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Den urbana gruvan är redo att utvinnas
Foto: EMPA

Uttjänta bilar innehåller stora mängder
metaller som skulle kunna tas tillvara
och som behövs i framtiden – bland annat till elfordon, solceller och elektronik.
Chalmersforskaren Maria Ljunggren
Söderman har inventerat metalltillgångarna i Europas personbilsflotta.
Av Klara Eriksson
Omkring 6–7 miljoner bilar återvinns varje år i
Europa, varav knappt 200 000 i Sverige. Dagens
personbilar innehåller stora mängder elektronik
och därmed värdefulla metaller som guld, kobolt
och litium.
– Överallt sitter så kallade kritiska material,
och idag är inte systemen för att ta tillvara på
dem särskilt väl utbyggda. Att dessa ämnen inte
återvinns är ett problem både på kort och lång
sikt, säger Maria Ljunggren Söderman, forskare
på Miljösystemanalys på Chalmers tekniska högskola.
Många av dessa finns med på EUs lista över
”kritiska metaller”, som är mycket betydelsefulla
för Europas ekonomi samtidigt som risken för
begränsad tillgång är hög då importberoendet är
stort.
– De kritiska metallerna är av ekonomisk betydelse och har en supply-risk – de utvinns i liten
omfattning inom EU idag och är dessutom svåra
att ersätta på kort sikt. På lång sikt utgör de en
ändlig resurs och därför viktiga att hushålla med.
I forskningsprojektet ProSUM har hon inventerat vilka kritiska metaller som finns i Europas
260 miljoner personbilar starka fordonsflotta.
Databas över Europas urbana gruva
EU-projektet ProSUM (Prospecting Secondary
raw materials in the Urban mine and Mining
wastes) med 17 parter från universitet, institut
och organisationer har kartlagt mängden kritiska
och knappa metaller i Europas batterier, fordon
och elektriska och elektroniska produkter.
Projektet finansieras av Horisont 2020. Resultatet redovisas i databasen ”The Urban Mine
Platform”, som visar de kritiska metallernas resa,
från att de sätts på marknaden tills de blir avfall.
Maria Ljunggren Söderman har ansvarat för
kartläggningen av fordon i projektet. Även
Duncan Kushnir, Lunds universitet, samt Amund
N Løvik, Empa i Schweiz, har deltagit i fordonskartläggningen.

Ca 20 ton guld skulle kunna utvinnas ur skrotade bilar i Europa varje år.
Dessa potentiellt återvinningsbara metaller kommer att bli än viktigare i framtiden.
– När man ställer om fordonsflottan mot energieffektiva och fossilfria fordon behövs helt nya
material. Det är en stor omställning.
Potentiell guldgruva
Det är inte bara eldriften som gör att andelen kritiska metaller i bilar kommer öka framöver. Det
gäller även när man gör bilarna lättare med starka
lättviktsmaterial och för in nya tekniker som
autonomdrift och uppkopplade fordon[MLS3] ,
säger Maria Ljunggren Söderman.
Idag tar bilåtervinningen främst vara på

metaller som stål, järn, aluminium och koppar.
Men forskarna har bl a räknat fram att de bilar
som lämnar Europas fordonsflotta varje år innehåller ca 20 ton guld – som skulle kunna utvinnas.
– Bilen har ganska lång livslängd, kan repareras, säljas vidare och delas av flera användare och
på så sätt är den ett bra exempel på en produkt
som passar i en cirkulär ekonomi. Man återvinner den också med en hög återvinningsgrad, upp
emot 85 procent. Men materialet används ofta i
applikationer med lägre kvalitetskrav och därför i
liten utsträckning till nya bilar.
När det gäller guldet så tror Maria Ljunggren –»

• I genomsnitt äger varje person i EU 250 kilo
elektriska och elektroniska produkter, 17 kilo
batterier och nästan 600 kilo fordon.

Digitalisering och förändring
Foto: Bengt Kjellin

Visste du att:

• En enda smartphone innehåller ca 40 kritiska
metaller, med 25-30 gånger större guldkoncentration än de rikaste guldmalmerna.
• I EUs, Norges och Schweiz fordonsflotta 2015
fanns cirka 30 ton guld i nya bilar som sattes
på marknaden, cirka 400 ton guld i bilar i den
aktiva flottan och cirka 20 ton guld i bilar 		
som lämnar fordonsflottan.
• År 2020 beräknas det finnas ca 18 000 ton
av den sällsynta jordartsmetallen neodym i
den aktiva bilflottan – nio gånger så mycket
som år 2000.

Foto: Jan-Olof Yxell

–» Söderman att där skulle kunna finnas ekonomiska incitament för återvinningsbranschen att
agera. Men många andra kritiska metaller har
lägre råvarupriser, och där krävs någon typ av
initiativ för att även dessa ska tas till vara.
– Man får titta på faktorer som återvinningsteknik och fordonsdesign för att göra metallerna
enklare att återvinna.
– En idé vore att göra det möjligt för konsumenten att betala en avgift för att bekosta en mer
avancerad återvinning av fordonet, på liknande
sätt som man idag betalar för förpackningsåtervinning. Men det är min egen tanke.

Maria Ljunggren Söderman forskar på
återvinningbara metaller i fordon.

John Wedel med en bit av vårvackra Göteborg i bakgrunden.

E

n av de stora megatrenderna vi pratar
mycket om just nu är digitaliseringen. I
en rapport från Oxford (Frey & Osborne)
beskrivs konsekvenserna av denna i form av
andelen jobb som försvinner inom 20 år. Generellt beräknas 46 procent av alla jobb ersättas av
digital och automatiserad teknik. Naturligtvis
kommer detta också att drabba logistiksektorn.
För exempelvis lokförare beräknas digitaliseringen innebära att 89 procent av jobben försvinner, för lagerarbetare 78 procent och för civilingenjörer bara 5 procent. Väldigt många av de
operativa arbetena kommer alltså att ersättas av
datorer.
Är detta ett stort problem? Svaret är både ja
och nej. Vi har tidigare i historien varit med om
liknande skiften, t ex jordbrukets omvandling
till industri. I dag tycker nog ingen att denna var
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negativ. Men just då måste omvandlingen ha varit
oerhört smärtsam för många.
Många jobb inom logistiksektorn har attraherat människor med lägre utbildning och fungerat
som instegsjobb på arbetsmarknaden. Tyvärr är
det dock så att de jobb som kräver lägst erfarenhet också är de som kommer att kunna digitaliseras bort lättast. Då gäller det verkligen att samhället kan hantera denna förändring. Vi måste
alltså redan nu förbereda oss på det som kommer.
Samtidigt ser vi att bara 5 procent av jobben
för civilingenjörer kommer att ersättas. Utbildning lönar sig alltså. Man blir mer oersättlig. Idag
har vi ett stort antal universitet och högskolor, på
vilka det bedrivs högklassig utbildning i logistik.
Grunden för bra utbildning är forskning och då
måste vi ha tillgång till bra forskare. Här kommer internationellt utbyte in. På Handelshögskolan i Göteborg har man till exempel rekryterat
två internationellt erkända forskare, en av dem
visserligen bara på gästspel, men ändå. Världsledande forskare från Europa kommer och berikar
vår akademi här i Göteborg. Michael Browne
och Laetitia Dablanc är två utmärkta exempel på
denna kompetensinjektion till Sveriges logistikkunnande. Mer av detta är önskvärt.
Å andra sidan ”tappar” vi också duktiga forskare. Henrik Sternberg, som tidigare arbetat vid
Chalmers och LTH, flyttar till Iowa State University. Stort grattis till honom och till ISU. Hoppas
bara att han kommer hem om några år, ännu mer
meriterad, och att han då vill komma tillbaka till
landets bästa logistikforskningsstad.

404 23 Göteborg
Telefon reception: 031-61 24 02
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Tryckt på Hyltetryck

John Wedel, vd LTS

Göteborg – en lagertät region
Foto: Göteborgs hamn

Göteborgsregionen är en av de mest
lagertäta storstadsregionerna i världen – med hela 239 lager per miljoner invånare – jämfört med 6 lager per miljon
invånare i Tokyo.
– Göteborg är en viktig port in till den skandinaviska marknaden, säger Laetitia Dablanc, gästprofessor i logistik på Handels i Göteborg, som
forskar på spridningsmönstret för logistikfastigheter i storstadsregioner världen över.
– Vi har studerat städer som Paris, Milano,
Tokyo, Los Angeles och Berlin både på regionnivå och på stadsnivå. Vi tittar också på hur
spridningen av logistikfastigheter i storstadsregioner förändras över tid.
Hittills har hennes forskarteam byggt upp en
databas med 25 fallstudier av storstäder i världen
inom det så kallade Citylab-projektet. En tredjedel av fallen är från Europa, en tredjedel från
USA och resten från övriga världen.
Koncentration kring storstäder
En tydlig trend är att logistikanläggningarna de
senaste 20 åren flyttat allt närmare regioncentra
– på mindre städers bekostnad.
– Vi ser en tydligt regional polarisering av
logistiken runt s k gateways, storstäder med stor
konsumtionsmarknad, bra transportinfrastruktur och större motorvägsknutpunkter.
I USA koncentreras logistiken till exempel
kring Los Angeles på San Diegos bekostnad och
Atlanta vinner mark mot Savannah.
– Trenden syns i samtliga regioner vi studerat.
Samtidigt pågår en motsatt trend på stadsnivå
– där logistikanläggningarna flyttar ut från stadskärnan.
– Lager tenderar att flytta till städernas ytterområden med bra tillgänglighet till större vägar,

– Den regionala trenden i Göteborg är snarlik den
för större städer, säger Laetitia Dablanc.

Tack vare logistikparken på Hisingen bryter Göteborgsregionen mot den internationella trenden att
logistiken flyttas ut från stadskärnan.
stora tillgängliga markytor, rimliga hyror och bra
tillgång till arbetskraft.
I snitt växer avståndet med 0,31 km per år i de
studerade regionerna.
– Alla vill ligga nära centrum, men alla klarar
inte städernas hyresnivåer så logistiken trycks ut.
I Paris låg lagren i genomsnitt 10 km från Notre
Dame för 20 år sedan. Nu ligger de i snitt 25 km
i från.
Göteborg sticker ut
Gästprofessuren vid Göteborgs universitet finansieras av näringslivet och pågår 2016–2018. Till
vardags är Laetitia Dablanc forskningsledare vid
IFSTTAR-institutet i Paris och har en forskartjänst inom urbana transporter vid University of
Southern California, USA.
– Göteborg är den minsta staden vi studerat
och ingen riktig storstad jämfört med andra städer i studien. Men min gästprofessur gav möjlighet att samarbeta med lokala forskare och samla
bra dataunderlag.
Göteborgsstudien jämför spridningsmönstret
för logistikfastigheter mellan 2000 och 2014 på
stadsnivå och regionalt i hela Västa Götaland.
– Göteborg är en viktig port in till den skandinaviska marknaden. Den regionala trenden är
snarlik den för större städer.
Utmärkande för Göteborg är dock att logistiken inte flyttats ut från stadskärnan i samma

utsträckning som i andra städer. Förklaringen är
logistikparken på Hisingen, där staden gjort en
miljon kvadratmeter mark tillgänglig för logistiketableringar. Bara under 2018 färdigställer Bockasjö, Castellum, Prologis och NCC fyra lager på
totalt 75 200 kvm här, vilket gör området till det
starkaste tillväxtområdet för logistik i Sverige.
– Området är en ”game changer” som påverkar
hela regionen. Det visar att Göteborg är en mindre stad, i riktiga megastäder kan ett enda läge
inte påverka utfallet på det viset.

Lagertätaste stadsregionen
I Citylab-projektet har forskarna kartlagt antalet
lager per miljon invånare i de olika städerna.
Lagertätheten varierar stort – från bara sex lager
per miljon invånare i Tokyo till hela 239 lager
per miljon invånare i Västra Götaland, som alltså
ligger i topp i lagertäthet bland alla studerade
regioner. Lagertätheten ökar över tid i 75 procent av de undersökta regionerna.
Citylab-projektets resultat från de olika städerna
inklusive Göteborgsregionen finns på s 144
och framåt här: http://www.citylab-project.eu/
deliverables/D2_1.pdf
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Samlat lager ger effektivare hantering

–Vi får snabbare beslutsvägar och nya möjligheter för våra medarbetare att utvecklas och söka tjänster
inom koncernens affärsområden, säger Niclas Coster.
Lagret är luftigt och lugnt så här på eftermiddagen. Verksamheten pågår dygnet runt med
intensivast verksamhet på natten och morgontimmarna. På skyltar i taket är destination och
mottagare tydligt uppmärkta och avställningsytorna markerade med färglinjer på betonggolvet.
Här hanteras allt från tullvaror, livsmedel och
e-matkassar till dryck, vitvaror och möbler, med
Carlsberg, Linas Matkasse och Ikea bland kunderna. Lagret har en tempererad del och huvudlagret har terminalytor för paket- pall och styckegods i ena änden och ett höglager för lagring och
hemleveranser i den andra.
–Vi utnyttjar samma golvytor för flera olika
kundvolymer under olika delar av dygnet. Det
blir kostnads- och resurseffektivt..
Konsolideringen har också gjort att man nu
kan öka fyllnadsgraden i bilarna.
Foto: Hilda Hultén

I januari invigde Bring sitt nya, 11 500 kvm stora
multilager i Mölnlycke, som byggts och ägs av
Catena Fastigheter. Terminalen konsoliderar
Brings tre tidigare terminaler i Mölndal, Gamlestaden och på Hisingen och kombinerar både
kontor och godsflöden från flera olika affärsområden; Distribution, Frigo och Home Delivery i
samma lokaler.
– Vi samlar kyl- och frys, torr- och tullvaror i
samma terminal. Det vi gör här är ganska nytt i
vår bransch, säger terminalchef Niclas Coster när
han stolt visar runt i den nya anläggningen.
Att flera affärsområden delar kontor ger en helt
annan interaktion, menar han.
– Vi får snabbare beslutsvägar och nya möjligheter för våra medarbetare att utvecklas och söka
tjänster inom andra affärsområden i företaget.
Även erbjudandet till kunderna blir mer komplett.
Den nya terminalen ligger i Mölnlycke industriområde i Härryda kommun, någon kilometer
utanför Göteborgs stad. Terminalens placering
invid riksväg 40 är optimal, både regionalt sett
och för Brings nationella nätverk. Lagerplaceringen gjorde också att samtliga medarbetare
följde med i flytten.
– Det tar ca 15 minuter härifrån till Avenyn,
och bussarna hit går från Korsvägen var sjätte
minut. Vi analyserade spridningen av våra medarbetare innan flytten, och bara några få har fått
längre resväg.

Foto: Hilda Hultén

Bring samlar tre verksamheter i Mölnlycke, Göteborg i ett nytt logistikcenter.
I anläggningen kombineras lagring för
flera av Brings affärsområden – ett nytänkande grepp som effektiviserar både
ytanvändning och transporter.

– En möbel kan köras ut tillsammans med en
tvättmaskin och en matkasse i samma bil om de
ska till samma område. Det har blivit synergier
direkt.
Även byggnaden är väloptimerad. Bland annat
tas överskottsenergin från de tempererade lagren
i retur till bergvärmeanläggningen. Tillsammans
med solpaneler på taket halverar det energiförbrukningen mot tidigare terminalstruktur.
Kontorsdelen har vilorum och utrymmen för
chaufförer i internationell linjetrafik och i källaren finns ett gym där medarbetarna kan träna.
På baksidan av terminalen finns ett utlämningsställe för konsumenter som själva vill hämta
sina varor. Utmaningen för Brings verksamhet är
framförallt ökade kundkrav.
– Konsumenter förväntar sig allt tätare och
snabbare leveranser, på tider som passar dem,
gärna kvällar och helger. Vår expressverksamhet
utnyttjades främst för B2B-flöden tidigare, men
nu blir det alltmer hemleveranser till privatpersoner, säger Niclas Coster.
Även bristen på yrkeschaufförer är en svår nöt
att knäcka – särskilt för tyngre fordon.
– Chaufförsbristen är en av de största utmaningarna vår bransch står inför.

Bring Mölnlycke
Terminalen har en total yta på 15 000 kvm varav
11 500 kvm är lager, med produktionsområden
för kyl och frys, paket- och pallhämtning, hemleveranser samt ett höglager.
Terminalen är utrustad med solceller på taket
och möter kraven för ”Green building” certifiering. Man testar även elbilar och ska få en egen
HVO-tankstation till området.
Omkring 75 personer jobbar på terminalen,
varav 50 på kontoret och 25 på lagret. .

På skyltar i taket är destination och mottagare tydligt uppmärkta.
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Varje dag passerar 2 500 lastbilar över Svinesundsbron, så en bättre järnvägsförbindelse på sträckan Göteborg–Oslo har stor miljöpotential.

Gränslöst samarbete för regional utveckling
Västra Götalandsregionen går med i det
transnationella nätverket STRING, som
ska jobba för ökad tillgänglighet från
Hamburg i söder till Oslo i norr.
– Vi vill sätta in transportkorridoren
Göteborg-Oslo i ett större sammanhang,
säger VGRs ordförande Magnus Berntsson.
Text: Klara Eriksson
I februari gick Västra Götalandsregionen med i
nätverket STRING, där 11 regioner och städer
från fyra länder nu ingår. Nätverkets mål blir att
stärka regionutvecklingen längs en korridor från
Hamburg i söder, över Själland, Köpenhamn och
Malmö och längs västkusten upp till Oslo. För
Västra Götalandsregionen har korridoren Göteborg–Oslo varit högprioriterad länge.
Om STRING
STRING är ett politiskt partnerskap med
ursprungligt syfte att få till en nordeuropeisk
grön tillväxtkorridor mellan Hamburg och
Öresundsregionen. De sex ursprungliga medlemmarna var Hamburg och Schleswig-Holstein i
Tyskland, Region Hovedstaden, Region Själland
och Köpenhamns kommun i Danmark och
Region Skåne i Sverige. I februari 2018 utökades
nätverket med fem nya medlemmar; Västra
Götalandsregionen, Region Halland och Malmö
Stad i Sverige och Akershus och Østfold Fylkeskommuner i Norge. Nätverket är därmed ett av
Europas största regionala samarbeten.

– Norge är Sveriges viktigaste handelspartner. En utbyggd järnväg med dubbelspår mellan
Göteborg och Oslo skulle förstora vår arbetsmarknadsregion rejält och ge stora miljö- och
tidsvinster, både för gods och persontrafik, säger
Magnus Berntsson, VGRs regionfullmäktigeordförande och ledamot i STRING.
Nätverket har fem fokusområden; Infrastruktur, grön tillväxt, gränshindersfrågor, forskning
& utveckling och turism & kultur och ska jobba
för att främja en grön transport- och tillväxtkorridor längs ScandMeds norra del, en del av EUs
prioriterade stomnätverk TEN-T. Behovet av en

arbetet skapar mervärden längs hela sträckan.
Visionen är att skapa ett nytt, mer gränsfritt sätt
att leva, bo och arbeta på.
Stringnätverket
sträcker
sig nu från
Hamburg
i söder till
Oslo i norr
och är därmed ett av
EUs största
regionala
samarbeten.

»Genom STRING får vi en
tydligare röst både nationellt
och i EU«
grönare lösning är stort. Idag går 97 procent av
resorna mellan Göteborg och Oslo på väg och
varje dygn passerar 2 500 lastbilar över Svinesundsbron.
– Sträckan har pekats ut som en brist i regeringens infrastrukturplan för 2018–2029 – och
även i den norska planen. Genom STRING får
vi en tydligare röst både nationellt och i EU för
att ta nästa steg och driva igenom den här satsningen, säger Magnus Berntsson.
Samarbetet ger det redan etablerade norsksvenska samarbetet kring Göteborg-Oslo nya,
viktiga kontaktytor mot Skåne, Danmark och
Tyskland.
– Göteborg-Oslo är vårt huvudfokus men sam-

Snabbfakta
Medverkande länder: Sverige, Norge Danmark
och Tyskland.
Areal: 75 000 kvadratkilometer
Befolkning: 11,5 miljoner
BNP per capita: 45,300 EUR
BNP-tillväxt: +3,0% 2015
Sysselsättning: 79 %
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Initiativtagarna till Sea shuttle-projektet Lars Rexius och Kristofer Andrén, tillsammans med SOLs vd
Ragnar Johansson.

Till sommaren kommer Stena Jutlandica drivas
med el i hamn.

Sveriges första insjöfartspendel på gång

Eldrift nästa
hos Stena Line

Före sommaren ska Sveriges första
inrikes containerpendel sjösättas av
Svenska Orient Linien, (SOL). Initialt
kommer ett fartyg trafikera sträckan
Göteborg–Kristinehamn.
Av Klara Eriksson
I december kom beskedet – Svenska Orient
Linien, SOL, satsar på en ny containerpendel
mellan Göteborg och Kristinehamn, Sveriges
första sjöfartsbaserade inrikes containerpendel.
Målet är att köra igång före sommaren.
– Vi jobbar fortfarande på att knyta till oss
godset. Allt som du kan stoppa in i en container kan vi köra. Överflyttningspotentialen är det
gods som går på bil till och från Göteborgs hamn,
det är det som är mest intressant, säger Kristofer
Andrén, initiativtagare till projektet.
Två avgångar per vecka, i vardera riktning, planeras.
– Det finns helt klart volymer för ytterligare ett
fartyg men det är en delikat balansgång mellan
produktionskapacitet och volymer och det här är
en bra början.
Det tänkta upptagningsområdet är östra
Värmland, västra Örebro län och södra Dalarna.
Kunderna finns inom detaljhandeln med importvolymer och skogs- och gruvnäringen med
exportbehov. Fördelarna är hög frekvens, precision och lastkapacitet.
– Ett sådant här upplägg tar bort oerhörda
mängder tomtransporter från vägar och järnvägar.
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Trafiken räknas som IMO-sjöfart – godstrafik
med mindre fartyg som seglar under FN-organet
IMOs regelverk för internationell sjöfart. Slussarnas storlek beränsar vilken storlek på fartyg som
kan gå. Maxmåttet är 88x13 meter, vilket ger en
lastkapacitet på 150–175 TEU.
För Trollhätte kanal och den planerade slussrenoveringen skulle en ökad sjöfart på denna
sträcka betyda mycket.
– Ser Trafikverket i nästa planprocess att det
inte sker någon trafikökning i Vänern, då finns
det risk att slussarna inte kommer finnas med.
Därför är det betydelsefullt att det här blir av även
för den saken skull, säger Kristofer Andrén.

Förstärkt engagemang
Viktiga uppgifter för LTS är att stärka forskningen och utbildningen rörande logistik och
transporter för att förbättra det svenska näringslivets konkurrenskraft. Några organisationer har
valt att stödja detta lite extra genom ett så kallat
utökat engagemang i Stiftelsen:
AB Volvo
Stena AB
Stena Line Freight
Stora Enso Logistics AB
Swedavia
Trafikverket
Västra Götalandsregionen

Under våren installerar Stena Line eldrift
i hamnmanövreringen på Stena Jutlandica mellan Göteborg och Frederikshavn.
Målet är eldrift på hela sträckan.
Projektet är en viktig del av Stena Lines hållbarhetsstrategi och i framtiden är målet att kunna
köra en färja cirka 50 sjömil på batteri.
– Vi utvärderar hela tiden nya sätt att minska
vår miljöpåverkan. I takt med att både storleken
och kostnaden på batterier minskar blir batteridrift ett mycket spännande alternativ till traditionella drivmedel för sjöfarten, kommenterar Stena
Lines vd Niclas Mårtensson.
Projektet genomförs stegvis. I steg ett kopplas eldrift på för manövrering och bogpropellrar
när fartyget lägger till i hamn. I steg två kopplas
batteridrift till propellrarna så att Stena Jutlandica kan drivas på el inomskärs cirka 10 sjömil
ut till Vinga. I steg tre utökas batterikapaciteten så ett fartyg kan köra cirka 50 sjömil på el,
motsvarande distansen mellan Göteborg och
Frederikshavn. Om projektet blir framgångsrikt
kan batteridrift bli aktuellt även på andra fartyg i
Stena Lines flotta på 38 fartyg.
Batterierna med kapaitet på 1 MWh levereras
av Callenberg Technology Group. Systemet bygger på plug-in hybridteknik, där batterierna laddas när fartyget är landströmanslutet och under
drift av fartygets generatorer. Lösningen utvecklas med Stena Teknik som samarbetar med akademi, myndigheter och leverantörer. Den första
fasen finansieras till hälften med stöd från Trafikverket och EU.

Han leder Stena Lines digitaliseringsresa
Foto: Peter Nilsson, Ateljé Marie

Stena Line har satt kursen mot en digital
framtid. Målet är att bli världens första
kognitiva färjerederi.
– Om Amazon kan – varför skulle inte
vi kunna? säger, Stena Lines digitala
innovationschef Amer Mohammed.
Det senaste året har artificiell intelligens, AI, i
form av chattbotar och självlärande system börjat testas och införas på flera håll hos Stena Line.
Och det är bara början – år 2021 ska Stena Line
vara helt och hållet assisterat av AI. Målet är att
bli världens första kognitiva färjerederi. AI-satsningen har gett svallvågor och uppmärksammats
vitt och brett, bland annat vann Stena Line priset
för Årets digitala innovation på CIO Awards i
december. Men i ett traditionellt färjerederi med
anor från 1962 är det kanske inte så konstigt att
satsningen sticker ut.
– Shippingbranschen är ganska traditionell så
det är rätt lätt att väcka uppmärksamhet, säger
Amer Mohammed, Head of digital innovation på
Stena Line.
Lika stort som elektricitet
AI är ett samlingsbegrepp för självlärande system
och enligt Amer Mohammed en grundbult för
digitalisering med genomslagskraft i nivå med
elektricitetens.
– Det är inget tillval utan en självklarhet som
ingen kommer att klara sig utan.
Ytterst handlar AI-satsningen om ren överlevnad för företagen.
– Om vi ska finnas kvar om tjugo år måste vi
bli mer relevanta i allt vi gör. I slutänden handlar allt om människor – vi måste kommunicera
personligt, logiskt och relevant, oavsett om det är
med en chaufför eller resenär.
En innovation som just nu testas är chattboten
Stina, vars främsta uppgift blir att förbättra kommunikationen med kunderna.
– Många samtal och mail vi får gäller enkla
frågor, som avgångstider, regler eller biljetter. Det
finns ingen anledning för oss att sköta det manuellt om en maskin gör det snabbare och bättre.
Mix av lösningar
Stena Line tittar på allt från autonoma fartyg
till automatiserad prissättning, till system som
automatiskt rättar felstavade namn vid bokningar, kategoriserar cvn och hittar fallgropar
i avtal. Ofta är lösningarna baserade på en mix
av flera befintliga system och egna lösningar.
Stina bygger t ex på Amazons voice recognition,
Messenger och IBMs Watson. Lösningen tog tre
veckor att bygga.
– Man behöver inte utveckla systemen, AItjänster finns att köpa billigt och kan kombineras
med andra tjänster du köper, hyr eller utvecklar
själv.

– På Amazon jobbar också människor med armar och ben och vanliga förmågor. Det är egentligen
ingen skillnad förutom inställningen, säger Amer Mohammed.
Utgår man från färdiga tjänster behöver man
inte heller så stor specialistkompetens, menar
han.
– En vanlig utvecklare kan göra det mesta av
det vi behöver göra.
Bra innovationsklimat
Gruppen han leder jobbar i alla delar av verksamheten.
– Min grupps roll är att tillsammans med verksamheten sätta upp visionen och målbilden, och
sedan få de som arbetar i verksamheten att ta
över ägarskapet i innovationsprojekten, känna att
de har inflytande och att de får lov att förändra
saker. Det kan vara ovant för någon som kanske
jobbat på samma sätt i 14 år. Men de flesta tycker
det är kul.
Amer Mohammed kommer från Stockholm
och ser ingen större skillnad på innovationsklimatet i Stockholm och Göteborg.
– Generellt finns kompetensen, engagemanget
och viljan att förändra i alla större städer. Sen
kan det vara svårt att veta var jobbmöjligheterna
finns. Många tech-personer söker sig nog till traditionella tech-bolag. Då är det roligt när bolag
som Volvo och Stena Line sticker ut hakan och
gör coola grejer.

Ett av hoten även mot redarna tycks vara Amazon – den ”stora stygga vargen” som hela e-handelsvälden och detaljhandeln nervöst sneglar
efter. Ett hot som Amer Mohammed tycker alla
bör ta på allvar.
– Man ska vara totalt orolig. Amazon fick shippinglicenser förra året och är en spelare som
gärna tar hela kakan från dörr till dörr.
Egentligen är det inget som skiljer Stena Lines
potential från Amazons
– På Amazon jobbar också människor med
armar och ben och vanliga förmågor. Det är
egentligen ingen skillnad förutom inställningen.

Årets digitala projekt - prismotivering:
”Framtiden närmar sig allt snabbare – det som
var science fiction igår är strategisk realitet idag.
Att den senaste tekniken kan bli en hävstång
som förändrar allt från processer till affärer
är Årets Digitala Projekt ett praktexempel på.
En helhjärtad satsning på AI, chattbottar och
smarta algoritmer är fundamentet i den digitala
transformationen, som ska ta det anrika rederiet
till nästa nivå. Årets Digitala Projekt är Stena
Lines AI-satsning.”
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Logistik och Transport Stiftelsen LTS
Logistik och Transportstiftelsen är en samarbetsorganisation som verkat under mer än 30 år. Vi
har ett stort antal intressenter bestående av industri-, handels- och transportföretag samt regioner, kommuner och organisationer med anknytning till logistik, transport och infrastruktur.
LTS verkar för en systematisk utbyggnad
av den vetenskapliga forskningen och närliggande tillämpnings- och demonstrationsprojekt
rörande logistik och transport för att tillgodose
näringslivets och samhällets långsiktiga kunskaps- och innovationsbehov och därmed stärka
deras konkurrenskraft. För att stödja forskningen
arbetar LTS samtidigt för att utbildningsbehovet
inom området kontinuerligt tillgodoses genom
utbildningsinriktningar på alla nivåer. Stiftelsen

driver också en informationsverksamhet för att
tydliggöra ovanstående aktiviteter.
Stiftelsen har medverkat till att utveckla Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs
Universitet som ett internationellt logistikforskningscentrum i samarbete med andra svenska
och internationella forskningsinstitutioner.
Bland senare års satsningar finns:
• Professur i transportekonomi, HGU
• Utveckling och förutsättningar för Göteborgsregionen som Logistic Hub Scandinavia,
CTH/HGU
• Fordonsanvändning i transportsystemet för
hållbar logistik, CTH
• Hållbara godstransporter i stadsmiljö, CTH

• Hållbara persontransporter i stadsmiljö, CTH
• Färdplan för införande av IKT för godstransporter, CTH
• Hållbara strategier för Lönsamhet i logistikkedjan, CTH
• Kvalitetsförstärkning Logistikprogrammet,
HGU
• Förstudie Direkta sjöfartsskyttlar – CTH
• Elektroniska dokument i sjöfarten – HGU
• Energilogistik, CTH
• REACH – Accesshantering i realtid, CTH
• Logistiska affärsmodeller, CTH
• Spårbarhet för ökad leveranssäkerhet vid
flygfrakt, CTH
• Fullfinansiering av doktorand på Handelshögskolan, HGU

Logistik och Transport Stiftelsen LTS intressenter med en förstärkt satsning
AB Volvo

Stena Line Freight

Swedavia AB

Stena AB

Stora Enso Logistics AB

Trafikverket

Västra Götalandsregionen

Logistik och Transport Stiftelsen LTS intressenter

Logistik och Transport Stiftelsen LTS styrelse

ACL Sweden AB

Intellitrans

Bertil Hastéus, Ordförande

Alingsås Kommun

Lindholmen Science Park

Mats Boll, Ledamot

Almi Företagspartner Väst AB

Maersk Sverige AB

John Wedel, VD

Borås Stad

Skanska Fastigheter Göteborg AB

Business Region Göteborg AB

AB SKF

Castellum AB

SKF Logistics Services AB

DAGAB Väst AB

Stena Line

DFDS Seaways

Stora Enso Logistics AB

Falköpings kommun

Svenska Mässan

Göteborgs Hamn AB

Volvo Group

Mobil: 070-6013225

Göteborg–Landvetter Airport

AB Volvo

E-post: john.wedel@businessregion.se

Hogia AB

Västsvenska Handelskammaren

Hogia Terminal System AB

Wallhamn AB

Logistik och Transport Stiftelsen LTS kansli
John Wedel, VD
Box 11119
Besök: Norra Hamngatan 14
404 23 GÖTEBORG

Foto: Göteborgs Hamn

Tel: 031-3676121

I februari invigdes den nya kombiterminalen Arken på Hisingen som ersätter terminalen på Gullbergsvass. Terminalområdet är ca 65 000 kvm stort med sju
spår. Fullt utbyggd kommer terminalen trafikeras av 10 tåg och 200 lastbilar per dygn.

