
Rutger Arnhult är vd för Klövern och huvudägare i börsnoterade storspelarna Tribona 
och Corem. Därmed är han mäktigast i Sverige inom logistikfastigheter. IL har träffat 
honom för att prata om marknad, börs och korsägande. 

annons   he la  denna  b i laga  är  en  annons  från  intell igent  log ist ik    annons

 Intelligent Logistik

M
ed

fö
lje

r 
so

m
 b

ila
g
a 

i 
D

ag
en

s 
in

du
st

ri
 a

pr
il 

2
0

1
4

Inga storverk utan godhet  
Randy Lewis, om att ge funktions-
hindrade chans till jobb. 

Avreglerad transportmarknad  
i EU? 
Ulvskog (S) och Fjellner (M) om EUs 
transportpolitik. 

Så blir framtidens logistik 
Mats Abrahamsson spår ökad 
turbulens och konkurrens.
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De har makten över  
logistiken
Glöm att logistikjättarna har makten. I 
stället är det varuägarna i industrin som 
är de verkliga cheferna över logistiken, 
menar forskaren Johan Woxenius. 

sid 10

Sverige klättrar i världens  
logistikliga 
Sverige hamnar sexa i Världsbankens rankning  
av ländernas logistikprestation, LPI. I förra  
rankningen (2012) låg Sverige på plats 13.  
Toppar listan gör Tyskland.

Största stadsbygget i 
modern tid 
Airport City Stockholm är Sveriges 
största stadsbygge i modern tid. Tio-
tals miljarder ska satsas i flygplats-
staden. Målet är 50 000 arbetsplatser 
år 2030. 

sid 13

Årets Logistik- 
kommun 2014
Gensvaret för Intelligent Logistiks nya 
pris Årets Logistikkommun, som delas 
ut på Logistik & Transport i Göteborg 
den 7 maj har varit stort. ”Jag ser ett 
starkt ökat intresse för logistik i kom-
munerna”, säger jurymedlemmen  
Cecilia Mårtensson, SKL. sid 8–9

Kungen av logistik-
fastigheter  

sid 5
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2. Intelligent Logistik

Hilda Hultén
Redaktör

Nästa nummer av temabilagan Intelligent Logistik kommer i vecka 38

gösta Hultén
Senior editor

Nu tar logistiken klivet in i kommunerna 
Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen 
firar tio år i år. Listan har bidragit till att lyfta logistikens 
betydelse i Sverige och fått städer, regioner och kommuner 
att satsa på kombiterminaler, vidgade regionala samarbe-
ten, nya logistikutbildningar och höjd logistikkompetens. 
Begreppet logistikläge har också blivit välkänt och välan-
vänt, tack vare listan och särskilt för de lägen som ham-
nar högt har listan säkerligen även bidragit till tillväxt och 
nyetableringar. 

Som Sveriges största och mest lästa tidning inom logis-
tik och supply fungerar vi som trendskapare och kanal för 
viktiga debatter både om problem och goda exempel i hela 
logistikbranschen. Ibland mer än vi själva tror. 

Nu vill vi lyfta ännu ett viktigt område: Kommunlogis-
tik. 

I kommunerna har kunskapen och kompetensen his-
toriskt varit ganska låg inom logistik. Få kommuner har 
hittills samordnat sina egna transporter, optimerat trans-
porter för t ex hemtjänst eller planerat för logistik i sin 
stadsplanering och haft logistiker anställda för att planera 
den kommunala verksamheten och utvecklingen. 

Men det håller på att ändras. 
Det nyinstiftade priset Årets logistikkommun kommer 

att delas ut vid Logistik &Transport på Svenska Mässan i 
Göteborg den 7 maj. Gensvaret från Sveriges kommuner 
har varit stort och sammanlagt har juryn på kort tid och 
utan att frågan gått ut brett fått in 16 nomineringar. Många 

av kommunerna som finns bland de nominerade har gjort 
mycket för att förbättra sin logistik. 

Vi kan givetvis inte ta åt oss någon ära för allt det goda 
arbete som redan idag görs runtom i Sveriges kommuner. 
Men vi ser fram emot att lyfta fram de goda exemplen och 
därmed bidra till en bättre, smartare och mer hållbar kom-
munlogistik i Sverige.

* * * * *
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 när-
mare 400 000 läsare bland landets tunga beslutsfattare, når 
vi många logistikintresserade. Vårt fördjupande affärsma-
gasin av Intelligent Logistik har en RS-kontollerad upp-
laga på 10 500 ex och når ca 40 000 läsare och vår växande 
nyhetssajt intelligentlogistik.se besöks av tusentals logistik-
intresserande läsare varje vecka.

Så vill du synas i Logistiksverige är det på vår webb, vårt 
affärsmagasin och här i vår temabilaga som du ska synas.

Hilda Hultén, redaktör
Gustaf Berencreutz, marknadsansvarig
Gösta Hultén, senior editor

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.se
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Läge som levererar

Från Jönköping och Torsvik ner till Vaggeryd,

med E4:an som pulsåder, sträcker sig LogPoint

South Sweden. Här möts de moderna trans-

portslagen. Här etablerar sig de logistikinten-

siva företagen. Svårslagen närhet till storstads-

 regionerna och kontinenten kombineras med

småländsk entreprenörsanda och gediget enga -

gemang. En mix som ger konkurrensfördelar.

Välkommen att ta del av dem du också. 

Att:Du som söker
Skandinaviens bästa läge

Skandinaviens bästa logistikläge
www.logpoint.se
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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.

sid 22

sid 4–5

NUMMER 4 | MAJ 2011 | WWW.INTELLIGENTLOGISTIK.SE    

 INKÖP  LOGISTIK  PRODUKTION  AFFÄRER

sid 15

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

Rutger Arnhult är vd för Klövern och huvudägare i börsnoterade storspelarna Tribona 

och Corem. Därmed är han mäktigast i Sverige inom logistikfastigheter. IL har träffat 

honom för att prata om marknad, börs och korsägande. 
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Inga storverk utan godhet Randy Lewis, om att ge funktions-hindrade chans till jobb. 
Avreglerad transportmarknad i EU?
Ulvskog (S) och Fjellner (M) om EUs transportpolitik. 

Så blir framtidens logistikMats Abrahamsson spår ökad turbulens och konkurrens.
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De har makten över logistiken
Glöm att logistikjättarna har makten. I stället är det varuägarna i industrin som är de verkliga cheferna över logistiken, menar forskaren Johan Woxenius. 

sid 10

Sverige klättrar i världens logis-tikliga 
Sverige hamnar sexa i Världsbankens rankning av ländernas logistikprestation, LPI. I förra rankningen (2012) låg Sverige på plats 13. Toppar listan gör Tyskland.

Största stadsbygget i modern tid 
Airport City Stockholm är Sveriges största stadsbygge i modern tid. Tio-tals miljarder ska satsas i fl ygplats-staden. Målet är 50 000 arbetsplatser år 2030. 

sid 13

Årets Logistik-
kommun 2014Gensvaret för Intelligent Logistiks nya pris Årets Logistikkommun, som delas ut på Logistik & Transport i Göteborg den 7 maj har varit stort. ”Jag ser ett starkt ökat intresse för logistik i kom-munerna”, säger jurymedlemmen Cecilia Mårtensson, SKL.
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Kungen av logistik-fastigheter  
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Dessutom går det snabbare

ta tåget till Shanghai
Det lönar sig att 

Vi tar Sverige 
ut i världen och 

världen till 
Sverige

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

Välkommen till vår monter C03:22 
på Logistik- & Transportmässan i Göteborg 7–8 maj. 
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4. Intelligent Logistik

Flyggods är ett viktigt transportslag för en 
stor del av Europas företag. Bara det dyraste, 
mest tidskänsliga, temperaturkänsliga och 
brådskande godset transporteras med flyg, 
och trots att flyggodet bara står för 0,5 % av 
de totala godsvolymerna omsätter flyggodset 
35 % av världshandeln sett till penningvärde.

European Shipperś  Council, ESC represen-
terar europeiska företags transportintressen 
inom alla godsslag. I syfte att minska klyftan 
mellan speditörer och flyggodsindustrin har 
ESC publicerat en faktarapport, Airfreigt 2020 
and beyond, som ska upplysa flygindustrin om 
godsägarnas önskemål genom att inleda en 
dialog om hur flyggodsservicen kan förbätt-
ras. Rapporten är en uppföljning på Airfreight 
2000 and beyond, som publicerades 1995.

Skifte till andra transportslag

Många godsägare utvärderar eller har utvär-
derat sin användning av flyg som transport-
medel och håller på att skifta äver till andra 
alternativ som sjöfrakt och tåg. Intermodala 

transportörer som FedEx, UPS, DHL Express 
och TNT uthör alla konkreta hot mot den tra-
ditionella flyggodsindustrin. Deras processer 
med snabba, pappersfria logistiklösningar 
är dyrare, men håller bättre kvalitet och har 
högre kundnöjdhet. Men flyginustrin borde 
kunna bromsa skiftet till andra transportslag 
om mer vikt lades vid att förstå och möta de 
behov som kunderna har.

Minska gapet

”Flyggodskedjan behöver minska gapet mellan 
kundernas förväntningar och serviceutbudet, 
de gemensamma målen bör vara avreglering, 
transparens och bättre framtida serviceutbud” 
skriver ESC i sin rapport. Godsägarna vill se 
den traditionella flygfraktindustrin bli mer 
pålitlig och transparent, med fler kompletta 
”dörr-till-dörr”-logistiklösningar.

Transparensen i kvalitet och service kan 
användas för att positionera mot konkurren-
ter. Då kommer man, enligt rapporten, ifrån 
dagens problematiska prisfokus. ”I många 

fall är godsägarna beredda att betala mer för 
bättre kvalitet” heter det.

En av de viktigaste aspekterna är e-frakt 
och pappersfri hantering, system som redan 
används av de stora expressaktörerna. Om 
flygindustrin ska kunna konkurrera med dem 

behövs nya standarder och rutiner för papper-
lös hantering.

Rapporten finns att läsa på europeanship-
pers.eu n

Av HILDA HuLTéN

De allra flesta köpare av flygtransporter anser att ser-
vicen inte möter kundernas behov och förväntningar. 
Enligt en färsk rapport från ESC, känner sig företagen 
ohörda av flyggodsindustrin.

Majoritet missnöjda med flyggods

flyggods står bara för 0,5 % av godsvolymerna men utgör 35 % av världshandeln i penningvärde.
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tidvis omstridda delägande, hoppas han nu på 
stabilitet. 

– Det handlar om ett långsiktigt ägande och 
ett företag med resurser att utveckla GCT för 
ännu större flöden i framtiden.

Yilport stärker även GCTs satsning på en 
kombiterminal Stockholm Nord i Rosersberg. 
Där ska GCT, via dotterbolaget Scandinavian 
Ports & Terminals, utrusta, bemanna och 
driva vad som blir en av landets största kom-
biterminaler som öppnas nästa år.  n

Efter bara ett halvår som ägare säljer brit-
tiska riskkapitalbolaget Metric Capital Part-
ners sitt 80-procentiga innehav i Gävle Con-
tainerterminal, GCT, till turkiska Yilport.

Yilport är dotterbolag till industrikoncer-
nen Yildrim och har bl a hamn- och terminal-
verksamhet i västra Turkiet. 

– Att Yilport gått in som ny huvudägare ser 
jag som mycket positivt, säger Stig Wåhlstedt, 
vd i GCT.

Efter en tid med skiftande ägare, bl a Göte-
borgs Hamn, vid sidan av Gävle kommuns 

gCT, landets tredje största hamnterminal, får ny turkisk ägare.

Gävle GCT får turkisk ägare
förlängs nu i två år till. 

– Därutöver finns en option på förlängning 
i 3 gånger 2 år.

Uppdraget ger erfarenhet för att ta likande 
uppdrag. Diskussioner pågår med flera kom-
muner.

– Uppdraget hanterar inte kommunens 
”eget” gods, utan är en öppen distributions-
lösning, med möjlighet för andra kunder att 
utnyttja flödet. Det är den stora skillnaden mot 
liknande kommunala samdistributionsupp-
drag, påpekar Mats Lundmark.  n

Alwex ställer ut på Logistik & Transport. 
CO4:09

Alwex har sen 2010 ansvaret för Växjö kom-
muns samordnade varutransporter 

– Vårt uppdrag gäller livsmedel, kontors-
material, städ- och förbrukningsmaterial, mm, 
säger Mats Lundmark, vd i Alwex Transport 
AB.

Uppdraget skiljer sig inte mycket från andra 
TPL-uppdrag

– Skillnaden är att det här uppdraget är 
”kundmärkt” redan vid ankomst, så det hand-
lar inte om lagring, utan om hantering och 
terminalisering. Vi har en tilläggstjänst för 
lagring, men den är än så länge en liten del av 
flödet.

Uppdraget, som till en början var fyraårigt, 

Växjö förlänger med Alwex

naler i Jernhusen.
Stockholm Årsta Kombiterminal opereras av 

Carrier Transport & Logistik med ICA som en 
stor kund. 

Totalt blir det 15 000 kvm ytor för crossdock-
ing under tak. Främst för olika livsmedel, både 
kylda, frysta och varma varor.

– Men terminalen kan också komma att han-
tera byggvaror påpekar Micael Svensson.  n

Stockholm Årsta Kombiterminal öppnas nu i 
maj. Terminalen ligger mitt i Nordens största 
konsumtionsområde med över än 3 miljo-
ner människor inom 20 mil. Närheten till E4, 
Södra Länken, Liljeholmsbron och Hudding-
evägen gör transporter till och från hela södra 
Stockholm och Södermalm snabba och enkla. 

– Det är en jättefördel att varutransporter nu 
kan gå nästan hela vägen in till city via järnväg, 
säger Micael Svensson, chef för järnvägstermi-

Årsta kombiterminal öppnar för 
citylogistik av livsmedel

Västerås utveckling. Godsmängderna kommer 
att öka dramatisk inom de närmsta 20 åren i den 
expansiva Mälardalen och då är vattenvägarna 
de mest miljövänliga och det transportslag som 
kräver minst investeringar, säger Conny Petrén, 
näringslivschef i Västerås stad.  n

Mälarhamnar ställer ut på Logistik & Trans-
port CO2:01

Västerås hamn, Sveriges största insjöhamn, 
har nu förhoppningar om kraftigt ökade gods-
volymer. Mälarhamnar, som driver Västerås 
och Köpings hamnar, är med på listan över 
infrastrukturprojekt som kan få bidrag via EUs 
senaste TEN-T-utlysning.  

Från september får Mälaren även status som 
inre vattenväg, vilket innebär gynnsammare 
regler för sjöfarten. 

Sen årsskiftet har Västerås containerlinjer 
med veckoanlöp till England och Centraleu-
ropa. Det är rederiet SUN Line Shipping som 
sedan januari driver linjen med två fartyg från 
Västerås via Oxelösund till Hull i England, 
Antwerpen och Amsterdam. 

Västerås hamn hanterar årligen ca 50 000 
TEU. Hamnen har också en betydande import 
av personbilar.

Ett stöd för beslutet att starta linjetrafiken är 
att Södertälje sluss kommer att byggas ut i det 
s k Mälarprojektet. Det öppnar för större ton-
nage i Mälaren.

– Redan nu ser vi att insjöfarten kommer att 
utgöra en mycket viktigt strategisk tillgång för 

Västerås räknar med nytänd sjöfart

foTo: HILDA HuLTéN
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västerås är en växande sjöfartsstad, bild-
montage av stadens hamnvision. 



annons   he la  denna  b i laga  är  en  annons  från  intell igent  log ist ik    annons

Intelligent Logistik. 5

Många låginkomstländer har långa ledti-
der för export, vilket skadar deras konkur-
renskraft och förmåga till internationell han-
del. Bland länderna i den översta kvintilen 
behövs i genomsnitt två stöddokument för 
handelstransaktioner, medan det i länderna 
i den lägsta kvintilen i genomsnitt krävs fyra 
dokument, vilket underminerar den samlade 
varuförsörjningskedjans prestanda.

Långsam förbättringstakt

Det är fjärde gången Världsbanken publicerar 
sitt LPI-index, sedan första rapporten publice-
rades 2007. Generellt syns en längsam förbätt-
ring i den totala logistikprestationen globalt, 
med en snabbare förbättringstakt hos länder 
längre ned i listan, medan utvecklingen går 
långsamare i högpresterande länder.

Nytt för i år är en lista där samtliga fyra 
LPI-resultat mellan 2007 och 2014 slagits 
samman för de olika länderna, för att komma 
ifrån tillfälliga variationer och ge en bättre 
bild av logistikprestationen över tid. Även i 
denna lista hamnar Sverige på en sjätteplats, 
med ett medelvärde på 3.95 poäng. Tyskland 
toppar den sammanslagna listan med 4,10 i 
medelpoäng.

Järnväg opålitligaste transportslaget

Järnvägstransporter har flera fördelar mot väg, 
som mindre miljöpåverkan och potentiellt 
lägre kostnader för speditörerna, åtminstone 
vid långa transporter. Men hanteringen av 
järnvägsgods är mindre flexibel och potenti-
ellt mindre pålitlig än väggods. I många länder 
överväger den minskade pålitligheten kost-
nadsfördelarna, förutom för långväga frak-
ter av bulkgods, och transportslaget är gravt 
underpresterande jämfört med potentialen, 
visar rapporten. Främsta orsaken är brister i 
infrastrukturen, och problemen för tågfrakt 
är betydligt större i utvecklingsländer.

Men det finns undantag. Tysklands stora 

Tyskland toppar Världsbankens senaste logis-
tikrankning Logistics Performance Index 
2014, och klättrar därmed från plats fyra i den 
senaste rankningen från 2012.

Sverige klättrar också från plats 13 år 2012 
till plats sex i årets rankning. Det är dock inte 
så bra som rankningen 2010 då Sverige ham-
nade på tredje plats i världen.

Även Norge klättrar stort i rankningen från 
plats 22 år 2012 till en sjua i årets rankning.

Övriga nordiska grannländer går det sämre 
för. Danmark tappar från plats sex 2012 till 
plats 17 i år, och Finland, som fick en tredje-
plats förra året hittas ända nere på plats 24 i 
listan.

Logistikindexet presenteras i rapporten 
Connecting to Compete 2014 och listar sam-
manlagt 160 av världens länder, och i botten 
på listan hittas länder som Kongo, Afghanis-
tan och Somalia.

Rankningen görs utifrån prestationen i sex 
olika kriterier; tullhantering, infrastruktur, 
internationella transporter, logistisk kvalitet 
& kompetens, spårbarhet och punktlighet. Av 
dessa är Sverige bäst på internationella trans-
porter där vi rankas trea i världen. Sämst är 
vi på tullhantering, där vi hamnar på plats 15.

Långa exportledtider bromsar

Försörjningskedjor är ryggraden i interna-
tionell handel. Logistikens betydelse för eko-
nomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning 
är välkänd. Även om de som tillhandahåller 
logistikfunktionerna ofta är privata aktörer är 
det en angelägen fråga för myndigheter och 
regionala och internationella organisationer. 
Helheten är beroende av statlig aktivitet, som 
utveckling av infrastruktur, logistikservice 
och underrlättande av handel över gränserna.

För att effektivt och pålitligt få produkter 
till marknaden måste länder minska handels-
kostnader och införa policys som underlättar 
och stödjer handeln.

Sverige klättrar i världens logistikliga
Sverige hamnar på sjätte plats i Världsbankens senaste 
rankning av ländernas logistikförmåga, LPI. I förra 
rankningen från 2012 låg Sverige på plats 13. Toppar 
listan gör Tyskland.

Tyskland har bäst logistik i världen enligt världsbankens LPI-index. Containerhamnen i Hamburg 
är den näst största i europa efter Rotterdamm och en viktig logistikknutpunkt för landet.

Placering Land (placering 2012)  LPI poäng  % mot bästa landet

1  tyskland  (4) 4.12  100.0

2  nederländerna (5) 4.05 97.6

3 belgien (7) 4.04 97.5

4 storbritannien  (10) 4.01 96.6

5  singapore (1) 4.00 96.2

6 sverige (13) 3.96 94.9

7 norge (22) 3.96 94.8

8 luxemburg (15) 3.95 94.4

9 Usa (9) 3.92 93.5

10  Japan (8) 3.91 93.4

11 irland (25) 3.87 91.9

12 kanada (14) 3.86 91.5

13  frankrike (12) 3.85 91.2

14 schweiz (16) 3.84 91.1

15  hongkong sar, kina (2) 3.83 90.5

16  australien (18) 3.81 90.0

17  danmark (6) 3.78 89.1

18 spanien (20) 3.72 87.1

19  taiwan, kina (19) 3.72 87. 0

20 italien (24) 3.69 86,2

21  korea, rep. (21) 3.67 85.4

22 Österrike (11) 3.65 84.8

23  nya Zeeland (31) 3.64 84.7

24 finland (3) 3.62 84.0

LPI toPP 25 LänDEr I värLDEn 2014

foTo: HAMBuRgS HAMN

satsningar på järnvägsinfrastruktur och reg-
ler som underlättar gör landet till ett före-
gångsland i Europa när det gäller järnväg som 
konkurrenskraftigt transportalternativ. Vissa 
transportörer i USA, Kanada och Europa har 
lyckats etablera pålitlig, schemalagd contai-
nerfrakt med tåg som utgör ett bärkraftigt 

alternativ till vägfrakt och till och med kan 
konkurrera med sjöfraktslösningar. n

Av HILDA HuLTéN
Länk till hela rapporten:
http://lpi.worldbank.org/sites/default/files/
LPI_Report_2014.pdf

Varje steg vi tar är en direkt
konsekvens av våra kunders behov.
Vi har nämligen ett gemensamt mål.
En logistikkedja som håller ur alla 
vinklar. De företagsekonomiska, 
de samhällsekonomiska och de 
miljömässiga.

Läs mer på www.nhs.se

Samma mål
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6. Intelligent Logistik

I fallet med Vin&Sprits lager i Jordbro 
hände visserligen det intrikata att fyra bolag 
med Rutger Arnhult som stor ägare bjöd på 
samma objekt. 

– Men det löste sig, och vill en av Tribonas 
kunder bygga så blir det givetvis med Tribona 
som ägare.

– Tiden får utvisa hur vi gör med korsägan-
det, säger han och ger intrycket av att problemet 
inte är något som håller honom sömnlös. n

Av göSTA HuLTéN

holmsområdet och Skåne, men också i Hel-
singfors.

– I Sagax har jag ingen styrelseplats, utan vi 
är en passiv ägare. 

Förra året gick Rutger Arnhult däremot in 
som stor ägare i det renodlade logistikfastig-
hetsbolaget Tribona, f d NRP, som äger över 
600 000 kvm logistikytor och som i höstas är 
noterat på Stockholmsbörsen.

– Det startades ju av norska investerare som 
vill satsa på svenska logistikfastigheter, så 
Stockholmsbörsen är en lämpligare handels-
plats.

Idag äger han 29,8 procent i Tribona d v s 
strax under budgränsen.

Men något bud är inte under uppsegling.
– Vi vill lära känna bolaget. De har ett 20-tal 

stora logistikfastigheter, med stora hyresgäster 
som ICA, Menigo, Green Cargo och PostNord.

Tribona har sagt att man vill växa från 
dagens 6 miljarder i fastighetsvärden till 12 
miljarder inom de kommande tre åren.

Är det verkligen möjligt med dagens hårda 
konkurrens om objekten?

– Det var en strategi som sattes innan jag 
kom in. Jag stödjer den, men det blir tufft att 
växa så på kort tid. För Corem tog det fem år 
att växa från 3 till 6 miljarder.

I Köpenhamn har Tribona idag en enda 
logistikfastighet: 

– Där handlar det om att dra sig ur, eller att 
skaffa tio fastigheter.

Men det vore bra om Tribona breddade sin 
hyresbas, menar han. Förra året minskade 
beståndets värde något då ICA köpte ut sitt jät-
telager i Helsingborg. Tidigare var över hälften 
av Tribonas bestånd uthyrt till ICA. 

– Jag blev faktiskt lättad när ICA köpte förra 
året. Det är visserligen en utmärkt hyresgäst, 
understryker han. Men i och med affären 
minskade uthyrningen till ICA till 35 % av 
Tribonas samlade logistikytor.

”Tiden får utvisa vad vi gör”

Med dagens korsägande och som största ägare 
i både Corem och Tribona är den oundvikliga 
frågan förstås hur han ser på en strukturaf-
fär som i ett slag skulle skapa en riktigt stor 
svensk spelare inom logistikfastigheter ?

Men dagens ägarbild är inget akut problem, 
enligt Rutger Arnhult.

– Tribona och Corem behöver inte konkur-
rera om samma objekt.

var lågavkastande, med tunna kassaflöden, 
Industri- och logistikfastigheter gav bättre 
kassaflöden. Kommersiella kunder gav också 
volymfördelar i förvaltningen.

fortsatte med logistikfastigheter

De första förvärven gjorde han via det egna 
bolag M2-gruppen, med början efter millen-
nieskiftet. Det handlade om två större logis-
tikfastigheter – i Arlanda och Västberga.

Idag är de två av börsnoterade Corems 
logistikfastighetsbestånd på ca 130 fastigheter 
med ca 600 000 kvm logistikytor. 

2011 lämnade han vd-posten i Corem för 
motsvarande post i det bostads- och kontors-
inriktade Klövern.

Rutger Arnhult är Klöverns tredje största 
aktieägare, med ca 10 % av stamaktierna. Han 
är fortfarande största ägare och styrelseord-
förande i Corem Property Group - som med 
20 % är Klöverns största ägare.

Logistikläget viktigt

De senaste två åren har svenska logistikfastig-
heter avkastat bäst i Europa. Men långa kon-
trakt och bra kassaflöden är inte nog.

– Det måste vara lätt att hyra ut om hyres-
gästen försvinner. Därför är läget viktigt.

Han har några tumregler vid förvärv.
– Om man tar det söderifrån ska våra logis-

tikfastigheter ligga i Malmö-Helsingborg-

Köpenhamn, Längs E4-an via Jönköping och 
upp till Örebro. Storstockholm är mycket vik-
tigt med sin stora och växande befolkning. I 
Västsverige finns vi främst i Göteborg–Borås, 
som vi ur logistiksynpunkt ser som en enda 
region. Det är också främst här vi vill växa. 
Vi säljer heller aldrig i något på de orter där 
vi vill vara.

– Norr om en linje Uppsala–Karlstad har 
vi ingen plattform att växa från. Men skulle 
det dyka upp enstaka projekt där så tittar vi 
på dem.

Sagax, där Rutger Arnhult tidigare var 
störste ägare, har logistikfastigheter i Stock-

Bakom en massiv ekdörr på Bredgränd i 
Gamla Stan, inte långt från Slottet, har fastig-
hetsbolaget Klövern och dess vd Rutger Arn-
hult sitt kontor.

Han är idag största ägare i de börsnote-
rade fastighetsbolagen Klövern, Tribona och 
Corem och stor ägare i Sagax.

De tre sista är specialiserade på logistik-
fastigheter. 

Sedan millennieskiftet har han byggt upp 
en ägarposition som gör att han framstår som 
något av kungen av logistikfastigheter. 

Rutger Arnhult omges av rykten om svår-
tillgänglighet. De ryktena förefaller betydligt 
överdrivna. För att vara makthavare är han 
snarast lättpratad. 

När vi joggar upp för trapporna i 1600-tals-
huset, hinner han meddela två medarbetare 
att han på förmiddagen säkrat en anvisning 
för studentbostäder i Kista.

– Och på fredag, berättar han, har vårt köp 
av Globen City för 3,8 miljarder förhopp-
ningsvis gått igenom.

– Vi tror mycket på nya Söderstaden som en 
attraktiv arbetsplats med bra kommunikatio-
ner. IKEA blir ett bra tillskott.

Lärde sig branschen som analytiker

Rutger Arnhult kom inte in i värmen tack vare 
ärvda pengar eller fina kontakter. 

Den studiebegåvade unge Rutger har arbe-
tarbakgrund från det lilla Skånesamhället 
Bjärred.

Efter ekonomexamen i Lund började han 
som finanschef i ett litet fastighetsbolag. 

– Jag lärde känna fastighetsbranschen och 
gjorde några mindre affärer redan på 1980-
talet. Men som tur var hade jag inga större 
engagemang vid finanskrisen i början av 1990-
talet.

När fastighetsbranschen då gick ner för 
räkning, sadlade han om:

– Jag började som fastighetsanalytiker 1993, 
först på Alfred Berg, sedan på Öhman Fond-
kommission och sist på Handelsbanken Capi-
tal Markets fram till år 2000.

Det var ingen tillfällighet att han då började 
intressera sig för just logistikfastigheter som 
investeringsobjekt:

– Som analytiker fick jag en insikt om fast-
ighetsbranschens olika segment. Bostäder 

Rutger Arnhult, huvudägare i börsnoterade Tribona och 
Corem, med över 1,2 miljoner kvadratmeter logistik-
ytor, är mäktigast i Sverige inom logistikfastigheter.

Kungen av logistikfastigheter

– Som analytiker fick jag insikt om fastighetsbranschens olika segment. Logistikfastigheter 
ger bra kassaflöden och kommersiella kunder ger volymfördelar i förvaltningen, säger Rutger 
Arnhult.

I februari utökade Corem sitt bestånd med två nya logistikfastigheter om totalt 17 000 kvm i 
Mölnlycke Logistikpark.

Klövern

rutger arnhult är vd och själv tredje största 
aktieägare i klövern med sammanlagt 18,2 
miljoner aktier (ca 10% av stamaktierna). 
bolaget är främst intiktat på handels- och 
kontorslokaler, men har under 2013 gjort 
ett antal uppköp inom logistikfastigheter. 
sammanlagt finns ca 400 fastigheter i 
beståndet, med en sammanlagt yta på  
2 624 000 kvm och sammanlagt värde på 
ca 24,1 miljarder sek. 

Corem 

rutger arnhult var fram till 2011 vd i Corem 
Property group med ca 130 fastigheter 
värda ca 6,4 miljerder sek. den totala  
ytan är drygt 900 000 kvm, varav omkring 
600 000 kvm är logistikytor. han är fort-
farande styrelseordförande i Corem och 
största aktieägare med 36.3 % av kapitalet. 
Corem är också klöverns största ägare 
med knappt 20 %. 

Tribona

logistikfastighetsbolaget tribona är nor-
dens största ägare av logistikfastigheter 
med totalt 21 fastigheter i sverige och en i 
danmark, med en sammanlagd yta på drygt 
700 000 km. klövern är största ägare i tri-
bona med knappt 30 procent av aktierna. 

Sagax 

ab sagax äger kommersiella fastigheter 
inom lager och lätt industri. fastighetsin-
nehavet uppgick vid årsskiftet till ca 140 
fastigheter med total yta på drygt 1,3 mil-
joner kvm. rutger arnhult är näst största 
aktieägare med 11,9 % av aktiekapitalet. 
han har dock ingen aktiv roll i styrelsen. 

Samtliga fyra bolag är noterade på NASDAQ 
OMX Stockholm, Mid Cap

rUtgEr ArnhULtS ägAnDE 
I SvEnSKA LogIStIK-
FAStIghEtSboLAg

”tiden får utvisa hur vi 
gör med korsägandet”

f
o

T
o

: 
K

Lö
v

e
R

N



annons   he la  denna  b i laga  är  en  annons  från  intell igent  log ist ik    annons

Intelligent Logistik. 7

och 70 procent.
Men den höga belåningsgraden är inget att 

oroa sig över i dagsläget, tycker han.
Inte heller det faktum att avkastningen har 

gått ner något det senaste kvartalet.
– Det beror på att värdena har justerats upp.

Större pjäs

Senaste nykomlingen på börsen är Hemfosa 
som också fick en stark start. Där har Swed-
bank varit rådgivare, så därför är Niclas Hög-
lund försiktig att tala om dem.

Hemfosa har bara en mindre del logistik-
fastigheter och bolagets vd Jens Engwall har 
också förklarat att den andelen inte kommer 
att öka. (intelligentlogistik.se/archives/4139)

Bland mer spektakulära innehav finns dock 
DSVs nybyggda mastodontlager på 90 000 
kvm i Landskrona, men Saabs fd lokaler i 
Trollhättan på 483 000 kvm sålde Hemfosa för 
två år sedan till kinesiska Nevs.

Bland de logistikfastighetsbolag som nu 
finns på börsen är Rutger Arnhult huvudägare 
i tre; Klövern, Tribona och Corem.

Vad tror du kommer att ske med dem ?
– Corem, Tribona och Klöverns logistik-

fastigheter passar bra ihop. Korsägandet mel-
lan bolagen skapar utmaningar. Men en sam-
manslagning av de tre skulle skapa en större 
pjäs med inriktning på logistikfastigheter och 
ge samordningsfördelar kopplat till finan-
siering och diversifiering av hyresportföljen, 
säger Niclas Höglund. n

Av göSTA HuLTéN

Men så länge man har långa hyresavtal, kan 
man låsa in sin avkastning.

Dessa fastigheter ger också en hög real 
avkastning.

– Att förvalta logistikfastigheter kräver 
också en mindre egen organisation, vilket 
ökar intresset från finansiella investerare.

Att en del av bolagens fastigheter inte ligger 
på Sveriges bästa logistiklägen, gör inte heller 
så mycket.

– De har ju väldigt många fastigheter i sin 
portfölj, vilket ofta späder ut risken för hela 
portföljen om några hyresgäster väljer att 
flytta.

Kan låna billigare

I Intelligent Logistik nr 6–7 2013 konstatera-
des att svenska logistikfastigheter förra året 
var lönsammast i Europa, både sett till avkast-
ning och värdeutveckling.

Att så många av Sveriges logistikfastighets-
bolag nu söker sig till börsen är fullt begripligt, 
menar Niclas Höglund.

– Det ger dem möjlighet att låna billigare. 
Det är särskilt viktigt för dessa bolag, eftersom 
de har en relativt hög belåning, ofta mellan 60 

Under årets första månader har fastighetsak-
tier gått betydligt bättre än index på Stock-
holmsbörsen. Allra bäst bland dessa har några 
logistiktunga aktier gått.

Det finns naturliga förklaringar till det, 
menar Niclas Höglund, aktieanalytiker på 
Swedbank och en av de analytiker som följer 
flera av de tunga logistikfastighetsbolagen.

– Det beror på att de här bolagen är så starkt 
kopplade till förbättrade utsikter kring svensk 
ekonomi, jämfört med andra börsbolag, som 
är ofta är beroende av en mer osäker omvärld.

– Drivkrafterna är deras starka exponering 
mot den svenska marknaden och mot handel. 
Sverige har ju klarat sig bra genom eurokrisen 
och här har handeln varit fortsatt stark. Den 
ökade e-handeln skapar också större flöden 
och mer pakethantering och det kräver mer 
logistikytor, förklarar Niclas Höglund.

Billigare att bygga för logistik

– Logistikfastigheter har också de längsta 
hyresavtalen av alla typer av fastigheter, vilket 
drar ner risken. Fastigheterna är relativt bil-
liga att bygga jämfört med kontor och bostä-
der. Det drar alltid upp risken för ökat utbud. 

Därför vill logistikfastighetsbolagen till börsen
Alltfler logistikfastighetsbolag söker sig till Stockholms-
börsen.
– Naturligt, eftersom det ger dem billigare finansiering, 
säger Niclas Höglund, aktieanalytiker på Swedbank, 
som följer några av börsens logistikfastighetsbolag.

– Logistikfastigheter har de längsta hyresavta-
len av alla typer av fastigheter, vilket drar ner 
risken. fastigheterna är också relativt billiga 
att bygga, jämfört med kontor och bostäder, 
säger Niclas Höglund

Börsutveckling logistikfastighetsbolag, 
t om april 2014

Catena  +7,5%

tribona  +0,7%

Corem  +19%

klövern  +28%

fastPartner  +12%

sagax  +32%

hemfosa  – (ny)

Castellum  +8%

FAKtA

Tribona äger, förvaltar och hyr ut logistikfastigheter vid attraktiva lägen
runt om i Sverige och har idag fastigheter med en sammanlagd yta på 
710.000 m2. Vi har även optioner på byggklar mark vid strategiska lägen.  
Oavsett var i landet du behöver lageryta så är du välkommen att slå en  
signal till Christian Berglund på 070-217 83 88.

Vi finns på Logistik- och transportmässan  
i Göteborg 7–8 maj 2014.

VI LAGERHÅLLER SVERIGE 

PÅ BÄSTA LÄGE!

www.tribona.se

LEDIGA  
LOKALER, 
JUST NU I: 
Klippan, Malmö,  

Partille, Sundsvall,  
Umeå och Växjö.
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OBS! Glöm inte anmäla dig till vår golftävling: 
nicklas.schmidt@tribona.se eller 076 840 73 30.
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8. Intelligent Logistik

Logistikkunskapen i kommunerna är gene-
rellt sett är låg, jämfört med t ex IT-området, 
menar Olof Moen, kulturgeograf och logis-
tiker som nyligen gav ut boken Samordnad 
varuditribution 2.0.

– Bättre logistik har potential att öka effek-
tiviteten i varuförsörjningskedjorna till kom-
munala verksamheter, men minskar även 
miljöbelastningen i insamling av avfall, skol-
skjutsar eller schemaläggning av hemtjänst. 

Att utgå från ett förändrat beteende för att 
minska miljöbelastningen och öka effektivite-
ten i verksamheten, innebär att kommunerna 
inte bara tar kontroll över sitt eget varuflöde, 
utan även kontrollen över logistiken och infor-
mationsflödet, med krav på digital informa-
tion i alla led säger Olof Moen.

– För att öka effektiviteten i hela försörj-
ningskedjor, behöver kommunen tillsätta 
resurser med logistikkompetens redan i upp-
handlingsskedet. Men lika viktigt är att följa 
upp inköp genom en transparent informa-
tionsförsörjning, där uppföljning brustit inom 
kommunal förvaltning.

förändringsarbetet utmaningen

En utveckling av logistik bygger ofta på tek-
niska innovationer, som e-handel, men det är 

”Kommunerna ska ta makten över sina egna flöden”

förändringsarbetet inom verksamheten och 
relationen till leverantörer och transportörer 
som är den stora utmaningen.

– E-handel möjliggör decentraliserade 
inköp, med centraliserad kontroll och uppfölj-
ning, med kostnadsbesparingar genom ökad 
ramavtalstrohet och transporteffektivisering 
genom samordnad varudistribution och där 
information är tillgänglig för både leverantö-
rer och beställare inom kommunen.

– Kommunen som varuägare behöver verk-
tyg och makt över logistiken för att öka värdet 
i egna försörjningskedjor med ökad service, 
leveransprecision och för att kvalitetssäkra de 
egna miljömålen. 

– Det sker genom ruttoptimering i förskri-
vande led för att veta vad man handlar upp, 
och fordonsövervakning med GPS för kontroll 
av trafikarbete.

Två exempel

Ystadsmodellen utgår från ruttoptimering 
utförd av kommunens egen personal, som ger 
färdiga körrutter med antal stopp, km och 
timmar, vilket sedan anbudsgivare har att ta 
ställning till inom ramen för LOU. På så vis tar 
kommunen makten över sitt eget varuflöde och 
kvalitetssäkrar effektiviteten i verksamheten. 

I slutändan minskar det transportbehov 
med 75 procent för leveranser av livsmedel, 
tidigare 26,245 leveranser per år med affärs-
modellen fri leverans har nu blivit cirka 7,000 
per år, med motsvarande minskade miljöbe-
lastning (trafikarbete) och färre tunga fordon 

på vägarna.
Nyckeln är upphandling, där upphand-

lingsenheten får en strategisk funktion, med 
egen förvaltning och plats i ledningsgruppen, 
som t ex varit fallet i Växjö kommun. n

Av göSTA HuLTéN

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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– Kommunena bör ta makten över sina egna transport-
flöden och kvalitetssäkra effektiviteten i dem. Nyckeln 
är upphandlingsenheten, som får en strategisk funk-
tion, menar kulturgeografen och logistikern Olof Moen. 

Kommunerna har mycket att vinna på att ta makten över sina egna varuflöden. ett sätt är att 
ruttoptimera transporterna utifrån verksamhetens behov och övervaka med gPS-verktyg i lastbi-
larna. 
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planera för trafik och resande utifrån ett håll-
barhetsperspektiv.

– Det handlar om hur den goda staden ska 
förverkligas – där medborgarnas behov av god 
miljö och bra kommunikationer och handelns 
intresse av attraktiva stadsmiljöer kan vägas 
samman på ett bra sätt, säger Maria Lindholm, 
projektledare vid Lindholmen Science Park i 
Göteborg och som förra året doktorerade vid 
Chalmers om hur kommunala beslutsfattare 
agerade för en hållbar citylogistik. 

– Det viktigaste är att man i en kommun 
har tagit ett helhetsperspektiv och sett att det 
är viktigt att ta hänsyn till godstransporter i 
övergripande planering och att man har börjat 
praktiskt genomföra olika typer av lösningar, 
som kan variera beroende på stadens respek-
tive förutsättningar och mål, säger Maria 
Lindholm.

Bland kriterierna som bedöms finns också 
aspekten hållbarhet som mycket väl kan för-
enas med en strävan att etablera flera logistik-
arbetsplatser i kommunen.

Syftet med utmärkelsen är framförallt att 
lyfta frågor om logistikens roll i hela samhäl-
let och de möjligheter en kommun har att för-
bättra sin logistik.

17 kommuner nominerade 

– Trots att priset är nyinstiftat har gensvaret 
varit stort. Sammanlagt har 17 svenska kom-
muner nominerats och många har skickat in 
väldigt ambitiösa motiveringar. Vi kan kon-
statera att väldigt många kommuner jobbar 
aktivt med att förbättra sin logistik och det 
har inte varit något enkelt arbete att utse fina-
listerna, berättar Gösta Hultén. 

De 17 nominerade kommunerna är; Bor-
länge, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, 
Helsingborg, Lund, Malmö, Norrköping, Sig-
tuna, Stockholm, Södertälje, Uppsala, Väs-
terås, Växjö, Ystad och Örebro. 

Vinnare blir den kommun som under det 
senaste året gjort mest för att kommunens 
godslogistik, handel, citylogistik och person-
transporter ska utvecklas och fungera opti-
malt. 

– Alla kommuner uppfyller inte alla krite-
rier, tanken är att göra en helhetsbedömning 
och utse den kommun som totalt sett gjort 
mest. 

Priset delas ut på Logistik&Transport i 
Göteborg den 7 maj klockan 15.30, vid ett 
kortseminarium på mässans scen. n

På årets Logistik & Transport på Svenska 
Mässan i Göteborg den 7 maj, den stora årliga 
mötesplatsen för logistikfolk i Sverige, blir det 
prisutdelning i Intelligent Logistiks tävling, 
Årets Logistikkommun. 

– Det händer väldigt mycket just nu när det 
gäller kommunernas intresse för logistik och 
det är verkligen glädjande, säger Gösta Hultén, 
publisher för tidningen Intelligent Logistik.

– De här frågorna ligger i tiden och gensva-
ret från kommunernas sida har varit mycket 
positivt.

En handfull kommuner har t ex redan bör-
jat med samordnade varutransporter. Ytterli-
gare ett 50-tal kommuner undersöker möjlig-
heterna. 

Några kommuner har också anställt logisti-
ker eller personer med logistiska arbetsuppgif-
ter för dessa ändamål och flera kommuner har 
beslutat eller överväger att göra så.

En rad kommuner har satsat på en övergång 
till mer hållbar logistik genom att engagera sig 
i hamnar, kombiterminaler och logistikparker 
som kan avlasta behovet av särskilt lastbils-
transporter.

– Det finns idag en ganska samstämmig 
uppfattning bland både kommuner och fors-
kare att en stor andel av lastbilstransporterna 
på gator och i stadskärnor skulle kunna mins-
kas och effektiviseras genom en medveten 
kommunal planering och sammarbete med 
näringslivet, säger Cecilia Mårtensson, på 
SKL, Sveriges kommuner och landsting. 

Hon arbetar med kommunutveckling inom 
infrastruktur, transportpolitik, transporter på 
väg och järnväg, planeringssystem och -pro-
cesser och citylogistik.

Starkt ökat intresse

Hon håller också samman ett nätverk av kom-
munrepresentanter som samlas regelbundet 
för att byta erfarenheter om detta.

– Intresset har visat sig stort och många 
kommuner har hört av sig för att delta med 
representanter i nätverket.

– Med samordnade godstransporter kan 
en kommun också förbättra för dem som tar 
emot varorna på skolor, förskolor eller boen-
den så att det underlättar deras arbete och gör 
miljön där säkrare.

Logistik i stadsplaneringen

Några kommuner har också börjat väga in 
ett logistikpersperspektiv, inte bara på varu-
flöden, utan också i stadsplanering. men även 

Utmärkelsen Årets Logistikkommun vill stimulera till 
ökad insikt om logistikens roll i hela samhället och om 
de möjligheter en kommun har att förbättra sin logistik 
och stadsmiljö.

vilken blir årets logistikkommun 2014 ?

– Jag anser att det tyngsta kriteriet bör vara 
hur kommunen arbetar med att samordna sina 
egna varutransporter, säger Maria Lindholm.

– en stor andel av lastbilstransporterna på 
gator och i stadskärnor skulle kunna minskas 
genom medveten kommunal planering, säger 
Cecilia Mårtensson.

Vilken kommun har gjort mest för att sam-
ordna varutransporter?

Vilken kommun har satsat mest på hållbar 
logistik ?

Vilken kommun har med logistiker i plane-
ringen?

Vilken kommun har satsat mest på hållbart 
resande? 

Vilken kommun har gjort mest för över-
gången från den bilburna staden till en 
stad där cyklister, fotgängare och kollektiv-
trafik är med?

Vilken kommun har gjort mest för att under-
lätta för befintliga och gynna nya logistik-
etableringar?

DE SEx KrItErIErnA För 
bEDöMnIngEn:

Cecilia Mårtensson, ansvarig för frågor 
kring transporter och infrastruktur på skl, 
sveriges kommuner och landsting.

Maria Lindholm, projektledare lindholmen 
science Park, göteborg. har doktorerat om 
citylogistik vid Chalmers. 

Michael Stjärnekull, gruppchef kollektiv-
trafik, sweco 

olof Moen, kulturgeograf och logistik- 
forskare handelshögskolan i göteborg.

gösta Hultén, senior editor intelligent 
logistik, projektledare för priset. 

Hilda Hultén, chefredaktör, intelligent 
logistik.

JUryn För ÅrEtS  
LogIStIKKoMMUn:

Årets Transportlösning 2013
Eskilstuna Kombiterminal

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 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

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

Efficiency

People that make  
a difference

Tre finalister klara 
Bland de nominerade har juryn utsett tre finalister som nu tävlar om att bli Årets Logistik-
kommun 2014:

Malmö, för enastående arbete med att utveckla cykel och kollektivtrafik och för att 
man 2013 antagit en plan där gods äntligen pekas ut som ett trafikslag. 

Stockholm, som tar ledarfanan och testar off-peakleverans och sensorstyrda lastzo-
ner. och i "norra djurgårdsstaden" tar kontroll över den eftersatta bygglogistiken. 

Ystad, som genom modiga "Ystad-Österlenmodellen" både samordnar och ruttop-
timerar transporterna, med ökad transporteffektivitet och mer närproducerat som 
resultat. 

Priset delas ut i Göteborg på Logistik & Transportmässans scen den 7/5 kl 15.30.

foTo: LeNA SoNNefoTo: LeNA SoNNe
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hamnar inne i landet är en mycket positivt 
utveckling, inte bara för miljön:

– Torrhamnen flyttar hamnens gränssnitt 
närmare kunderna, vilket gör att alla inte 
behöver lokalisera sig till hamnens närhet.

Ett annat särdrag i det svenska transport-
systemet är de många nya kombiterminaler 
som öppnats de senaste tio åren och där kom-
muner ibland har gått in tungt.

– Från kommunernas sida är tanken att 
kombiterminaler, som i sig inte ger många nya 
jobb, ska generera logistiksatsningar som ger 
nya jobb, ofta som ersättning för jobb som för-
lorats inom tillverkningsindustrin.

För kommunerna blir det i så fall en god 
affär. Men samtidigt kan det bli för många 
terminaler, det krävs stora flöden för fulla tåg 
med hög frekvens.

Hittills har stat och myndigheter undvikit 
att styra dessa satsningar p g a det starka kom-
munala självstyret.

vill nyansera debatten

Följderna av missbruk av cabotage och dum-
pade chaufförslöner har diskuterats livligt 
både i branschen och i media på senare tid.

Johan Woxenius vill nyansera den debatten:
– Så länge man följer reglerna måste vi 

acceptera att utländska chaufförer kör med 
lägre löner. Sverige är en av globaliseringens 
vinnare och vi har valt att vara med i EU med 
dess fria rörlighet. Vi har vant oss vid att skor, 
kläder och leksaker tillverkas i Asien, men 
nästa globaliseringsfas kryper närmre inpå 
oss, när tjänstesektorer öppnas för konkur-
rens.

– En utländsk chaufför är inte detsamma 
som brottslighet och social dumping, men 
visst har det förekommit missbruk av cabota-
gereglerna.

Transportbranschen har pressad lönsamhet 
och många konkurser har en strukturell, eko-
nomisk förklaring;

– Transportsektorn har svårt att behålla de 
produktivitetsvinster man gör. På sikt är det 
förödande för branschen. n

Av göSTA HuLTéN

– Men deras sätt att möta volymminskning-
arna gjorde att de ganska snart kunde komma 
tillbaka.

varuägarna väger tyngst

Det är därför just varuägarna som Johan Wox-
enius vill peka ut som de tyngsta i makthierar-
kin.

– Svensk ekonomi är starkt beroende av de 
stora exportföretagen, många av dem inom 
basindustrin. Det är faktiskt få länder i värl-
den som är så beroende av billiga transporter 

som Sverige, säger Johan Woxenius.
En insikt om industrins intressen ligger 

därför bakom mycket av det som politikerna 
gör och inte gör när det gäller transporter, 
t ex Sveriges agerande inom EU när det gäller 
intresset för nya kilometer- och bränsleskatter, 
cabotage och höjd eurovinjett.

– Trenden går dock mot att transporterna 
kommer att bli dyrare och det är alltså särskilt 
problematiskt för Sverige.

Sjöfarten är störst och billigast

Johan Woxenius har på senare år forskat 
främst om sjöfartens roll och om intermoda-
litet.

Sjötransporter erbjuder de billigaste trans-
porterna och sjötransporter är trots sin stor-
skalighet också mer flexibla än man kan tro.

– Sjöfarten, som globalt är det dominerande 
transportslaget, har ju fördelen att kunna 
variera farten mer än andra trafikslag och 
därmed påverka både kostnader och ledtider.

Han noterar att flera stora exportföretag 
som AstraZeneca och Ericsson har flyttat över 
mycket av sina transporter från flyg till sjöfart.

Ökad sjöfart i kombination med fler torr-

stämmer:
– Maersk är stora, men marknadskrafterna 

är särskilt starka inom sjöfart. I fallet Göte-
borg väljer förstås speditörer och de stora kun-
derna inom handel och industri vilket rederi 
som anlitas. Maersk är därför beroende av de 
stora varuägarna.

Men de globala tyska logistikjättarna, DB 
Schenker och DHL som är marknadsledande 
i Sverige och med tyska staten som storägare i 
ryggen. Är inte de makthavare i svensk logis-
tik?

Nej, Johan Woxenius, håller inte med om 
det heller.

– De är stora och har starka ägare, men de är 
samtidigt konkurrensutsatta. De driver stora 
nätverk med höga fasta kostnader och måste 
fylla nätverken med gods, vilket gör också 
dem beroende av varuägarna, som fritt kan 
välja fraktsätt och operatör.

Under finanskrisen omkring 2008 drabba-
des både Maersk och de stora globala trans-
portföretagen hårt av de minskade volymerna.

Vem har egentligen makten över logistiken 
i Sverige och vilka intressen har makt att 
påverka svensk logistik och infrastruktur?

Det är frågor som kommer att disku-
teras på öppningsseminariet på årets 
Logistik&Transport i Göteborg den 7 maj.

Johan Woxenius, professor på Göteborgs 
universitet, är programproducent.

– Vi diskuterar frågor som hur makten är 
fördelad mellan konsumenter, varuägare, spe-
ditörer, transportbolagen, politiker och indu-
stri.

Jättarna har begränsad makt

Hur vill han då själv besvara frågan om vem 
som har makten ?

Ur Göteborgs perspektiv skulle man kanske 
kunna tro att danska Maersk, som både driver 
containerterminalen i hamnen och som äger 
de gigantiska containerfartyg som valt att 
angöra Göteborg på sina trader, är den verk-
liga makthavaren.

Men Johan Woxenius tycker inte att det 

vem har makten över logistiken?
De svenska logistiksystemen bygger på maktdelning, 
där exportindustrins intresse av billiga transporter  
väger tungt.
–Vår konkurrenskraft förutsätter billiga transporter, 
säger Johan Woxenius, professor i logistik på Handels-
högskolan i Göteborg.

– Transportsektorn har svårt att behålla de produktivitetsvinster man gör. På sikt är det  
förödande för branschen, säger Johan woxenius.
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”Det är faktiskt få länder 
i världen som är så bero-
ende av billiga transpor-
ter som Sverige.”

alwex.se

Smarta lager,
smidiga 
transporter
Alwex erbjuder dig lager- och logistiklösningar 
i toppklass. Torr-, kyl- och frystransporter 
från samma lager och en heltäckande  
fordonspark med närmare 300 enheter 
för smidiga och säkra transporter.

Alwex   – mitt i Södra Sverige
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Skanska är fastighetsutvecklare, så när byg-
gena är klara kommer lagerbyggnaderna säljas 
till något logistikfastighetsbolag. n

Av göSTA HuLTéN

vidare ut i landet.
– Vi tror på konceptet och har tittat på att 

fortsätta i Stockholm, Helsingborg och Malmö 
där vi också äger mark, säger Henrik Ahn-
ström.

faktiskt behöver, varken mer eller mindre, 
under en avtalstid från 3 år. Lokalerna byggs 
för lagerverksamhet och det är möjligt för 
kunden att flytta in i anpassade lokaler inom 
3–6 månader. 

– Man kan till exempel enkelt dela av 
ytorna, installera extra lastportar eller bygga 
till kontorsutrymmen om kunden önskar det.

Kunderna är inte heller bundna vid en viss 
TPL-aktör som i ett TPL-lager.

– Men de som hyr har ju möjlighet att sam-
arbeta på olika sätt och upphandla tjänster 
tillsammans, säger Henrik Ahnström.

Hittills har den här typen av kunder ofta 
varit hänvisade till omoderna och mindre 
ändamålsenliga andrahandsbestånd och loka-
ler med låg takhöjd och krånglig internlogis-
tik på mindre attraktiva lägen, men som råkat 
bli lediga. 

fortsätter på flera platser

– Vi tror på konceptet och har redan börjat 
bygga det första lagret, Orrekulla Kubikla-
ger i Göteborg. Det blir på 13 000 kvm och är 
inflyttningsklart i slutet av året.

Orrekulla Kubiklager är det första lagret 
som har byggstartat men Skanska ser stor 
potential och planerar att föra konceptet 

Ny typ av lager för oförutsägbara konsumenter

På en lättrörlig konsumentmarknad blir det 
allt svårare att förutsäga konsumenters bete-
ende av vad det ställer för krav på lager- och 
hanteringsytor. Många företag har därför 
behov av mindre men ändå moderna och lät-
tillgängliga lagerlokaler. Det Skanska kallar 
Kubiklager är ett nytt och mer flexibelt och 
anpassningsbart koncept, där kunderna hyr 
en viss yta, som enkelt kan anpassas till änd-
rade behov. 

Dagens utbud av stora, nybyggda logistik-
byggnader, ofta med kontrakt på 10 år, passar 
inte alla,menar Henrik Ahnström, marknads-
områdeschef Logistik vid Skanska Fastigheter, 
Göteborg.

– Vi har märkt en växande efterfrågan från 
kunder, inte minst bland e-handlare, som inte 
vill binda sig för långa kontrakt, som kanske 
vill ha ett lager inom ett år, men inte vet hur 
mycket ytor de behöver om två eller tre år.

– Därför har vi utvecklat det här nya kon-
ceptet med kubiklager. Det vänder sig till 
kunder som med korta ledtider ändå vill få 
tillgång till nya moderna lagerutrymmen, på 
kanske 3 000–5 000 kvm. 

Kortare avtalstid

– Det nya är att du som kund hyr den yta du 

Ett oförutsägbart beteende hos dagens konsumenter gör 
att många handelsföretag tvekar att teckna långa kon-
trakt för lagerlokaler. För att möta behoven på logistik-
marknaden satsar Skanska på ett helt nytt lagerkoncept. 

orrekulla Kubiklager i göteborg blir på 13 000 kvm och är inflyttningsklart i slutet av året.

Utveckling
och bra liv som drivkraft

Västerås med inriktning optimal godshantering. Vi berättar gärna mer. 
Välkommen till monter C 02:01 på Transport & Logistikmässan i Göteborg!

 www.vasteras.se
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– Det här har förändrat livet för tusentals 
och fungerar som modell också för andra. 

Storföretag som Boots, Marks&Spencer, 
P&G, UPS och Safeway, Glaxo Smith Kline, 
Best Buy och Cosco har följt exemplet. 

– Därför att det också helt enkelt är en god 
affär.

Pensionär men fortsätter

Randy Lewis gick själv i pension förra året 
och reser nu runt och föreläser om Walgreens 
framgångsrika expansion och hur man arbe-
tar inkluderande med funtionshindrade.

– Mitt motto är – vad är det för mening att 
ha makt om du inte använder den för att göra 
gott. 

– Visst är pengar viktigt, skriver han i 
boken, men bara till en viss nivå. 

Hans erfarenhet visar att människor visser-
ligen drivs av både pengar och girighet.

– Men viktigare för att locka fram våra 
bästa förmågor och vara effektiva är att ha ett 
uppdrag, en mening och ett högre mål. Det 
inspirerar människor att använda sin talang, 
utmanar dem att arbeta hårt och att känna en 
stolthet inför vad de åstadkommit.

– Det är inte löften om framgång som spor-
rar oss till storverk, utan vetskapen om att vi 
arbetar för något som är större än oss själv, 
säger Randy Lewis.

För sitt engagerande arbete har han motta-
git en rad priser. n

Av LeNA SoNNe

Hur går introduktio-
nen till?

Arbetar vid sidan av 
andra

– De arbetar sida 
vid sida med andra 
anställda, med samma 
produktivitetsmål 
och med samma lön. 
De som har speciella 
behov förbereds på 
plats först, så att de 
kan arbeta lika pro-
duktivt och effektivt 
som andra anställda, 
utan att göra avkall på 
standard eller kvalitet.

En modell för att 
anställa och använda 
djupintervjuer med 
funktionshindrade 
byggdes upp. 

– 10 % av hela 
arbetsstyrkan i kon-
cernens alla varuhus 
och distributions-
centra runt om i 
USA består idag 
av människor med 
olika fysiska och 
psykiska funktions-
hinder. 

2007 öppnade 
Walgreens sitt fjor-
tonde distributions-
lager, i Anderson 
i South Carolina i 
sydöstra USA. Det 
var då som de första 
funktionshindrade 
anställdes. 

– Där har mer än 40 % av arbetsstyrkan 
någon form av psykisk eller fysiskt funk-
tionshinder, som autism, epilepsi, eller andra 
fysiska eller mentala funktionsnedsättningar. 

Den totala investeringen för att genomföra 
reformen var runt 1 miljard SEK.

– Vi var också tvungna att definiera vårt 
uppdrag tydligt. Det vi kom fram till var att 
hela tiden hitta bättre sätt att effektivisera 
varuflödet.

– Vi har effektiviserat varje moment, men 
det är människorna här som väcker förvåning 
och beundran, säger Randy Lewis.

där just logistiken varit en språngbräda till 
framgång. Därför är den här boken särskilt 
intressant för logistiker men även för andra i 
ledande ställning i företag med inflytande och 
makt över supply chain. Walgreens startade i 
Chicago redan 1901 och har nu butiker i alla 
delstater i USA och idag även en omfattande 
näthandel.

Anställde funktionshindrade

Randy Lewis ledde Walgreens logistikavdel-
ning i 16 år. Under tiden växte kedjan från 
1 500–till 8 000 varuhus med det mest avan-
cerade och uppdaterade logistiska nätverket.

Med sin egen familjeerfarenhet insåg han 
att handikappade kan göra så mycket mer, om 
de bara ges chansen.

– 2002 tog jag initiativet till att börja 
anställa funktionshindrade och inkludera 
dem på olika avdelningar i hela koncernen. 

Liksom andra föräldrar insåg han att den 
autistiske sonen Austin, som idag är 27 år, 
behövde vardagstryggheten i ett jobb.

– För många handikappade är det här deras 
första heltidsjobb, säger han.

Vi träffade Randy Lewis när han talade på 
DLFs konferens Effektiv Supply Chain i Stock-
holm nyligen.

Hans purfärska bok No greatness without 
goodness, som kom i april 2014, är en gripande 
historia om hur en pappas kärlek kan förändra 
ett helt företags policy och bli den tändande 
gnistan till en ny rörelse inom näringslivet. 

Godhet har blivit en trend. CSR, corparate 
social responsibility, skrivs allt oftare in i före-
tags policy. Microsoftgrundaren Bill Gates 
altruism är numera välkänd, imponerande 
och inspirerande. I USA är altruism och väl-
görenhet som trend särskilt tydlig. Där är ju 
också det sociala skyddsnätet för handikap-
pade, som vi trots allt har byggt upp i Sverige, 
minimalt och där man därför kanske mer 
tvingas lita till välgörenhetsmetoder. 

Mycket att inspireras av

Men med detta sagt kan nog även svenska 
företag ha mycket att inspireras av för sin soci-
ala och etiska policy, av Randy Lewis exempel 
från Walgreens.

Walgreens är en snabbväxande kedja, 

–Att se vår son, som har Downs syndrom, få ett jobb, ta 
ansvar för sitt liv och se fram mot arbetsdagen, upp-
fyller min dröm i livet, säger Randy Lewis, vice vd för 
supply chain och logistik på en av USAs största läkeme-
delskedjor Walgreens och som skrivit en bok om detta.

Inga storverk utan godhet

No greatness without goodness är en gripande historia om hur en faders 
kärlek kan förändra ett helt företags policy.

– Det är inte löften om framgång som sporrar 
oss till storverk, utan vetskapen om att vi 
arbetar för något som är större än oss själva, 
säger Randy Lewis. 

”vad är det för mening 
att ha makt om du inte 
använder det för att 
göra gott. “
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Flytta till en bättre resultaträkning! I nybyggda 
lagerlokaler kan du optimera inre och yttre logistik 
och skapa de bästa förutsättningarna för ditt företag att 
utvecklas. Tillsammans arbetar vi mot ett  gemensamt 
mål – en flexibel, energieffektiv och sund arbetsmiljö 
anpassad helt för dig.

 
ncc.se/lager

”Om människorna 
mår bra så mår  
företaget bra.”
Fredrik Lycke, vd på Amring, Göteborgs hamn
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port City Stockholm, genereras 5,20 kronor i 
ekonomin som helhet och för varje jobb som 
skapas här uppskattas att ytterligare 4,7 jobb 
skapas i ekonomin som helhet.

En expanderande flygplats nära en huvud-
stad underlättar dessutom för turism, en viktig 
tillväxtfaktor. Rapporten visar att de flygplats-
städer som lyckats bäst, som Schiphol/Amster-
dam och Frankfurt, präglas av nyckelfaktorer 
som flygplatser med växande trafik, bra kom-
munikationer och ett gott samarbete mellan 
staten, regionen/kommunen och näringslivet.

PwC anser att alla dessa faktorer finns för 
Airport City Stockholm och ser den samman-
hållna stadsbyggnadsstrategin som viktig för 
att attrahera nya etableringar. n

ras 4,7 mijarder. Det är bara början. 
Den totala investeringen rör sig om flera 

10-tals miljarder, enligt Per Taube.
– Vi räkna med internationella investe-

rare. Jag har varit i kontakt med flera, som är 
mycket intresserade, säger han. 

Lyckade exempel

En flygplatsstad ligger högt upp i ekonomins 
näringskedja – mer kunskapsintesiv och mer 
tjänsteinriktad. PricewaterhouseCoopers, 
PwC, har på uppdrag av Airport City Stock-
holm gjort en beräkning av vilket bidrag den 
nya flygplatsstaden kan ge till regionens och 
Sveriges ekonomi om dagens ca 20 000 arbets-
platser blir 50 000 till år 2030. 

För varje krona i bruttomarginal i Air-

järnväg, motorväg och flyg. 200 företag är 
etablerade här. Här arbetar redan nära 20 000 
människor. Förhoppningen är att de ska vara 
50 000 år 2030.

Staden ska bestå av sex stadsdelar, var och 
en med sitt syfte.

– En flygplatsstad binder också samman 
Uppsala och Stockholm, norra Europas mest 
kunskapsintensiva region, säger Kristina 
Alvendal.

– Vi har tittat på andra flygplatsstäder både 
i Europa och andra världsdelar som redan 
hunnit byggas, säger Per Taube, ordförande i 
Arlandastad Holding AB, som äger 250 hektar 
mark mellan Arlanda och Rosersberg. Hela 
flygplatsstaden omfattar ett område på 800 
hektar.

– Schiphol utanför Amsterdam var ju först. 
Zürich har också en framgångsrik flygplats-
stad liksom Kuala Lumpor. Även Dublin och 
Warszawa är på gång. 

– Därför är det hög tid att sätta igång, 
menar han.

– Det är naturligt att det också blir en stads-
del för logistik, eftersom både Arlanda och 
Rosersberg redan lockar till sig så många eta-
bleringar.

2013 satsades 4 miljarder och 2014 budgete-

Stockholmsregionen växer snabbast i Nor-
den. Allt fler företag behöver nya områden att 
etablera sig. Vid Arlanda flygplats, i Sigtuna 
kommun, nära Cargo city och Roserbergs 
logistikområde, växer nu Airport City Stock-
holm fram – en helt ny stad för service, logis-
tik, kontor och utbildning, men inga bostäder.

Swedavia, Sigtuna kommun och Arlanda-
stad Holding har tillsammans utarbetat visio-
nen att skapa en modern flygplatsstad, med en 
samlad stadskärna och attraktiva arbetsområ-
den, med exceptionell tillgänglighet för regio-
nen, Sverige och världen. 

– Det är i linje med vad som sker vid många 
andra flygplatser. Schiphol i Amsterdam är 
främsta inspirationen, men det går inte att 
kopiera någon modell, säger Kristina Alven-
dal, vd Airport City Stockholm.

Arlanda är redan idag stor hub för fjärrtåg 
från Stockholm C, Gävle och Sundsvall.

– Infrastrukturen är viktig. Roslagsbanan 
måste förlängas hit. En tvärbana planeras 
också.

Närhet till övriga världen

Läget för Airport City Stockholm är svår-
överträffat: vid Sveriges största flygplats, mel-
lan Stockholm och Uppsala med närheten till 

Den nya flygplatsstad som byggs i Sigtuna, Arlanda 
Airport City, blir Sveriges största stadsbyggnadsprojekt 
i modern tid. Tiotals miljarder ska satsas och målet är 
att 50 000 personer ska arbeta här år 2030.

Största stadsbygget i modern tid

– flygplatsstaden är i linje med vad som sker vid många andra flygplatser, säger Kristina  
Alvendal, vd Airport City Stockholm.

kilenkrysset.se     0152-244 00 ÄGER FÖRVALTARBYGGER

Mark färdig för industri i 
a� rak� va lägen 
Vi äger och exploaterar mark 
med goda kommunika� oner i 
a� rak� va lägen. 

Köpa mark eller hyra lokal?
Hos oss fi nns valmöjligheterna.
När ni köper mark kan ni välja 
a�  köpa � ll fasad och stomme 
i betong samt markberedning 
och grundläggning.

Om ni vill tar vi hand om 
hela etableringen
Ni kan känna er trygga med a�  
vår erfarenhet och kompetens 
ger er en lokal som uppfyller 
era verksamhetsbehov. Vi prio-
riterar långsik� ghet och ser � ll 
a�  ni är nöjda i alla skeden. 

Besök oss på Logis� k & Transport.
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Var vill ni etablera er verksamhet

Stockholm Nord
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Stockholm Syd
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Stockholm Väst
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– Att avgränsa demografin till att styras av 
Sveriges gränser känns gammalt. Därför ifrå-
gasätter jag faktiskt helt Sveriges demografiska 
mittpunkt som kriterium.

Jan Magnusson använder listan när han 
presenterar Helsingborg som logistikläge, 
men stryker då poängen för geografiskt läge. 

– Då hamnar vi på andraplats, efter Göte-
borg. Det är mer rättvisande. 

I Öresundregionen bor ca 3 miljoner och 
man börjar också tala om Skandinaviens stor-
städer som en gemensam region på 8 miljoner.

– Ett företag tittar ju på sin demografi och 
sin marknad när de väljer logistikläge. Grän-
serna i Europa suddas alltmer ut, i den proces-
sen går det bra för vår region.

– Danska DSV, som etablerat sig i Lands-
krona, ingår ju i ett nätverk med varuflöden 
i hela Europa, för att inte säga i hela världen.

– E-handelsföretag i vår region kan också 
distribuera till norra Tyskland, påpekar Jan 
Magnusson.

”Jönköping Nordens logistikcentrum”

Harry Ålenholm är logistikansvarig för norra 
Europa på Elgiganten, som har sitt. distribu-
tionscenter i Jönköping. Det försörjer elek-
tronikkedjans ca 290 butiker Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. Inkommande gods 
kommer främst med tåg från Italien och Polen 
eller på lastbil från Göteborgs hamn. Jönkö-
ping hamnade trea på årets lista, men Harry 
Ålenholm tycker att läget är bättre än så.

– Jag köper inte det där med att hamn skulle 
vara en fördel, Jönköping är Nordens logistik-
centrum nummer ett. Det ligger attraktivt 
intill E4 och bara 1,5 timme från Göteborgs 
hamn. Här finns en stark logistiktradition och 
duktiga medarbetare med hög kompetens och 
den Småländska arbetsandan.

– Jönköping är den centrala punkten i Nor-
den befolkningsmässigt, ca 60 % av vår skan-
dinaviska kundkrets finns inom 35–40 mils 
radie.

Samtidigt tycker han att var och en måste 
utgå från sina behov för att välja rätt läge. 

– Om man främst säljer i Sverige och Norge 
kanske t ex Örebro är ett bättre läge. 

Intelligent Logistiks årliga lista över Sveriges 
25 bästa logistiklägen har efter 10 år blivit 
något av en branschnorm. Listan vägs in när 
logistikfolk diskuterar var de ska etablera cen-
trallager eller när fastighetsbolagen ska inves-
tera och byggbolagen bygga för ny logistik.

Listningen har bidragit till att införa 
begreppet ”logistikläge” och gjort att logis-
tik lyfts upp på dagordningen också i många 
kommuner.

Men alla är inte nöjda med listan. Många 
regioner tycker att deras placering är orättvis:

”vi toppar i logistiketableringar”

– Ja, det tycker vi, säger Pär Schött, projektle-
dare för Arlanda Logistic Network, som sedan 
över tio år samlar stora skaror av logistikfolk 
till ambitiösa seminarier höst och vår. 

– De senaste 4–5 åren har Arlandaregionen 
toppat listan över de största nya logistiketable-
ringarna och relaterade servicetjänster och 
har stärkt sin ställning som landets överlägset 
största logistikarbetsplats. 

Närheten till en stor marknad talar också 
för att Arlanda borde ligga högre på listan, 
tycker han.

– 35–40 procent av all landets konsumtion 
är knuten till Stockholmsregionen.

– Nästa år öppnas också den nya kombiter-
minalen i Rosersberg och ägaren GCT, Gävle 
Container Terminal kommer då f lytta sitt 
huvudkontor hit, berättar Pär Schött.

Han medger visserligen att regionens brist 
på högre utbildning i logistik är en svaghet.

– Men å andra sidan har Sigtuna kommun 
verkligen satsat på de gymnasie- och KY-
utbildningar som företagen kring Arlanda 
behöver.

– Många jag talar med tycker att vår femte-
placering är helt missvisande. Ambitionen är 
att bli Nordens ledande logistikcenter.

”Nationella gränser gammaldags”

Helsingborgsregionen har avancerat från plats 
7 2013 till plats 6 på årets lista.

Men Jan Magnusson, logistikinriktad 
näringslivsutvecklare i Helsingborg, tycker 
att tyngden som ges kriteriet om närhet till 
Sveriges befolkningsmässiga tyngdpunkt är 
orättvis:

I listan över Sveriges bästa logistiklägen väger befolk-
ningsunderlaget tyngst. Även samlad infrastruktur och 
hamn väger tungt. För tungt, tycker några röster från 
starka logistikregioner vi talat med.

”Listan är inte rättvis mot oss”
1. Stor-göteborg (1) (business region göteborg +borås) 

2. örebroregionen (3)  (Örebro, hallsberg, arboga, kumla, askersund) 

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

3. östgötaregionen (2) (norrköping, linköping, Mjölby, Motala) 

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, landskrona, lund) 

10.  Halmstadsregionen (10) 

11.  Stockholm Syd (10) (södertälje, nykvarn, botkyrka, haninge, nynäshamn) 

12.  Mellansvenska regionen (12) (gävle, sandviken, borlänge falun)

13.  Skaraborgsregionen (14)  (falköping, skara, skövde, lidköping, götene)

14.  växjöregionen (18)  (Växjö/ljungby/alvesta/sävsjö/älmhult)

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  (20) 

22.  Karlstad (22)

23.  umeåregionen (23)

24.  Sundsvallsregionen (24)

25.  Kristinehamn (25)

(Copyright: Intelligent Logistik)

SvErIgES bäStA LogIStIKLägEn 2014

 Arlandaregionen är Sveriges största logistikarbetsplats och har toppat nya logistiketableringar 
de senaste åren, något som inte återspeglas i listan, enligt Pär Schött. 

Harry ålenholm, logistikansvarig på elgiganten anser att Jönköping är Nordens logistikcentrum 
nummer ett.

Helsingborgs placering missgynnas av kriteriet om närhet till Sveriges demografiska medelpunkt, 
menar Jan Magnusson, som tycker att demografi avgränsad av landsgränser ”känns gammalt”.

”Jag köper inte det där 
med att hamn skulle 
vara en fördel”
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nytt logistikområde på 400 000 kvm.
– Det finns en stor efterfrågan på logistik-

mark nära hamnen. Genom att identifiera 
marknadens behov och tala om vad vi plane-
rar för framtiden skickar vi viktiga signaler till 
inblandade aktörer att det finns en långsiktig 
trygghet i att satsa på Göteborg.

Utvecklingen inom sjöfart och infrastruk-
tur går enligt Arvid Guthed hela tiden mot 
större fartyg, längre tåg och längre lastbilar. 
Större fartyg är en effekt av att hamnen sat-
sar på fler direktlinjer istället för feedertrafik 
till de stora europahamnarna. Det är också en 
prestigefråga för att sätta hamnen på världs-
kartan. n

Av HILDA HuLTéN 

nals, höjde taxorna i hamnen för att investera 
800 miljoner i nya kranar. Kranarna kan bara 
utnyttjas av de riktigt stora fartygen – d v s 
Maersks egna. 

Satsar på nya ytor

Ett orosmoment är brist på logistikytor i 
A-lägen. I april antog hamnen därför en ny 
generalplan till 2035, där fler och större ter-
minalytor och en rejäl satsning på ytterligare 
logistikmark står i fokus. 

– Generalplanen stakar ut hur vi planerar 
vår fysiska utbredning, säger Arvid Guthed, 
hamnutvecklingschef.

För att behålla toppositionen är det viktigt 
att Göteborg i god tid pekar ut sina ambitio-
ner, tror Arvid Guthed. 2015 kommer t ex ett 

– Många företag utgår från logistikläget när 
de väljer etableringsort. Göteborg skriver in i 
sina officiella mål att ”Förbli Sveriges ledande 
logistikläge enligt ledande tidningars listor”, 
man kan ju gissa vilken lista det handlar om.

Men den största förändingen tycker John 
Wedel har skett inom forskningen.

– Göteborgs har utvecklats till ett världsle-
dande logistikforskarfäste. 

Privatisering av hamnarna

Privatiseringen av Göteborgs hamnar som 
slutfördes 2012 har också påverkat branschen 
stort. Göteborgs kommun, som fick bra betalt 
för hamnarna sett till marknadsutvecklingen 
sedan dess, slapp därmed både driften och 
arbetsgivaransvaret för hamnpersonalen. 
Man tar nu in koncessionsavgifter från ope-
ratörerna för satsningar på nya spår och 
muddringoch slipper oroa sig för vikande bil-
volymer, konkurrens från andra hamnar, sva-
veldirektiv och marknadens osäkerhet. 

Idag ägs bilhamnen av Logent; en strate-
giskt viktigt men kostsam verksamhet. 

Containerhamnen ägs av en tidigare stor-
kund, Maersk Line, och konkurrenterna 
knorrar om otillbörlig konkurrens. Kritiken 
förstärktes då Maersk genom APM Termi-

Under åren har listan över Sveriges bästa logis-
tiklägen förändrats och förfinats, fler lägen 
har tillkommit och många regioner har vässat 
sin kompetens. 

Men ohotad i topp har Göteborgsregionen 
legat. Främsta förklaringen är att Nordens 
överlägset största import- och exporthamn, 
med 11 000 fartygsanlöp per år och flera oce-
angående direktlinjer, ligger här. Hamnens 
betydelse har ökat när mer konsumentpro-
dukter importeras sjövägen från Sydostasien.

Hälften på tåg

Mycket har hänt i Göteborgs hamn de senaste 
tio åren. Satsningen på tågpendelnätet som 
påbörjades 2002 har t ex gjort att antalet tåg-
containers tredubblats till knappt 400 000 
containers per år, hälften av hamnens totala 
containervolymer. Arbete pågår också för att 
få mer trailers på tåg. 

– Göteborg har höga ambitioner att öka den 
spårbundna trafiken ytterligare, bland annat 
med höghastighetståg och utbyggd järnvägs-
infrastruktur, berättar John Wedel, ansvarig 
för infrastruktur och logistik på Business 
Region Göteborg, BRG. 

Han tror att listan har haft stor betydelse för 
Göteborg. 

I tio år har Göteborgsregionen legat ohotad i toppen på 
listan över Sveriges bästa logistiklägen. Men framtiden 
rymmer utmaningar om att skapa plats för logistik och 
öka den spårbundna trafiken.

Med tio år i logistiktoppen

utförsäljningen av hamnverksamheten är en av de stora förändringarna i göteborg de senaste  
tio åren.

Överkapacitet 15,000 pall 
SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGE

Strategiskt i Tagene, Göteborg har Tingstad uppfört en toppmodern logistikanläggning som omfattar 33,000 
kvm golvyta. Anläggningen är byggd för att användas i vår verksamhet, vi kan dock de närmaste 10 åren hyra 
ut överkapacitet omfattande c:a 15,000 pallplatser, dessa kan delas upp i mindre poster.

Vi kan förutom lagring erbjuda ett brett register av lager och terminaltjänster som t.ex containerlossning, 
omlastning, plock & pack, e-handelslösningar, distribution.
Vi kan också tillhandahålla kringtjänster i form av märkning, ompackning, returhantering mm.
Vi har ett kraftfullt WMS-system som är kompatibelt med de flesta affärssystem.

Vi har mer än 50 års erfarenhet av logistik som du kan dra nytta av.

Kontakta: Paul Jigberg
  mail: paul.jigberg@tingstad.se
  tel: 0708-827201

www.tingstad.se
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catenafastigheter.se

2011:  Gröna Korridorer och Green Buildings

2012:  Software-as-a-(self)-Service

2013:  E-handel och globalisering

2014:  ?  (Den 21 maj får du svaret)

LogistikTrender LIVE - Dunkers Kulturhus, Helsingborg

Läs mer på logistiktrender.se

Vi avslöjar de hetaste
trenderna inom logistik
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hela 150 000 kvm lagerytor.
– Vi har 400 anställda i Skara, varav 200 på 

lagret. I dagarna startade vi ett helgskift med 
28 nyanställda. 2013 blev ett rekordår med 
vinst över en halv miljard för första gången. 
Det gör det möjligt för fortsatta satsningarna, 
bl a ett nytt varuhus i Skövde.

expanderar i Norge och Polen

– Logistiken spelar en stor roll för tillväxten 
och har en växande betydelse. Det gäller att 
aldrig vara nöjd utan hela tiden söka förbätt-
ringar.

– Jag har varit 12 år på Jula. Då fanns bara 
7 varuhus, nu finns 38 varuhus i Sverige och 
planen är att öppna 3–4 nya per år tills vi har 
ca 50 varuhus. 

2008 äntrade Jula Norge. Där finns nu hela 
19 varuhus.

– I år öppnar vi 4–5 nya varuhus i Norge, 
målet är att ha 40 där.

2011 öppnade Jula sitt första varuhus i 
Polen, som idag har elva varuhus. Totalt är det 
nu 69 varuhus.

Skaraborgsregionen ligger på plats 13 på lis-
tan över Sveriges 25 bästa logistiklägen.
Hur tycker du Skara fungerar som logistikläge?

– Skara är ett utmärkt logistikläge. Vi har 
gjort en tyngdpunktsberäkning som visar det. 
Men E20 är för dålig på vissa sträckor, särskilt 
vid Skara. n

Av LeNA SoNNe

Centrallagret ska nu byggas ut med ett kom-
paktlager på 40 000 kvm med start i sommar. 
Det beräknas vara klart i mars 2015. PEAB 
blir byggherre och satsningen är på en kvarts 
miljard.

– Det är vår fjärde utbyggnadsetapp, som 
Skara kommun gjort möjlig genom att dra om 
en väg. När allt är klart kommer Jula att ha 

draglastbil de sista 3,5 milen. För inga tåg går 
mellan Falköping och centrallagret i Skara.

– Vi är mycket glada över nomineringen, 
vi garanterar verksamheten vid torrhamnen i 
Falköping i fem år vilket ger goda förutsätt-
ningar för utbyggnad om fler företag vill vara 
med och använda systemet, säger Joachim 
Frykberg.

Hittills har Swedish Match, Schenker, Borga 
Byggprofiler AB, Parker m fl kunnat koppla på 
flödet så att inte vagnarna behöver gå tomma 
tillbaka till Göteborg.

Snabb tillväxt och nyanställningar

25-årsjubilerande Jula AB är en familjeägd 
varuhuskedja som ägs av familjen Blank, 
med allt från verktyg, maskiner, el, belysning, 
färg, trädgård, kläder och hushållsprodukter. 
Under 2013 omsatte Jula 4,9 miljarder kronor 
och vinsten landade för första gången på över 
en halv miljard. På fem år har omsättningen 
gått från 2 till nästan 5 miljarder kronor. 
Kärnverksamheten och huvudkontoret är i 
Skara, där Jula grundades för 25 år sedan.

Från att ha tagit allt gods på vägarna satsar 
Jula i Skara nu på en tåglösning.

– Vi vågade satsa på en logistiklösning 
med godståg från Göteborg när ingen annan 
trodde på godståg för kortare sträckor än 25 
mil, säger Julas vd Joachim Frykberg.

– Vi har också valt att köpa in tågvagnar. 
Det visar att vi tror på lösningen.

Fem dagar i veckan går Jula-tåget, Sats-
ningen har lett till att Jula nominerats till 
Årets Logistikinnovation för Retail Awards 
2014,; Dagens Handels och Svensk Handels 
pris för innovativa logistiklösningar i hela 
kedjan. Priset delas ut den 12 maj.

fyllda returer

Logistiklösningen är ett samarbete mellan 
Jula, DB Schenker och Falköpings kommun

Det är torrhamnen i Falköping som är 
anledningen till nomineringen, med en logis-
tiklösning med godståg för containerfrakt 
istället för lastbil, som ger miljövinster och 
effektiv logistik. Godset går med tåg från 
Göteborgs hamn till Falköping och sedan med 

Julas nya tåglösning mellan Göteborg och Falköping 
utmanar fördomen att tåggods på korta sträckor är 
olönsamt.
– Det blir 5 000 färre lastbilstransporter mellan Göte-
borg och Skara per år, minskade koldioxidutsläpp och 
snabbare leveranser, säger Julas vd Joachim Frykberg.

Jula utmanar med korta tågtransporter
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– Logistiken spelar en stor roll för vår tillväxt, 
säger Joachim frykberg.
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produkt tagit oss över ett år, den tiden måste 
kortas rejält. Det är den största utmaningen vi 
står inför. n

Av HILDA HuLTéN 

Fri frakt och fria returer har blivit en väx-
ande branschnorm i e-handeln. Men han 
tycker inte att frakter behöver vara gratis.

– Vår returtjänst fungerar bra och är kost-
nadseffektiv, en retur kostar ca 30 SEK. Kun-
derna upplever inte heller avgiften som något 
negativt. 

Ellos har idag fria returer i Finland, där 
nationell lagstiftning hittills tvingat e-hand-
lare att erbjuda det. Han tror att reglerna gjort 
att många e-handlare därför valt bort den fin-
ska marknaden. 

– Fria returer driver ett ökat returbeteende, 
i Finland har vi 50 % högre returandel än i 
Sverige.

Köpmönster förändrar

I juni i år kommer dock nya EU-regler som 
tillåter returavgift även i Finland.

E-handelns nya köpmönster påverkar Ellos 
i grunden. 

– Katalogkunderna var mer planerande i 
sina köp. E-handelskunder söker aktivt på 
nätet efter varor de behöver just nu.

För Ellos, vars hela struktur varit uppbyggd 
kring två säsonger, ställer det nya krav på hela 
varuflödet. Från produktutveckling till sorti-
mentsplanering och livslängd för varor i lager. 

– Vi rör oss mot allt kortare sortiments-
cykler, bort från halvårssystemet med katalo-
ger. Tidigare har processen från idé till säljbar 

borde inte vara så svårt att öka informationen. 
Mikael Andersson vill också se nya leverans-
sätt, särskilt i Finland och Danmark. Bl a ska 

utlämning via paketboxar nu testas.
– I Sverige är tillgängligheten hög. Men i 

Danmark finns begränsningar i öppettider på 
postcentralerna och i Finland finns områden 
där ombudsnätet brister. Postboxar är även 
intressant i storstädernas knutpunkter, t ex på 
centralstationer.

fler leveransalternativ

Han vill även ha mer helgleveranser. I julas 
testade Ellos och PostNord att kunderna 
kunde beställa varor fram till kl 12 på sönda-
gen och få leverans på måndgean. 

– Butikshandeln är vår stora konkurrent 
och det är på helgen kunderna shoppar. Om 
vi inte kan leverera då så är vi inget alternativ 
till helghandeln. 

Även Leif Johanson hoppas på mer helgleve-
ranser. Och på ett ”enat” PostNord, där brev- 
och paketlogistiken samordnas.

– Lantbrevbärningen har alltid varit en 
eminent service. Ett samordnat system för 
brev och paket där fordonsflottan utnyttjas 
optimalt med fler dagliga slingor skulle vara 
en välkommen utveckling. 

fria returer ger ökade returer

Ellos målgrupp är kvinnor i åldern 30–55 år.  
I Sverige, Finland och Norge är ca 50 % av mål-
gruppen kunder.

Ellos grundades 1947 av Olle Blomkvist, som 
började sälja varor på annons. Namnet – Olle 
baklänges plus ett s - blev snart känt i landet. 
Under 60- och 70-talet anordnades bussresor 
till varuhuset i Borås, som till GeKås i Ullared 
idag. 

Distanshandeln fortsatte, först som post-
order och nu som ett av Nordens största rena 
e-handelsföretag inom mode och heminred-
ning, med omsättning på ca 2,4 miljarder SEK 
i Sverige, Finland, Norge och Danmark. 

Välfungerande logistik och lyckade leve-
ranser är avgörande för Ellos.

– Vår logistik måste vara korrekt i alla avse-
enden. Vi måste leverera till rätt plats och i 
rätt tid, säger Leif Johanson, operativ chef och 
ansvarig för Ellos logistik.

Det behöver inte handla om att vara snab-
bast, menar han.

– Vi ska hålla vad vi lovar, det är det viktiga. 
Har vi sagt att leveransen tar 7 dagar så ska 
den göra det, säger vi att paketet kommer mel-
lan 11.00 och 11.15 så måste tidsfönstret hållas. 

öppnat för konkurrens

PostNord sköter hela Ellos nordiska distribu-
tion. Nyligen förlängdes avtalet med 3 år och 
utökades med större helhetsansvar för den 
norska distributionen. 

– Vi var med tidigt och valde att distribu-
era med dem i hela Norden. Från början var 
det en prisfråga, men en positiv effekt har varit 
enkelheten i att ha samma lösning överallt, 
berättar Mikael Andersson, distributionsut-
vecklare på Ellos.

– Det är nog mycket tack vare oss PostNord 
vågade ta steget in i Finland och Norge och bli 
heltäckande i Norden. Det har öppnat för ökad 
konkurrens. 

Måste vara lyhörd

– En logistikpartner måste vara lyhörd och 
ligga i framkant när det gäller service. Den 
som levererar är vårt ansikte utåt. Partnern 
har en jätteviktig del i att skapa kundrelatio-
ner. 

En nyckel är bättre informatik, att snabbt 
fånga upp händelser under leveransen och 
informera kunderna. 

– Är det något vi e-handlare är rädda för 
så är det vad som händer leveransen i glap-
pet mellan oss och kunderna. Idag har kunder 
smart teknik och är ständigt uppkopplade. Det 

Varuägarna har stor makt över logistiken. Modejätten 
Ellos vill utnyttja sin makt för att påverka PostNord att 
utveckla sin e-handelsservice.

Ellos vill ha bättre nordiska leveranser

• Ellos huvudflöde går via Göteborgs hamn  
    och med bil till dC i Viared, utanför  
    borås.

• Anläggningen är 90 000 kvm, varav  
   70 000 är lager. här finns också två  
   mindre buffertlager. 

• Inflödet varierar mellan 6–8 containrar  
     i veckan i lågsäsong till 6–8 per dag i  
   högsäsong. Under en säsong passerar  
   ca 200 000 artikelvarianter lagret. 

• En vanlig dag skickas ca 15 000–20 000  
     paket från lagret. Ca 45 % till sverige,  
   25 % till finland, 15 % till norge och 10 %  
   till danmark. 

• Hela Danmark, 80 % av Sverige och  
   40 % av norge täcks med över-natten- 
    leveranser.

• Även 25 % av Finland erbjuds express- 
    leveranser genom en flyglösning  
   Jönköping–helsingfors. 

ELLoS LogIStIKFLöDE

de nordiska postbolagens krig har trap-
pats upp under 2000-talet. finska itellas 
nordensatsning börjades 2005, genom 
förvärv i danmark och i norge och sverige 
året därpå.

norska posten bring började sin sverige-
expansion redan 2002 genom köpet av 
Citymail, som 2006 även gick in på den 
danska marknaden. 

sedan dess har satsningen trappats upp 
genom uppköp och samarbete med dhl 
om brevleveranser och paketutlämning. 
att ”ta över sverige” står i företagets 
ledningsmål. 

Postnord bildades genom samgåendet av 
svenska och danska Posten 2009. idag är 
bolaget det enda nordiska postbolaget med 
heltäckande pakettjänster i hela norden. 

finska posten tycks gett upp satsningen på 
norden för att i stället satsa på ryssland. 
slaget om norden står nu mellan bring och 
Postnord. 

SLAgEt oM norDEn StÅr  
MELLAn brIng och 
PoStnorD 

– är det något vi e-handlare är rädda för så är 
det vad som händer leveransen i glappet mel-
lan oss och kunderna, säger Leif Johanson.

Missa inte att 
synas i 

kommande nummer!

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

www.intelligentlogistik.se
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terna på transporter kommer att öka. Peak 
oil är passerad. Regleringar för att minska 
transporterna kommer. Kostnaderna för pro-
duktion är låga idag till följd av omfattande 
effektiviseringar i industrin. Produktionkost-
naderna kommer att förbli låga. Råvarupriser 
kommar att svänga alltmer. Anläggningskost-
nader kommer att hållas på en låg nivå med en 
fortsatt stram räntepolitik.

försörjningskedjorna blir mer komplexa

I dag råder en överkapacitet i många branscher 
t ex i bilindustrin, vilket sätter press på vinst-
marginalen. Samtidigt finns det en traditionell 
flödesineffektivitet i många branscher.

– Försörjningskedjorna blir alltmer kom-
plexa, vår förmåga att styra komplexa system 
måste öka.

– För att lyckas med det gäller det att tänka i 
större system, manar Mats Abrahamsson.

Bästa konkurrensstrategin ligger i att med-
vetet arbeta uppströms i supply chain, för att 
åstadkomma effekter nedströms.

– Alltså jobba uppåt i kedjan och vara flö-
desorienterad – då kan man nå framgång.

De företag som gått bäst och växt snabbast 
som t ex Ikea och Walmart har varit miljlölo-
gistikföretag. 

– De är bäst på flöden. Rigida system fung-
erar inte. Bara de som klarar förändring och 
som är flödesorienterade överlever. n

Av LeNA SoNNe

på agendan i många städer.
– Urbaniseringen fortsätter. Över 50 % bor 

redan i städer och i rika länder över 70 %. Av 
Kinas 1 350 miljoner människor bodde 51,3 % 
i städerna 2011.

Därför blir logistiken i storstäder allt vik-
tigare.

I Sverige är det stort fokus bland stadsplane-

rare att att bo i städer utan buller och trängsel. 
Det ger mindre utrymme för trafik och egna 
bilar. Då blir det ännu högre krav på effektiv 
och miljösmart citylogistik – ”the last mile 
problem”.

Transportkostnaderna kommer att öka

En sak vi vet är att transportkostnader kom-
mer att öka, deras andel av varans värde blir 
större. Mer närodlat blir därför intressant, vil-
ket kräver bra och flexibla logistiklösningar, så 
att även små och lokala leverantörer kommer 
in på huvudmarknaden.

– Vi kan vänta oss en global marknad för 
råvaror men också mer närodlat.

– Oljepriset kommer att gå upp och skat-

En annan trend är miljökraven som inte går 
att försumma i längden. 

– De miljömässiga utmaningarna måste tas 
på allvar. Miljöanpassningen måste förbättras. 
Politikernas mål om 40 % koldixidminskning 
till 2020 och 80 % 2050 går inte att bortse ifrån, 
men idag går vi åt motsatt håll.

– Bara ni i branschen kan göra något åt 
detta, det gäller både varuägare, transportkö-
pare och dagligvaruhandelns aktörer.

Allas ansvar att nå miljömålen

En mätning från IVL visar att varuägarnas 
krav vid upphandling av transporter fort-
farande visar att priset är viktigast. Därefter 
kommer tidsprecision och sedan transporttid. 

Miljöaspektens betydelse är oförändrad. 
– Bara 8 % anser den vara viktigast. Mil-

jökraven har inte blivit viktigare vid trans-
portupphandlingar. Inget har hänt på tio år, 
sedan 2003.

Stadstransporter minst effektiva

Logistikens roll måste stärkas och komma in 
på fler områden, särskilt i framtidens städer. 

– Idag har ”Last mile” för stadstransporter 
sämst effektivitet. Godstransporter finns inte 

En stor del av all logistik handlar om livsmedel 
– att vi alla ska få mat på bordet varje dag.

Vilka är de strategiska förutsättningarna 
och de logistiska utmaningarna för detaljhan-
deln i allmänhet och dagligvaror i synnerhet?

Mats Abrahamsson, professor i logistik vid 
Linköpings universitet, skissar upp en rad 
framtida utmaningar i logistiken. 

– Det vi kan vara säkra på är att konkurren-
sen kommer att öka. Det visar all strategisk 
forskning. 

Det kommer också bli ännu större turbu-
lens på marknaden.

– Ökad konkurrens och turbulens måste vi 
lära oss att förhålla oss till och t ex hitta nya 
alternativ för leverans.

Nyckeln till att hantera globala, dynamiska 
och volatila marknader är enligt Mats Abra-
hamsson systemkunskap och flödesoptime-
ring. Kundvärde – att skapa värde för kund, 
måste också alltid vara i fokus.

– Vi går mot ett dygnet-runt samhälle, med 
krav på ständig tillgänglighet. Kvalitét och tid 
blir de viktigaste konkurrensparametrarna. 
Annars hittar någon annan din kund. 

– Prestationen mäts i allt vi gör. 

– Logistik och flödestänkande får en allt viktigare roll i 
framtiden, menar Mats Abrahamsson logistikprofessor 
i Linköping. Han spår ökad konkurrens och turbulens i 
framtidens logistik.

turbulent framtid för logistiken

ökad urbanisering är en av framtidens stora logistikutmaingar. Idag har “last mile”-leveranser i 
städer sämst effektivitet. Bild från Shanghai i Kina, där över hälften av befolkningen redan bor i 
städer. 

– Miljökraven går inte att försumma i längden, säger Mats Abrahamsson.
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”bara de som klarar 
förändring och är flö-
desorienterade kommer 
att överleva“

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



Vi tänker 
alltid i kubik
Vi på Skanska ser saker så som de verkligen är, i 3D. I den här branschen lever 
vi i en tredimensionell värld där pallar, containrar och lastbilar mäts i kubik. 
Att prata om yta och kvadrat är inte längre relevant. Nu erbjuder vi dig och ditt 
företag ett nytt sätt att hyra där framförallt fl exibiliteten och avtalstiden är i fokus. 
Vårt första Kubiklager ligger i Orrekulla, med ett perfekt läge i direkt anslutning 
till E6:an, 10 minuter från Göteborg City. Låter det som något för ditt företag? 

Slå en signal till Henrik Ahnström på telefonnummer 010-448 43 49
så ska vi snabbt presentera en lösning för dig.
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i satsningen på Sundsvalls Logistikpark, samt 
marknadsundersökning för en LNG-satsning 
i Sundsvall Logistikpark. 

– Vår tanke med ansökningarna är ju också 
att göra våra projekt kända i Bryssel för fram-
tiden, säger Åke Jonsson, vd Sundsvalls Logis-
tikpark. 

– När det gäller en LNG-terminal i Sunds-
vall räknar vi med att gasaktörer som EON 
eller AGA ska finna den intressant.

De nya triangelspåren är en omfattande 
infrastruktursatsning. Åke Jonsson räknar 
med byggstart 2017–2018. Byggstart för logis-
tikparken beräknas till 2017.

Slutligt beslut om pengarna från EU till de 
21 svenska projekten, väntas tidigast i som-
mar. Hela stomnätet ska stå klart 2030. Det ska 
sedan kompletteras med ett än mer ambitiöst 
transportnät, som ska vara klart 2050. n

Av göSTA HuLTéN

sydliga, tre öst-västliga och fyra diagonala. Bl 
a har den nordiska triangeln Stockholm-Oslo-
Köpenhamn-Helsingfors, Bottniska korrido-
ren och vissa sjömotorvägar pekats ut som 
högprioriterade. 

Utlysninen gjordes i december och reger-
ingen stöttar nu 21 svenska ansökningar. Pro-
jekten omfattar alla transportslag och flera 
handlar om att anpassa sjöfarten till nya mil-
jöbestämmelser. Bland projekten finns också 
flera sjöfartslinjer i Göteborg, en uppgrade-
ring av Mälarhamnar och en ny väg/järnvägs-
bro i Malmö hamn. 

Sundsvall pekas ut som viktig hub

Regeringen tillstyrker också två ansökningar 
i Sundsvall, som pekas ut som en viktig hub 
för omläggning till mer miljöanpassade trans-
porter. Projekten gäller en studie för järnvägs-
trianglarna vid Bergsåker och Maland; ett led 

fikverkets budget.
Hallandsåstunneln och Marieholmsbron är 

två exempel som kan få delstöd. Även norra 
Sveriges infrastruktur kan få EU-bidrag. 
Norrbotten står för nära 90 procent av EUs 
järnmalmsproduktion och stål- och skogs-
industrin kräver järnvägsutbyggnader. Men 
regeringen har hittills tvekat om större inves-
teringar som krävs utöver EUs grundplåt. Det 
gäller inte minst Bottniska korridoren och 
Norrbottniabanan.

Kan få del av 200 eu-miljarder 

Sverige får nu också möjlighet att ta del av 
de ca 200 EU-miljarder för transportinveste-

ringar i EU-kommissionens TEN-T program, 
som pekar ut prioriterade transportlänkar i 
EU i form av nio stomkorridorer; två nord-

Det är den högsta EU-avgiften och det största 
nettoutflödet hittills. Av de EU-pengar som 
Sverige fick tillbaka förra året, gick det mesta, 
över 8 miljarder, till jordbruksstöd. Totalt har 
Sverige sedan EU-inträdet 1995 betalat över 
450 miljarder till EU, men vi har bara fått till-
baka ca 180 miljarder.

Vid EU-förhandlingarna 1994 kom reger-
ingen överens med EU om att vi inte skulle få 
någon större EU-finansiering till infrastruk-
turprojekt. Stödet skulle främst fortsätta gå 
till länder i södra Europa med eftersatt infra-
struktur, t ex Spanien. 

Örersundsbron 2000 fick den första större 
delfinansieringen från EU. Men av hela kost-
naden för bro och tillfartsvägar på ca 20 mil-
jarder, stod EU bara för 1,4 miljarder.

omsvängning på gång

På senare år har svensk infrastruktur alltmer 
släpat efter och behoven är mycket stora. Ändå 
är bidragen från EU små. Men kanske kan en 
omsvängning nu vara på gång.

Närmare 20 procent av det EU senast utlo-
vat i bidrag inom det transeuropeiska trans-
portnätverket, kan komma Sverige till del. 
Totalt handlar det om ca 2,6 miljarder till 21 
infrastrukturprojekt med svensk koppling. Av 
dessa pengar går ca 1 miljard direkt in i Tra-

Dags att få tillbaka EU-miljarder till infrastruktur
2013 betalade Sverige 37 miljarder till EUs budget men 
fick bara tillbaka 11 miljarder. Det är ett nettoutflöde på 
26 miljarder.

”totalt har Sverige 
sedan EU-inträdet 1995 
betalat över 450 miljar-
der till EU, men bara fått 
tillbaka ca 180 miljar-
der.”

Sverige har hittills fått ganska lite eu-pengar till infrastruktur. Men nu kan en omsvängning vara 
på gång.

Sundsvall pekas ut som en viktig hub av eu.
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Christofer fjellner M anser att det räcker 
med ett mål, att utsläppsmålet är överordnat 
och att det är viktigt att vi når detta mål på 
ett sätt som inte drabbar jobben och tillväxten 
för hårt.

– Förnybarhetsmål gör det dyrare att nå 
våra klimatambitioner. Klimatpolitiken måste 
också vara så kostnadseffektivt som möjligt, 
menar han.

Genom ett debattinlägg i SVD 16/2 ”Lögner 
sprids i jakt på utländska lastbilschaufförer” 
fick Christofer Fjellner en hel bransch att se 
rött.

”Lastbilsdebatten som rullar i Sverige just 
nu är protektionistisk och har obehagliga 
främslingsfientliga undertoner. Om man krä-
ver att alla transporter ska göras av svenskar, 
eller åtminstone omfattas av svenska kollek-
tivavtal, borde samma sak gälla dem som till-
verkar våra kylskåp och datorer.”, skrev Chris-
tofer Fjellner.

Han beskyllde också S för att göra utländska 
chaufförer till syndabockar. 

– Sedan Sverige gick med i EU har de 
svenska lastbilschaufförerna blivit 50 procent 
fler. Antalet lastbilsförare i Sverige har ökat 
med över 20 procent sedan 2005 och arbets-

lösheten bland transportarbetare har minskat 
från 6,5 procent till 5,4 procent”, skriver han 
och menar också att chaufförslönerna under 
samma period har ökat med 20 procent, i linje 
med övriga yrken.

Han erkänner dock att utländska förare har 
usla förhållanden.

– De dåliga förhållandena som utländska 
förare kör och lever under är inte ok. Men man 
förändrar inte detta genom att stänga grän-
serna. Problemet är att det råder vilda västern 
ute på vägarna.

– Konkurrensen måste ske på lika villkor. 
Så är det inte idag. Vi behöver ett fungerande 
kontrollsystem där överträdelser beivras och 
böter, avgifter och liknande tas in oavsett 
nationalitet.

Varför skrev inte Sverige under brevet till EU 
om missbruk av cabotage?

– EU-kommissionen signalerade i höstas 
att de vill fortsätta integrationen av trans-
portmarknaden. Att Sverige inte är ett av de 
sju länder som blockerar förslaget ska vi vara 
stolta över. Framtiden ligger inte i att varje 
land har sin egen lastbilsflotta. Vi kan inte 
vrida klockan tillbaka.

Av LeNA SoNNe

Marita ulvskog är kritisk till den låga 
ambitionsnivån och anser inte att regeringen 
tar klimatförändringarna på allvar. Hon vill 
koppla klimatpolitiken till jobben, företagens 
konkurrenskraft och välfärden.

– En aktiv klimatpolitik är en politik för 
framtidens jobb och därmed för framtidens 
välfärd. 

Investeringar i ny effektiv miljö- och kli-
matvänlig teknik stärker företagens konkur-
renskraft och skapar nya företag och innebär 
ökad potential för handel och exportintäkter.

EU-kommissionen presenterade i januari 
ett förslag för EUs framtida klimatmål, som 
bl a innehöll ett mål om 40 procent minskade 
utsläpp av växthusgaser och 27 procent förny-
bar energi fram till 2030. 

EU-parlamentet instämde med målet om 40 
procent minskade utsläpp, men har uppmanat 
EUs medlemmar att anta ett mål om 30 pro-
cent förnybar energi och 40 procent energi-
effektivisering. Vid EUs miljöministermöte i 
våras la regeringen fram Sveriges förslag om 
hur EUs klimatmål till 2030 och hur EUs bud i 
de internationella klimatförhandlingarna ska 
se ut.

– Genom att Sverige går före i omställ-
ningen kan våra företagare bli världsledande 

i att utveckla den teknik och miljöprofil som 
världen efterfrågar, säger hon.

– Förslaget som ligger är passivt och dåligt 
för Europa. S vill att regeringen ska driva på i 
Europeiska rådet för en ambitiösare europeisk 
klimatpolitik för hela EU:

– 50 procent utsläppsminskningar till 2030, 
villkorslöst mot andra länder. Alla utsläpps-
minskningar ska göras i EU, inget trix med 
internationella krediter. Bindande mål för en 
andel förnybar energi på 40 procent till 2030. 
Bindande mål för energieffektivisering.

– Det gör att vi tycker att det är viktigt med 
flera mål. Om man ska nå utsläppsmålet måste 
man ju ha trappsteg för att visa vart vi är på 
väg och hur man rent sakligt ska gå till väga. 

– Jag tycker därför att det är bra att vi har en 
bred majoritet i EU-parlamentet för flera mål.

Marita Ulvskog menar att Christofer Fjell-
ner antagit vissa oseriösa åkeriers syn och 
deras intresse av billiga transporter med uselt 
avlönade utländska chaufförer. 

– De utländska chaufförernas arbetssitua-
tion är helt oacceptabel.

– S har en samsyn med facket och anser att 
utländska chaufförer ska ha samma villkor i 
Sverige, med avtalsenliga löner och arbetsför-
hållanden som svenska chaufförer.

Vi träffade Marita Ulvskog, S och Christofer Fjellner, 
M, toppkandidater i i EU-valet den 25 maj, vid en de-
batt på Fores och frågade om deras syn på transport-
branschens heta frågor om klimatutsläpp, cabotage och 
fri rörlighet.

Ja eller Nej till helt avreglerad 
transportmarknad i EU 

 Ja till total avreglering, säger Christofer fjellner, M, nu i handelsutskottet, men som 
gärna vill sitta i eus transportutskott efter valet.

Nej till total avreglering säger Marita ulvskog, S, som nu sitter i eu-parlamentets 
industriutskott och miljöutskott.

NEJ! JA!

”Låg ambitionsnivå” ”Ett mål räcker”
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22. Intelligent Logistik

…vi är recilienta, hållbara, uthålliga, integre-
rade, effektiva, comittade, flexibla och tåliga. 
Vår organisation är pull-driven, vi pushar inte 
och vi har skalbara synergier. Vi är kundori-
enterade, kunddrivna, kundfokuserade och 
kundanpassade. Vi tänker, out-of-the-box, 
tar socialt ansvar och har ett holistiskt synsätt 
med fokus på win-win-scenarion. Vi plockar 
alla lågt hängande frukter men har samtidigt 
ständigt helikopterperspektiv, gräver där vi 
står och fokuserar samtidigt brett. Vi ligger 
i framkant och levererar i alla lägen. Att till-
lämpa Lean och Just in time i alla delar av 
organisationen är en hygienfaktor för oss.

Vår produktion är demand-driven och 
produkterna är skräddarsydda, ekologiska, 

»Mr Simmons«. Torrnålsgravyr, Axel fridell. 

tänkbart
ekonomiska, ergonomiska, fair-trade-märkta, 
krav-certifierade och tillverkas bara av lyck-
liga, frigående vuxna. Hos oss står kunden och 
människan i fokus, alla blir sedda, hörda och 
får förverkliga sig själva. Alla medarbetare, 
eller vårt team, är anställda på etiska och lika 
villkor och med avtalsenliga, prestationsbase-
rade, rättvisa, välgrundade löner. 

Vi tillämpar lean leadership, vi lyssnar och 
utmanar och får tydliga spinn off-effekter på 
vårt förbättringsarbete. Vi tar lead och bygger 
robusta plattformar med maximerade skräd-
darsydda funktioner. Vi befinner oss i ständig 
förbättring, känner vår organisation och stret-
char vår vision.

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

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

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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Det sägs att det finns 173 definitioner av 
Supply Chain Management.

Det gäller alltså att hänga med när nya tren-
der inom SCM, kommer.

Just nu är det Sales and Operation Planning 
(S&OP) eller Integrerad efterfrågestyrd kedja 
som är mest ”hype”. 

– Men det har egentligen funnits i över 20 
år under andra namn med små variationer. 
Tydligast är kopplingen till den 20 år gamla 
Integrated Business Planning (IBP). 

– Inget är nytt under solen, säger Dag Näs-
lund, professor i process and supply chain 
management vid University of North Florida 
och docent, som med kollegan Andreas Nor-
mans gjort studien Den svenska supply chain-
panelen: Sales and Operation Planning 2013, 
där den nygamla trenden som nu är på allas 
läppar lanseras.

Skillnaden mellan S&OP och IBP sägs 
ligga i att S&OP har större koordinering med 
finansiella planer och att hela 60 % av proces-
sen drivs av logistikledningen, mot bara 25 % 
i IBP. 

Vid IBP äger vd 20 % av processen och 25 %  

ägs av supply chain management.
– Men ett stort hinder som många upplever 

är att roll och ansvarsfördelningen är otydlig.

Trender kommer och går

– Varje trend har sin topp och sedan dalar 
intresset, förklarar Dag Näslund och hänvi-
sar till hypekurvestudier i branschen av den 
kända guryn Tim Paine, Gartner Group.

– Men nästan alla redskap är bra om de 
används på rätt sätt.

 Störst intresse för JIT var det 1992. BPR, 
Business Process Re-engeneering hade sin 
hype 1995.

TQM Total Quality management hade 
också en topp 1995 och Six Sigma 2004.

De avlöstes av Lean, som hade sin topp 

2009-10.
– Idag är det ingen konsult som ringer och 

erbjuder hjälp med Just-in-time (JIT) – imple-
mentering eller ett Six Sigma-projekt. Den 
hypen är passerad för länge sen. 

Nu håller Leanintresset också på att dala, 
enligt Dag Näslund. 

för kortsiktigt fokus

Syftena är likartade men fokus har växlat. Nu 
talas det om cross functional integration, vik-
ten av att integrera alla i processen, för att för-
stå efterfrågan, planera produktion och lager 

bättre samt undvika silotänkande. 
– Men ofta visar studier att man har för 

kortsiktigt fokus, säger Dag Näslund. 
– Planeringshorisonten sträcker sig bara 

7–12 månader framåt i de flesta fall i Sverige. 
I USA, där Dag Näslund verkat som fors-

kare, planeras på längre sikt, men med upp-
datering av den strategiska planen, t o m varje 
månad.

Så om du ser en ny bokstavskombination 
som alla hoppar på - bli inte förskräckt. Har 
du varit med en tid kan du säkert känna igen 
mycket. Varje trend har en livscykel med upp-
gång och fall, som ofta börjar med en omdis-
kuterad artikel, en populariserad bok eller en 
ny upptäckt. n

Av LeNA SoNNe

Sales and operation planning (S&OP) är den nya tren-
den inom SCM.
– Fast den har egentligen funnits i över 20 år som  
Integrated Business Planning (IBP). Inget är nytt under 
solen, säger Dag Näslund, logistikprofessor. 

Inte för att skryta men...

”Det finns 173 defini-
tioner på Supply chain 
Management.”

– Idag ringer inga konsulter och erbjuder hjälp 
med Just-  in-time eller Six Sigma, säger Dag 
Näslund.

Inget nytt under solen

– Hänger ni med?
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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



KEEPING YOUR 
BUSINESS 
IN MOTION 
IS OUR MISSION.

GOTHENBURG – THE LOGISTIC HUB IN SCANDINAVIA

The Port of Gothenburg, Swedavia Göteborg Landvetter Airport and Business Region  
Göteborg all operate within a part of the Gothenburg region known as Logistic Hub  

Scandinavia. This prime geographical area provides unique access to the best logistics  
and  transportation solutions in Scandinavia.

GOTHENBURG

Appointed best logistics  

location in Sweden for  

more than a decade.

 
www.logistichubscandinavia.se


