EUs mål om en 

fri inre marknad. Jag antar att man försöker 
skydda den svenska industrins intressen i  
billigare transporter. Den danska transport-
ministern var ju t ex socialdemokrat, och före-
träder arbetarna. 

– Prisdumpning på lastbilstransporter  
gynnar industrin men drabbar åkerinäringen 
och gör att mer gods flyttas över till väg från 
sjö och järnväg. Det blir också svårare att nå 
miljömålen. n 

Inställningen till illegalt cabotage splittrar 
Norden. Kritiker menar att nordiska miljö- 
och arbetsregler sätts ur spel och att pris-
dumpning undergräver lönsamheten i en 
bransch med redan låga marginaler.  

Trots intensiv debatt om cabotage, har det 
saknats bra faktaunderlag om illegalt cabo-
tage. Lösningen blev en app, Cabotagestu-
dien, lanserad av forskaren Henrik Sternberg 
i Lund, som kartlagt utländska bilars rörelser 
i Sverige.

– Totalt fick vi in 170 640 ”taggningar” mel- 
lan 7 oktober 2012 och 8 november 2013, 
berättar han. 

– Antalet utländska fordon som inte lämnar 
Sverige har sjunkit med över 80 procent från 
april 2013 då första studien gjordes till novem-
ber 2013.

– Det är tydligt att de som organiserar detta 
har blivit mer försiktiga, även skyltfusket har 
halverats. Studien och medieuppmärksamhe-
ten har bidragit till det.

Samtidigt som utländska dragbilar mins-
kar ökar antalet svenska bilar med utländska 
chaufförer. 

Sverige protesterade inte
Fjärråkerierna i Sverige har tuffa år bakom sig, 
med uppsägningar och konkurser. Men det är 
inget mot vad som väntar när EUs avreglering 
av transportmarknaden tar nästa steg.

– Om inte EU ändrar kurs blir vinnarna de 
företag som flaggar ut sina lastbilar och/eller 
rekryterar personal från låglöneländer.

Men Sveriges grannländer agerar nu för 
en ändring. Den 5/12 skrev transportminist-
rarna i Danmark, Finland, Frankrike, Belgien 
Italien, Spanien och Tyskland ett gemensamt 

cabotage splittrar  
Norden
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22. Intelligent Logistik

Dokumentärfilmaren Fredrik Gertten, känd 
för den uppmärksammade filmen Bananas om 
bananbolaget Doles hårt besprutade plantager 
i Nicaragua, är aktuell med nya filmen Bikes vs 
Cars, en film om massbilismen och städernas 
utveckling. 

Fredrik Gertten är just nu hemma i Sverige 
efter en filmresa till Sao Paolo och Colombia 
och planerar närmast att åka till Kina. 

– Folk står inte ut längre, de kommer ing-
enstans i trafiken. Bilen fungerar inte som fri-
hetsinstrument och bilreklamen ljuger, menar 
Fredrik Gertten.

Filmen beräknas vara klar under 2014. Åtta 
länders tv-bolag, inklusive SVT, har hittills 
tecknat avtal. Bikes vs Cars handlar om kam-
pen mellan den växande skaran cyklister och 
massbilismen, som förväntas öka från 1 mil-
jard bilar idag till 2 miljarder år 2020. 

– Det är ett globalt drama, där vi ännu inte 
har nått peak cars.

Vad är värst – utsläppen eller trängseln?
– Båda. Trots miljövänligare teknik ökar 

utsläppen och trafikinfarkterna ökar i stä-
derna.

– Allt fler storstadsmänniskor väljer bort 

bilen för att komma fortare fram och få bättre 
livskvalitet. Men den utvecklingen försvåras 
av samhällets beroende av bilindustrin.

– Det är bilindustrin och dess lobbygrup-
per med oljeindustri och gummiindustri som 
främst påverkar stadsplaneringen och hur 
våra städer ser ut. Bilindustrin vinner på att 
köpcentrum och bostadsområden växer upp 
utanför storstäderna och att det är så krångligt 
att cykla och åka tåg. 

Tyvärr är trenden att en växande medel-
klass i nya ekonomier som Kina, Indien, Bra-
silien, Mellanöstern, Indonesien och Turkiet 
väljer bilen. 

– I Peking cyklade 60 procent för 15 år 
sedan. Idag är det bara 18 procent som cyklar. 

– Kina har världens värsta städer, med dålig 
luft och trängsel. Men det är ändå dit vi sätter 
vårt hopp för vår egen bilindustri.

Köpenhamn och Amsterdam är däremot 
våra cykelutopier.

– Där cyklar 40 procent. Hade de siffrorna 
gällt i andra storstäder, hade världsekonomin 
förändrats och klimathotet svepts bort. n

aV leNa SoNNe

– Det är bilindustrin och dess lobbygrupper som främst 
påverkar stadsplaneringen och hur våra städer ser ut, 
menar filmaren Fredrik Gertten.

Han gör film om storstads-
bilismens avigsidor

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!

Företag

Org.nr

Postnr

Beställare

Postadress

Ort

Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se

Pris: 65 kr. Nr 6–7  2011

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Världsmästare på lager

Slussen – sinnrik 
flödesmodellLogistikfastigheter: 

Läget är allt

Dag Ericsson 
om SCM 2.0

Tema: Hamn 
och sjöfart

Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se

Pris: 65 kr. Nr 6–7 2012

Så mycket tjänar logistiker och inköpare
Stort lönespecial

Ljus arbetsmarknad för  
nyutbildade logistiker

2012 toppår för nya lager

Volvochef räddar rederiet
Dag Ericsson:  

Mot djupare kundinsikt

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Frankeras ej
mottagaren

betalar portot

Intelligent Logistik HB

SVARSPOST
20492681
761 10 Norrtälje

– folk står inte ut längre, de kommer ingenstans i trafiken. bilen fungerar inte som frihets- 
instrument och bilreklamen ljuger, menar fredrik gertten.

Forskare möter näringsliv på årets 
Logistik & Transport

medverkande forskare är, från vänster, jan olhager, lunds universitet, mats abrahamsson, lin-
köpings universitet, Helena forslund, linnéuniversitetet, johan woxenius, göteborgs universitet 
och anna dubois, Chalmers. dessutom medverkar rickard engström, trafikverket och flera 
varuägare i paneldebatten.

Under rubriken ”Forskning och framtid” får 
konferensen på mässan Logistik & Transport 
den 7–8 maj ännu ett intressant spår.
– Det är forskare från fem universitet som 
berättar om sina mest spännande forsknings-
projekt inom logistik, kopplat till en panel-
debatt, säger Pär Sandström, konferensan-
svarig.
Tanken är att bredda och fördjupa konferen-
sens innehåll och ge inspirerande tankar om 
framtidens logistiska vardag.

–Vi vänder oss här speciellt till varuägande 
logistikchefer, som vill se framtidens möjlig-
heter , säger Pär Sandström.

Många av de forskningsprojekt som pågår 
kanske inte kan ge omedelbar nytta i praktisk 

mening, men på sikt kan de förändra och lyfta 
logistikens villkor. 

– Det är också ett sätt att göra konferensen 
mer intressant för akademin.

–Vi vill skapa en arena där forskningen kan 
möta näringslivet i förutsättningslösa diskus-
sioner om vår gemensamma framtid.

Man vill även föra upp samma kritiska dis-
kussion som nobelpristagarna nyligen, om hur 
stark koppling bör vara mellan forskning och 
näringsliv. 

– Skall kopplingen vara fri, så att forsk-
ningsvisionerna inte begränsas? Eller skall 
man säkra en stark koppling mellan forskning 
och näringsliv för att möjliggöra kommersiell 
nytta, säger Per Sandström n

från Cloetta, Pär Forsell från Toyota Material 
Handling Europe i Mjölby och Erik Froste, vd 
Södertälje hamn. 

Klas Hallberg både föreläser och guidar 
under dagen. Han ger oss förutsättningar för 
att tillsammans ha både kul och lära samti-
digt.

Konferensen hålls på Stadshuset i Söder-
tälje, den 7-8 april. n

I år tar Plankonferensen ett lite nytt grepp om 
upplägget. I stället för en ren föreläsningskon-
ferens får deltagarna i år besöka verkligheten 
och chansen att känna, se och lära av fram-
gångsrika företag som ABB, AstraZeneca, 
DeLaval och Lidl. 
Nyheten är att besökarna under första dagen 
får göra studiebesök i dessa företag i smågrup-
per om högst 12 personer. Chansen ges att 
prata med medarbetare och chefer och ställa 
egna frågor kring deras logistikarbete och 
utmaningar. 

Årets konferens erbjuder även sex olika 
workshops, där man under en heldag fördju-
par sig i ett intressant och aktuellt ämne och 
där man kan arbeta i mindre grupp för att 
få möjlighet att lära av andra och få ta del av 
andras insikter och erfarenheter. Passa på att 
lära av Sveriges mest framstående och erfarna 
forskare och praktiker. 

Bland årets talare finns Klas Arildsson, 
Supply Chain manager på Gambro, Gert 
Frick från Scania, Jacqueline Hoogerbrugge 

deltagarna på årets plankonferens får bland 
annat chansen att besöka astraZeneca. 

Årets Plankonferens tar oss ut i 
verkligheten
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PLAN-
KONFERENSEN

BOKA FÖRE DEN 28/2

FÅ RABATT!

STUDIEBESÖK
Unika studiebesök i små grupper för att öka lärandet och ge ett maximalt utbyte för såväl dig som 
deltar som för den organisation vi besöker. Besök AstraZeneca, ABB, Lidl eller DeLaval!

WORKSHOPS
Arbeta med och lär mer om ett specifikt område. Utbyt erfarenheter med andra - knyt värdefulla 
kontakter! Välj mellan Lagerstyrning, Change Management, Supply Chain, Logistikmätning, 
Kundorderstyrning eller varför inte Lean Adminspelet.

FÖRELÄSNINGAR
Lyssna på och inspireras av framstående personer inom logistikområdet - Klas Arildsson från Gambro, 
Jacqueline Hoggerbrugge från Cloetta, Pär Forsell från Toyota Material Handling Europe och Gert Frick 
från Scania. Välj mellan parallella spår där du kan lyssna på våra utställare, lära om lean eller några 
logistikexempel från verkligheten.

UTSTÄLLARE
Vill du vara med som utställare och presentera ett aktuellt case - antalet platser är begränsat så 
anmäl ditt intresse redan idag.

ANMÄLAN
Aktuellt program och anmälan hittar du på vår hemsida - www.plan.se/konferens_2014.

Boka före den 28/2 så får du rabatt!

Välkommen till PLAN-konferensen - vi ger riktigt kunskap!

08-24 1290
info@plan.se

VÄLKOMMEN!
TILL EN PLATS FÖR INSPIRATION, LÄRANDE OCH NYA MÖTEN
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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.

Med ostlänken 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

www.eastsweden.se

• Ett av Nordens bästa lägen

• Eff ektiv infrastruktur

• Komplett helhet, fl exibla lösningar

• Aff ärsmiljö med växtkraft

• Kompetens med bredd och spets

• Starka referenser


