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Krafttag för elektrifierade godstransporter

Omställningen till ett elektrifierat godstransportsystem kräver helt nya arbetssätt och överenskommelser i transportsystemet och dess värdekedjor. Det CLOSER-ledda projektet Reel samlar
representanter för lastbilstillverkare, elnätsbolag,
energiföretag, laddstationsoperatörer, åkare,
mottagare av varutransporter och offentliga
aktörer. Tillsammans ska de testa och utveckla
elektrifiering av regionala transporter med tunga
lastbilar i praktiken.
Projektet finansieras av Energimyndigheten
och Vinnova med 12,5 miljoner kronor under
2020–2021, och övriga projektparter bidrar med
17,5 miljoner kronor. Först ut att demonstreras är
transporter på upp till 30 mil i Västra Götaland
och Mälardalen.
– Tester med olika aktörer är nödvändiga för
att lyckas med omställning på riktigt. Vilka beteendeförändringar krävs, hur ändras affärsmodeller och hur bidrar offentlig styrning bäst till
omställning är exempel på frågor. Det här är ett
tydligt exempel på demonstration av system som
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Elektrifiering av lastbilstransporter krävs
för att minska klimat- och hälsopåverkan
från tung vägtrafik. I projektet Reel går
nu en rad nyckelaktörer samman, för att
testa ett elektrifierat godstransportsystem i Mälardalen och Västra Götaland,
med siktet inställt på storskaligt nationellt
införande.

I början av 2021 drar Volvo igång med elbilsleveranser för Ica, och hösten 2021 ska omkring 100
eldrivna lastbilar vara i drift inom Reel-projektet.
både kan få internationell lyskraft och bidra stort
till omställning, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.
Krävs stöd till åkerier
Omställningen är komplex och utmanar ett väletablerat system med stor betydelse för Sverige.
Frågor kring spelregler, affärsmodeller och
fördelning av risker när en helt ny infrastruktur
byggs upp är ännu inte lösta.
– En stor utmaning i elektrifieringen är hur

– En stor utmaning i elektrifieringen är hur åkerierna ska få sin affär att gå ihop,
menar Andreas Josefsson.

åkerierna ska få sin affär att gå ihop, menar
Andreas Josefsson, projektledare för Reel på
CLOSER.
– Elfordonen är ännu inte i massproduktion
och därför dyrare att investera i än bränsledrivna
fordon. Därtill kommer eldrift innebära nya förutsättningar för logistikupplägget som påverkar
kostnadsbilden.
Eldrift innebär begränsad räckvidd, och kräver
därför en annan planering av rutter, laddtider
och schemaläggning och med åkeriernas låga
marginaler behöver de stöd för att skynda på
omställningen.
– Vi kommer att ha logistiken som utgångspunkt och se på behoven ur åkarnas perspektiv.
Laddinfrastrukturen behöver också initialt
placeras på strategiska platser, så att den får högt
nyttjande, betonar Andreas Josefsson. Kanske
måste även elnätet förstärkas med någon typ av
energilagring på platser där uttaget blir högt.
– De pengar som samhället nu skjuter till för
den gröna omställningen behöver gå till logistikaktörerna, inte bara till laddinfrastruktur, och
dessa satsningar måste synkas.
Banar väg för storskalighet
Att inleda med de regionala transporterna är
logiskt, då 60 procent av alla väggodstransporter är regionala. Demonstrationsprojekten drar
igång i början av 2021, med två elfordon i vardera region, där Scania kör ihop med Dagab i
Mälardalen och Volvo med DHL och ytterligare –»
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Medverkande i Reel:
Chalmers, Dagab, EVBox, Göteborg Energi,
Scania, Vattenfall och Volvokoncernen. I projektet
samverkar även Energimyndigheten, Trafikverket
och Vinnova. Projektet leds av CLOSER, Lindholmen Science Park.

en aktör i Västra Götaland.
– Det här är en massiv omställning av vår
industri och hela vår produktflora, men att gå
mot elektrifiering handlar inte bara om att ta
–» fram en eldriven lastbil. Det är ett helt ekosystem som ska fungera vilket vi nu kan utvärdera
genom Reel, säger Per Bengtsson, projektledare
för Reel på Volvo Technology.
– Första generationen av en ny fordonstyp har
dessutom ofta ett högre inköpspris, vilket gör
affärcaset svårt att få ihop för kunderna. Så initialt behövs incitament och stöd för att skala upp
tekniken.

»Vi kommer att ha logistiken som
utgångspunkt och se på behoven
ur åkarnas perspektiv«
Nästa steg blir att få med fler aktörer i projektet.
– Vi siktar på att ha omkring hundra ellastbilar
i drift inom projektet under hösten 2021, säger
Andreas Josefsson.
Projektet ska också titta på hur offentlig styrning och stöd kan främja övergången, och hur
man kan garantera öppenhet och standardisering
för att skapa konkurrens och ekonomisk bärighet
i alla delar av systemet.
– Samverkan mellan näringslivets aktörer och
staten är nödvändig, vilket nu förstärks ytterligare genom den betydande satsning på laddinfrastruktur som aviserades i budgetpropositionen säger Robert Andrén, generaldirektör för
Energimyndigheten.
Av Hilda Hultén

Man börjar bli Coviderad!
Vi är nog många nu som sitter i våra små
Covidbubblor. Hemarbete är säkert bra ur en
smittskyddsaspekt, men oj vad tråkigt det är. Vi
som gillar logistik, gillar också den fysiska världen. Containerskepp, bilar, lager, pallar, järnvägar m m. Visst finns det en massa logistik som
är mindre fysisk, som styrning, lagersaldon,
partiformning, etc, men allt bottnar i kopplingen
till gods och aktiviteter, och naturligtvis alla de
människor som arbetar med logistiken. Jag tror
att vi som brinner för logistik också brinner för
att se det vi arbetar med, gods, lastbilar, kranar,
transportband. Och vi vill träffa människor som
kör fordonen, arbetar på lagret, distribuerar
varorna. Vi vill vara med där det händer, göra
företagsbesök, studera verkligheten, känna, höra
och se.
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Jag har alltid trott på att närhet skapar kommunikation och att närhet är en förutsättning för att
kunna arbeta aktivt med logistik. Man måste veta
vad som sker och hur allt fungerar. Då är det ju
bra om man också tillåts vara nära det som sker.
Men logistiksystemenen verkar fungera bra,
trots att samhället befinner sig i en jättekris.
Industrin tuffar på, hemleveranser sker som aldrig förr och mataffärerna är fulla med varor. Vi
privatpersoner kan inte längre resa utomlands,
men godset kan resa relativt obehindrat. Tur är
väl det, för i vår globala värld hade det inte varit
så kul om godset drabbats på samma sätt som vi.
Nu är det ju inte bara Covid som påverkar global
handel. Frihandeln är hotad och Brexit påverkar
utbytet med en av landets största handelspartners. Så det finns gott om andra hot.
Även på universiteten märks situationen av.
Hur kul är det med distansundervisning? Jag har
förmånen att varje år få vara med på Logistikprogrammets introduktion på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. I år fick jag prata
med studenterna via en bildskärm. Envägskommunikation, ingen ögonkontakt och inga frågor.
För forskarna påverkas också livet. Möjligheten
att träffa kollegor vid andra universitet på forskningskonferenser och seminarier har minskat.
Visst, Teams och Lync finns, men det blir ändå
inte riktigt samma sak. Nä, nu hoppas vi att
forskningen får fram effektiva vaccin, så vi kan
komma ut ur våra bubblor.
John Wedel
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Tågfärjan Mecklenburg–Vorpommern trafikerar den sista tåglinjen som finns kvar till Sverige, sedan Kungslinjen lades ned i våras.

Regeringen utreder tågfärjorna

De senaste decennierna har den färjebundna
tågtrafiken mellan Sverige och kontinenten sinat
alltmer. För 30 år sedan kördes ca 200 000 järnvägsvagnar per år via Trelleborgs hamn, idag körs
15 000–17 000 vagnar per år.
– Tågfärjetrafiken har svårt att konkurrera
marknadsmässigt med väggodset och den fasta
Öresundsförbindelsen. Lastbilstrafiken dominerar godstransporterna till och från kontinenten
idag, och det är volymer som växer, säger Markus
Lindbom, kommersiell chef på Stena Line.
Att ha tågspår på en färja innebär en kostnad,
inte minst underhåll.
– Varje gång vi tar in ett fartyg på varv så
måste vi som rederi fråga oss om det är värt att ta
investeringen. När volymerna och lönsamheten
går ned så blir det allt svårare att motivera och
i vissa fall har man valt att asfaltera över spåren
för att få plats med fler lastbilar och bilar istället.

– Det är såklart jättetråkigt att linjen försvinner, inte minst för Rügen på tyska sidan, där färjan betytt mycket för regionen. Men vi måste se
till vår affär, de minskade tågvolymerna går inte
att blunda för.
Kungslinjen har länge dragits med ekonomiska svårigheter på grund av minskade fraktoch tågvolymer.
– När sedan pandemin slog till med en drastisk
minskning av passagerare, fanns inget annat val
än att stänga linjen, för att säkra vår övriga verksamhet på lång sikt.
Stena Line de senaste åren bantat ned sin tågfärjetrafik från tre linjer med fem tågfärjor till
en enda tågfärjelinje; Trelleborg–Rostock med
färjorna Mecklenburg–Vorpommern och Skåne,
där mycket av tåggodset kommer från svensk
basindustri, exempelvis stål från SSAB.
Pandemin har varit en tuff tid för färjerederierna. I somras hade Stena Line hälften så mycket
passagerare som en vanlig högsäsong. Under
våren syntes även en markant nedgång i fraktvolymer,. Sedan juni har godsvolymerna varit
tillbaka på normalnivåer. Trots passagerarbristen
har majoriteten av fartygen och turerna körts.
–Jag är stolt över att vi lyckats upprätthålla vår
service och vårt linjenätverk trots pandemin. Vi
är en viktig del av den europeiska infrastrukturen, färjelinjerna behövs för att upprätthålla
godsflödena och varuförsörjningen.

Kungslinjen borta
2019 lade polska Unity Line ned sin tågfärja mellan Ystad och Swinouscie i Polen, och i mars
2020 lade Stena Line ned trafiken med tågfärjan
FS Sassnitz på den gamla ”Kungslinjen”, Trelleborg och Sassnitz. Kungslinjen startade 1909, och
var en av Europas äldsta färjelinjer.

Regeringen utreder tågfärjorna
I juli i år gav regeringen Trafikverket i uppdrag
att utreda tågfärjetrafikens betydelse ur ett beredskaps- och redundansperspektiv, om det exempelvis skulle bli ett långvarigt avbrott i tågtrafiken
över Danmark.
I utredningen, som ska redovisas i januari

Tågfärjetrafiken till Sverige sinar, och
sedan Stena Line lade ned “Kungslinjen”
i våras finns bara en tågfärjelinje kvar.
Nu utreder Trafikverket förbindelsens
betydelse för Sveriges försörjning, även
ur beredskapsperspektiv.
– Det här är en viktig strategisk fråga,
inte bara för oss som rederi utan för hela
Sverige, menar Markus Lindbom, kommersiell chef på Stena Line.

– Det är väldigt
bra att den här
utredningen görs,
säger Markus
Lindbom.

2021, ska Trafikverket bl a titta på industrins
behov av färjetrafiken, utvecklingsmöjligheter för
järnvägsgods via Trelleborgs hamn, och om linjen kan nyttjas för passagerartåg. Även hamnens
och rederiets förutsättningar att tillhandahålla
den järnvägsinfrastruktur som krävs för att upprätthålla förbindelsen i framtiden ska utredas.
– Det är väldigt bra att den här utredningen
görs. Det här är en viktig strategisk fråga, inte
bara för oss som rederi eller för hamnen. Tågfärjor är flytande järnvägsbroar, om det visar sig att
de behövs för att minska sårbarheten i Sveriges
transportflöden och den kommersiella delen inte
bär sig, då är ju frågan om det bara är marknadskrafterna som ska se till att trafiken finns kvar.
Förhoppningsvis får dessa frågor ett svar nu.
Av Hilda Hultén
Om Stena Line
Stena Line är ett av Europas största färjerederier med 38 fartyg och 19 linjer i norra Europa.
Företaget är familjeägt, grundades 1962 och
huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är
en del av Stena AB-koncernen, med omkring
16 000 anställda och omsättning på ca
37 miljarder SEK.
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E-handelskunder kör mindre bil

E-handelns potential i att vara mer hållbar och
energieffektiv än butikshandeln ligger mycket
i antagandet att en e-handelsbeställning skulle
ersätta en shoppingresa med bil. Men hur ser det
ut i verkligheten? Struntar man i en bilresa om
man i stället får varan hemlevererad?
En ny VTI-studie visar att e-handelskonsumenter av dagligvaror åtminstone kör mindre bil.
3 000 respondenter i åldersgruppen 25–59 i
storstadsregioner och mellanstora städer intervjuas i studien. Av dessa e-handlade 699 mer än
en gång per år, och 346 minst en gång per månad.
– Man kan se två tydliga kategorier av flitiga
e-konsumenter: en som bor i lägenhet, inte har
bil och vill ha hemleverans, och en som bor i hus,
är bilburen och vill hämta upp matkassen i butik.
Men båda grupperna körde mindre bil för
att handla livsmedel än de som inte e-handlade,
säger VTI-forskaren Joakim Kalantari.

– De som e-handlar kör bil betydligt mindre i samband med inköp, både de som väljer hemleverans och
de som hämtar i butik, berättar Joakim Kalantari.
mindre bil för att de e-handlar, eller e-handlar de
för att de inte har bil? säger Joakim Kalantari.
– Vi har heller inte haft möjlighet att titta på
rekyleffekter – det vill säga när man nu sparar in
tid genom att e-handla – använder man då bilen
till att ex. hälsa på en släkting, och lägger därmed
till en bilresa?
Även C&C-are kör mindre bil
Ett intressant resultat i studien menar han ändå
är att de som e-handlar och väljer att hämta
maten i butik, så kallad click and collect (C&C),
ändå kör mindre bil. Dessa hushåll är placerade
i betydligt mer glesbefolkade områden, bilbero-
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En mil mindre körning
Enligt svaren från självskattningsenkäten var
sträckan som konsumenter kör för matinköp i
genomsnitt 11 km kortare per månad för alla som
e-handlar dagligvaror, och hela 23 km kortare för
de som e-handlar livsmedel och föredrar hemleverans, jämfört med gruppen som inte e-handlar
dagligvaror. Men att det skulle vara e-handelns
förtjänst att dessa konsumenter kör mindre bil är
tveksamt, enligt forskarna.
– Det som resultaten indikerar är att de som
e-handlar kör bil betydligt mindre i samband med
inköp, och det gäller både de som väljer hemleverans och de som hämtar i butik. Men man kan ju
inte säga vad som är hönan eller ägget – kör de

foto ulrika dietrichson

Om e-handel är bra eller dåligt för miljön,
är en fråga som debatterats sedan kunderna började shoppa på nätet, och som
blir alltmer aktuell i takt med att e-handeln ökar. En ny VTI-studie, finansierad
av Energimyndigheten, visar att e-handelskunder som handlar mat på nätet kör
mindre bil än de som inte e-handlar – men
att det är svårt att säga varför.

De som e-handlar och väljer att hämta maten i butik, så kallad click and collect, ändå kör mindre bil.
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ende och bilinnehavet är störst i denna grupp och
färdmedelsvalet påverkas alltså inte nämnvärt
beroende på om man handlar i en fysisk butik
eller endast hämtar upp sin e-handelsbeställning.
– Det här beror på att resan med bil till butik
oftare är en kedjeresa – man t ex kör barn till träning eller från jobbet – i stället för en dedikerad
resa bara till mataffären för att handla. Det innebär att även upphämtningsalternativet har positiva effekter för ex. miljön.
Forskarna blev förvånade över att e-handelskonsumenterna av dagligvaror var en sådan
heterogen grupp och att inte alla föredrog hemleverans. Faktum var att skillnaderna mellan
C&C och hemleveransgruppen var betydligt
större än de mellan gruppen som e-handlar och
de som inte gör det. Resultaten pekar på att de
som C&C-handlar bor i områden där det är svårast att leverera en kostnads- och energieffektiv
hemleveranstjänst av tillräckligt hög kvalitet och
i betydlig större utsträckning efterfrågar en tjänst
som inte fordrar att inköpen levereras till hemmet. Samtidigt bidrar tillgången till plocktjänsten i sig, dvs. e-handel genom C&C, till kortare
sträckor bilkörning, i samband med inköp av
dagligvaror.
– Men gissningsvis är dagligvaruhandlarna väl
medvetna om att de här två grupperna existerar.
Av Klara Eriksson

Så ska e-matsdistributionen elektrifieras
foto: chalmers industriteknik.

Triple F-projektet E-DEL ska titta på hur
man kan elektrifiera den krävande leveransen av livsmedel de sista kilometrarna
hem till kund.

– Då e-handeln av livsmedel bara är i
sin linda är det läge att ställa om transportsystemet till elfordon nu för att ”göra
rätt från början” innan marknaden växer
ännu mer, säger Jessica Wehner, projektledare på Chalmers Industriteknik.

E-handeln av livsmedel har skjutit i höjden under
corona, och med den transporterna. Enligt Postnords senaste e-barometer växte e-handeln av
dagligvaror med hela 115 procent under andra
kvartalet 2020–men från en låg nivå–bara två
procent av segmentet handlades online 2019.
I och med att mat-e-handeln ligger i startgroparna finns möjligheten att skapa ett hållbart
logistiksystem från början–det tror åtminstone konsortiet bakom det nystartade projektet
”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med
elfordon” (E-DEL).
– Vi vill komma fram till en smart lösning som
håller matvarorna kylda eller frysta, använder
energi på ett effektivt sätt och gör att distributionen kan ske med elfordon. Vi har mycket kompetens i projektgruppen så vi tror att vi ska kunna
komma fram till en smart lösning, säger Jessica
Wehner, doktor inom logistik och projektledare
för E-DEL på Chalmers Industriteknik.

foto: gordon delivery.

Erfaret konsortium
För att hitta lösningar som snabbt kan implementeras kommer projektet att fokusera på att hitta
en lösning som beaktar utmaningar och möjligheter med tekniken, infrastrukturen och logistiksystemet samtidigt. Projektet involverar Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron
AB, Coop, Castellum och Stockholms stad.
– Coop har jättemycket erfarenhet av livsmedelslogistik och likaså Gordon Delivery, som levererar mat idag, sen tillverkar E-Tron ellastbilar,
så vi har mycket kunskap i projektet. Dessutom
känner Stockholms stad väl till situationen i städer och Castellum sitter på ytor som behövs för
att få till omlastning och liknande, så jag tycker
vi har väldigt goda förutsättningar, säger Jessica

Projektet involverar Chalmers Industriteknik, E-Tron AB, Coop, Castellum, Stockholms
stad – och Gordon Delivery.

– Vår uppgift blir att fundera ut den smartaste lösningen, sammanfattar Jessica Wehner projektet.
Wehner.
– Det är en stor utmaning att alla vill ha fatt i
de här ytorna i staden.
Utmaningen med logistiken av livsmedel som
handlas online och som levereras hem till kund,
är att den kräver en obruten kyl- och fryskedja
fram till kunden, som också behöver kunna ta
emot matkassen och sätta in den i kylen. Den
ställer krav på frys- eller kyllösning i lastutrymmet.
Hur stort batteri som behövs och hur lång rutt
fordonet kan färdas, beror på vilken teknisk kylmetod, en aktiv eller passiv metod, som väljs.
– Allting hänger ihop: hur många stopp man
gör och hur många gånger man öppnar dörren till
kylrummet. Kylmatvarorna kanske t o m behöver
värmas upp på vintern om det fryser utomhus?
Den tekniska lösningen påverkar hur logistiken
i samspelet med infrastrukturen kan utformas
och tvärtom– vår uppgift blir att fundera ut den
smartaste lösningen.
Förstudie som kan bli mer
Det ettåriga projektet ska resultera i en teknisk
kravspecifikation på ett elfordon för e-matsdist-

ribution, och en idé om logistikupplägget och
infrastrukturen. Projektet finansieras med en
miljon kronor, varav konsortiedeltagarna står för
hälften och Triple F för hälften.
– Förhoppningen är att ta fram en lösning som
kan skalas upp och vara till nytta för andra. Vi
kanske har möjlighet att gå vidare och ansöka om
en förlängning av projektet.
En övergång till eldrift i distributionen av hela
e-handlade dagligvaror kräver dock även att det
övriga samhället hänger med och ställer om,
betonar Jessica Wehner.
– Det kräver att alla aktörer strävar åt samma
håll och att infrastrukturen för elfordon finns på
plats i framtiden. Annars går det inte.
Av Klara Eriksson

Triple F
Triple F står för Fossil Free Freight och är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning för
att bidra till det svenska godstransportsystemets
omställning till fossilfrihet.
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Ny metod för att lokalisera produktion
foto: mostphotos.

Tillverkningsindustrin står inför svåra
beslut när det gäller att leva upp till olika
hållbarhetsmål och samtidigt behålla lönsamheten, t ex i valet mellan tillverkning
nära och tillverkning långt bort. Men Borås-forskaren Petchprakai Sirilertsuwan
har utvecklat en ny metod som kan hjälpa
till att navigera i lokaliseringsfrågan.
I sin doktorsavhandling inom Sustainable Management and Design in Textiles vid Högskolan i
Borås har Petchprakai Sirilertsuwan utvecklat
en modell som visar fördelar respektive nackdelar utifrån olika faktorer för produktionskedjan, exempelvis avstånd mellan marknad och
huvudkontor, avstånd mellan produktionsort
och marknad, eller närhet till materialleverantörer. Genom att definiera olika parametrar i den
nuvarande försörjningskedjan, och ange önskemål om t ex social hållbarhet eller minskade
utsläpp, kan modellen ge en fingervisning om i
vilken region man har störst fördelar att förlägga
produktionen.

foto: suss wilén

Fungerar som beslutsstöd
Modellen kan fungera som beslutsstöd vid val av
plats (in-house så väl som outsourcat) för produktionsanläggningar i en försörjningskedja med
flera steg, som materialförsörjning, transporter,
produktion och distribution.
– Om materialförsörjning, slutproduktion och
marknad kan placeras närmare varandra leder

– Modellen kan uppskatta slutkostnaden för
produkten utifrån produktionskostnad, förväntad
kvalitet och ställda sociala och miljömässiga krav,
säger Petchprakai Sirilertsuwan.
6

Boråsforskarna har skapat en modell för att utvärdera kostnaden för hållbar produktion, med kläder
som exempel.
det till minskade transporter, vilket gör att företagen får bättre kontroll över försörjningskedjan.
Det ger tidsvinster, genom att snabbare kunna
svara på marknaden, och gagnar miljön genom
minskade utsläpp av växthusgaser, förklarar
Petchprakai Siriliertsuwan.
Modeller för produktionslokalisering är inget
nytt, men enligt henne är den mer omfattande
och praxisbaserad än tidigare varianter. Förutom
system- och hållbarhetsaspekter kan modellen
också värdera risker i försörjningskedjorna
– I industrin går det att använda modellen för
att uppskatta slutkostnaden för produkten när
den kommer fram till varuhuset utifrån produktionskostnad, förväntad kvalitet och ställda
sociala och miljömässiga krav.
Modellen har utvecklats utifrån systematiska
litteraturstudier, intervjuer med personer i ledningen på textilföretag i Sverige och simuleringar
av försörjningskedjor. I forskningen har textilindustrin stått exempel, men modellen kan tillämpas i olika branscher.
Komplicerad klädproduktion
Enligt Petchprakais handledare Daniel Ekwall,
docent i SCM och professor textilt management,
är det flera saker som utmärker textilbranschen.
– För det första var klädindustrin bland de första att industrialiseras, med start på 1700-talet
med ”Spinning Jenny”. Maskin- och materialkostnaderna är ungefär lika stora som arbetskostnaderna, och därmed låga jämfört med andra
branscher, vilket gör produktionen geografiskt
rörlig.

Klädproduktion förläggs ofta dit lönenivåerna
är låga.
– Just nu ser vi en flytt av produktion från
Asien, där lönekostnaderna stiger snabbt, till bl a
sydöstra Afrika. Samtidigt bor två tredjedelar av
världens befolkning i Asien, så sannolikt kommer
den mesta produktionen ske där även framöver,
nära sin marknad.
På marknadssidan är konsumtionen hög och
kundbeteendena föränderliga.
– Men det råder samtidigt sällan någon brist
på kläder. De flesta har redan mer än de behöver i
sin garderob. Allt det här påverkar förutsättningarna i branschen.
I forskningsprojektet har man tittat på att flytta
produktion från Asien till Europa, för att komma
närmare marknaden.
– Men att flytta produktion närmare konsumtionscentra behöver inte vara mer hållbart. Om
råvarorna till exempel fortfarande kommer från
Asien, innebär det kanske att man får mer slöseri
i transportledet.
Daniel Ekwalls råd till företag som vill bli mer
socialt eller miljömässigt hållbara är att göra sin
hemläxa:
– Det pratas mycket om hållbarhet, men det
kostar på att faktiskt utvärdera sin produktionsstruktur. Att få till hållbar produktion kostar i
regel mer, så man måste göra en poäng av det och
kunna ta mer betalt för sina produkter om det ska
löna sig.
Av Hilda Hultén

– Jag har alltid haft sidoverksamhet och nu
växlar jag upp den biten. Vi tre kompletterar
varandra kompetensmässigt, Bosse kommer
från Schenker och chefsvärlden inom transport,
Andreas har e-handelsbakgrund från Care of
Carl och jag har min kompetens inom digitalisering, IT och även poddande. Vi kan nog hitta på
allt möjligt kul ihop.
Kommer sakna undervisningen
Att lämna universitetsvärlden för en startup
beskriver han som att lämna ”en trögflytande flod
och hoppa rätt in i ett vattenfall”.
– Det är lite nervöst. Samtidigt har jag alltid
velat testa att jobba i ett startupbolag, och jag gillar dynamiska och föränderliga miljöer. Det ska
bli otroligt kul.
Att lämna Chalmers ger blandade känslor.
– Chalmers är den bästa arbetsplatsen jag
någonsin varit på. Jag älskar den strategiska delen
av arbetet med att utveckla undervisningen, förändra riktningar och digitalisera. Och jag älskar
att undervisa. Men jag kommer inte att sakna den
stora organisationen och det byråkratiska maskineriet. Den delen är jag oerhört trött på.
Beslutet har växt fram.
– Jag fyllde femtio förra året och vill inte pensionera mig på Chalmers. Planen har länge varit
att lämna under 2020 och göra något helt annat.
PO Arnäs är en välkänd logistikpoddare, och
driver bl a Logistikpodden och Pod Geeks, något
han kommer att fortsätta med.
– Ingen av poddarna läggs ned. Vi får se exakt
hur vi lägger upp det med avsnitten framåt, om
det blir varannan vecka som nu eller om vi kommer att jobba med säsonger. Men poddande är
något av det roligaste jag gjort, det kan jag inte
sluta med.
Att poddälskaren PO nu får ännu mer ”poddar” i sitt liv mer Einrides Pod, är inget han är
ledsen över.
– Det är ju faktisk ett ganska kul sammanträffande.

– Jag har alltid velat testa att jobba i ett startupbolag, och jag gillar dynamiska och föränderliga miljöer.
Det ska bli otroligt kul, säger Per Olof Arnäs.
net eller teknologin i sig som är lösningen, utan
Logistikprofilen Per Olof Arnäs lämnar
ett transportbehov som ska effektiviseras och
göras bättre med hjälp av den här teknologin.
Chalmers efter tio år, för att bli logistikexpert på Einride, när bolaget nu går in i en
Delar tiden mellan Einride och Steerlink
stor expansionsfas.
För PO Arnäs har utvecklingen mot digitalise– Jag har följt Einride sedan det starring, eldrift och autonomitet i transportbrantade, när den här chansen kom så kunde
schen alltid varit central.
jag inte tacka nej.
– Jag har tänkt i de här banorna i säkert 30 år,
Vid årsskiftet lämnar Per Olof Arnäs rollen som så när Einride startade sin verksamhet i princip
logistikforskare och viceprefekt på Chalmers för utanför mitt fönster på Chalmers för några år
att bli Senior logistics expert i Einride, som speci- sedan var det inget som gick att ignorera. Jag
aliserar sig på eldrivna och självkörande fordon.
har haft en dialog med Einrides grundare Robert
– Einride skalar upp sin verksamhet kraftigt Falck i flera år, och nu kom möjligheten att hoppa
just nu, och går från att utveckla och sälja själv- på. Det gick inte att tacka nej.
körande, elektriska fordon till att erbjuda logisTjänsten är på deltid, och övrig tid kommer
tiklösningar baserad på eldrift, både med och ska han ägna åt konsultprojekt på bolaget Steutan förare och med olika autonoma inslag. Det erlink Partners, tillsammans med grundarna Bo
Hallams och Andreas Thieme.
vill jag vara en del av.
Elektrifieringen av transportindustrin går i
rasande takt just nu, men för att elektrifieringen
ska fungera i praktiken krävs helt nya planeringsmodeller i transportsystemen.
– Eldrift innebär att man måste ta hänsyn
till saker som räckvidd och laddtider, och det
förändrar förutsättningarna helt. Det innebär
begränsningar, samtidigt som det öppnar nya
möjligheter. Einride är framförallt ett teknologiföretag, så min kunskap om logistiksystem och
hur transportverksamheter fungerar kan komma
väl till nytta där.
Vad rollen exakt innebär är ännu oklart, vilket
är precis så PO Arnäs vill ha det.
– Det kan vara allt från att internutbilda om
logistik till att prata med kunder och förstå deras
behov och hur de kan lösas. Det är ju inte fordo- Poddälskaren PO nu får ännu mer ”poddar” i sitt liv med Einrides Pod.

Av Hilda Hultén
foto: einride

foto: cheyenne olander

PO Arnäs lämnar Chalmers för Einride
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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 styrelse
Mats Boll, Ordförande
Torbjörn Wedebrand, Ledamot
John Wedel, VD

Logistik och Transport Stiftelsen LTS kansli
John Wedel, VD
Box 11119
Besök: Östra Hamngatan 5
404 23 GÖTEBORG

Tel: 031-367 61 21
Mobil: 070-6013225
E-post: john.wedel@businessregion.se
Hemsida: www.logistikstiftelsen.se

Logistikens framtid formas i Säve

Castellum Säve är ett 3 miljoner kvm stort markområde kring Säve flygplats, som väntas bli Göteborgs nästa stora etableringsläge för logistikverksamhet. Förutom logistikparken planeras här
testcenter för utveckling av elektrifierade, uppkopplade och självkörande fordon, och utveckling av framtidens flyg- och drönarteknik.
– Vi tänker oss att logistikparken ska återspegla
och dra nytta av testverksamheten och bli ett nav
för att både utveckla och använda hållbara transportlösningar. Vi tittar bland annat på olika möjligheter till energiproduktion och lagring, både
inom elektrifiering och bränsleceller. Personligen
är jag ett stort fan av vätgas, så jag hoppas att vi
kan hitta spännande lösningar där, säger Hans
Sahlin, chef för logistiksegmentet på Castellum.
Arkitektbyrån Krook & Tjäder och konsultföretaget Cowi utarbetar nu en strukturplan för
området.
– Det här är ett stort och komplext projekt där
man behöver man zooma ut rejält för att kunna
se hur transportutveckling och logistik ska kunna
kombineras, och få till infrastruktur och flöden

bild: krook & tjäder

Säve Flygplats utvecklas just nu till ett
nytt logistikområde, med testcenter för
utveckling av framtidens fordon, flyg- och
drönarteknik.
– Logistikparken ska återspegla och
dra nytta av den testverksamhet som
finns här, säger Hans Sahlin på Castellum.

Säve väntas bli Göteborgs nästa stora etableringsläge för logistikverksamhet, och ska dra nytta av testverksamheten inom framtidens transporter som finns på området.
i området, men också samutnyttja funktioner på
ett smart sätt, säger Helena Ström, studiochef på
Krook & Tjäder i Göteborg.
Ett viktigt mål är att göra Säve till ett attraktivt
ställe att arbeta på.
– Man måste ha med sig en ny syn på logistikområden som arbetsplatser för många människor. Vi jobbar med hur vi ska få in element som
service, konferensverksamhet och restauranger,
men även grönområden och rekreation.
En idé är att utnyttja dagvattenhanteringen
och ytor mellan logistikfastigheterna för att skapa

naturområden i logistikparken.
– Hållbarhetstänket ska genomsyra hela området, och en grönskande ”park i parken” med träd
och löpslingor är ett sätt att göra det.
Totalt ska ca 800 000 kvm logistikytor kunna
byggas i Säve, från mindre fastigheter till större
anläggningar på upp emot 60 000 kvm.
– Men vad det i slutänden blir beror ju självklart på vad som efterfrågas. Det är ytterligare
en utmaning, att skapa flexibilitet för att anpassa
utformningen till efterfrågan.

