
 

Välkomna till Logistik & Transport 2022

Tisdag 08 november 09:30 – 09:40

Medverkande: Hilda Hultén, MODERATOR och programansvarig, Dagens Logistik 

Hilda Hultén introducerar årets konferensprogram och dess olika teman och talare.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

TEMA: Global försörjning i en ny verklighet

Tisdag 08 november 09:35 – 09:40

Medverkande: Arvid Guthed, f.d. Utvecklingschef, Göteborgs Hamn 

Arvid Guthed, tidigare utvecklingschef på Göteborg Hamn, ger ett intro till förmiddagens ämne om framtiden för global
försörjning, och vad han tror och hoppas på att dagen ska bjuda på.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Läget i världshandeln - hur mår de svenska företagen?

Tisdag 08 november 09:40 – 10:00

Medverkande: Lena Sellgren, Chefsekonom, Business Sweden 

Lena Sellgren, chefekonom och analyschef på Business Sweden, ger en bild av läget i den globala handeln och
ekonomin och bjuder på rykande färska siffror från Business Swedens Exportchefsindex för Q3 2022, som släpps den
10 november.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Net Zero Sustainable Supply Chains

Tisdag 08 november 10:00 – 10:20

Medverkande: Henrik Holmberg, Sales & Marketing Director, Kuehne+Nagel 

It has never been more clear that climate change needs to be mitigated. However, the 'how' remains unclear. Despite
rapid reductions in direct emissions, not enough has been done to reduce indirect emissions from suppliers, including so-
called 'Scope 3' emissions. Taking a “net zero global supply chain approach" could allow firms a more holistic focus and
be a critical enabler for climate action. At Kuehne+Nagel we are transitioning to a zero carbon business model - and our
journey also comes with a commitment to our customers by offering solutions that reduce CO2 emissions in their supply
chains. We do this by using big data and predictive analytics, as well as digital platforms to support the selection of more
sustainable transport routes and modes. We would therefore like to share our view and methodology and together
explore what it would take for global supply chains to most effectively transition to net zero transportation.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Engelska, Tema: Energiomställning, Global försörjning, Övrigt

Slaget om världshaven - geopolitikens påverkan på logistiken

Tisdag 08 november 10:00 – 10:20

Medverkande: Fredrik Hassel, Senior Advisor, SAAB 

Hur tänker stormakter som Kina, Ryssland och USA när det gäller kontroll över världshaven? Fredrik Hassel har
bakgrund från bl a Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten och jobbar nu med
analys och Public Affairs i Saabs koncernledningsstab. Han bjuder på en lägesbild kring den geopolitiska utvecklingen i
världen - som i allra högsta grad påverkar logistiken.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska



Transformationen av det globala fraktsystemet

Tisdag 08 november 10:20 – 10:40

Medverkande: Birna Odenfors, VD (area MD), Maersk Skandinavien 

Rederibranschen har både drabbats och gynnats av pandemin och fraktkrisen, som satt världshaven i gungning,
samtidigt som priserna på containerfrakt nått nya höjder. AP Møller - Maersk är ett av världens största rederier och
logistikbolag, och Skandinavienchef Birna Odefors berättar om framtiden för global frakt, bolagets hållbarhetsarbete och
vad som blir “det nya normala".

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Framtidens logistik med fokus på ny teknik

Tisdag 08 november 10:30 – 10:50

Medverkande: Fredrik Järnåsen, Försäljningschef, PostNord, Håkan Hammar, Country Manager, Zetes AB 

Det fortsätter att vara ett enormt tryck på försörjningskedjan till följd av e-handelns tillväxt, utmanande globala
marknader och kundernas ökande förväntningar. Utbrottet av COVID-19 har medfört ökad belastning och osäkerhet, lett
till ännu större personalbrist och påskyndat övergången från fysiska butiker till e-handel. Det är nu viktigare än någonsin
för organisationer att anamma ny teknik för att uppnå en framtidssäker logistik. Kundkraven driver på förändring och så
gör även introduktionen av automatisering, datadelning, artificiell intelligens (AI) och robotar.Vi har alla hört om hur
obemannade drönare ska leverera mat i framtiden och hur förarlösa fordon ska leverera allt snabbare, mer miljövänligt
och till ett lägre pris. Men hur ser egentligen framtiden ut för våra försörjningskedjor?Det sker snabba omställningar på
marknaden så häng med Zetes och PostNord i en rejäl djupdykning om framtidens logistik både från ett nationellt och
globalt perspektiv men även med fokus på ny teknik.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska, Tema: Framtidens logistikfastigheter, Global försörjning

Fikapaus i mässhallen

Tisdag 08 november 10:40 – 11:00

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Strategisk försörjning på SKF

Tisdag 08 november 11:00 – 11:15

Medverkande: Kristin Ang, Group Purchasing Strategy & Business Transformation Manager, SKF 

Kristin Ang jobbar med digitalisering och affärutveckling inom strategiskt inköp och global försörjning på SKF. Hon ger
en bild av hur SKFs försörjning påverkats av turbulensen i den globala förörjningen och hur SKF behöver lägga strategin
framåt.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska



Do you understand the e-commerce market?

Tisdag 08 november 11:00 – 11:20

Medverkande: Christian Mejlvang, Senior consultant, Damvad Analytics 

The e-commerce market is like space. It changes rapidly, no one has an overview of the size, and new trends and
development are taking place constantly. So the big question is, how do the companies act in this dynamic market to
survive and grow? This speech is relevant for all involved players - from logistic providers and investors to advertising
agencies - who want to understand the newest market trends and be prepared for the future development of e-
commerce. We have built a data model to map and monitor webshops. This enables us to generate data on both micro-
and macro levels, which creates live insights into the market condition and development.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Engelska, Tema: Övrigt

Ökade krav på Elgigantens försörjning

Tisdag 08 november 11:15 – 11:30

Medverkande: Daniel Lundby, VD, Elgiganten Logistik 

Daniel Lundby, vd på Elgiganten Logistik berättar om hur den ökade osäkerheten i varuförsörjningen påverkar
hemelektronikjättens supply chain, leverantörsbas och lagernivåhantering. Även hur ökade bränslepriser, ökat fokus på
hållbarhet, växande e-handel och kundernas förväntningar på snabba leveranser påverkar försörjning och strategier
framåt.

Lokal: Konferens E4

Bileko Car Parts: Vi berättar om vår fantastiska kvalitetsresa och de mål vi uppnått med
Intelligent Videoanalys

Tisdag 08 november 11:30 – 11:50
Medverkande: Staffan Persson, Global Presales Director, SiB Solutions AB, Sofie Rönndahl, Chef Centrallagersupport

och Lagerdriftsutveckling., Bileko Car Parts, Christoffer Olsson, Lagerchef, Bileko Car Parts 

2021 vann Bileko Car Parts "Årets Logistiksatsning" vid Retail Awards. Hör Christoffer Olsson och Sofie Rönndahl
berätta om en förbättringsresa där automation, system och processer vässas med hjälp av bl.a. fakta från intelligent
videoanalys. Både i logistiken och på kundtjänst. Få insikter, erfarenheter och praktiska tips till din verksamhet.
Välkommen! Tillsammans med SiB Solutions.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska, Tema: LogTech

Panelsamtal - Framtidens försörjningsstrategier

Tisdag 08 november 11:30 – 12:00
Medverkande: Daniel Lundby, VD, Elgiganten Logistik, Johan Woxenius, Professor i sjöfartens transportekonomi och
logistik, Göteborgs universitet, Kristin Ang, Group Purchasing Strategy & Business Transformation Manager, SKF, Birna

Odenfors, VD (area MD), Maersk Skandinavien 

Vilka strategier kommer vi se för företag som vill säkra kring sin försörjning och hur ser framtidens försörjningsnätverk
ut? Panelen reflekterar kring dagens innehåll och vad de tror om vägen framåt.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska



Automationens nästa steg

Tisdag 08 november 11:55 – 12:25
Medverkande: Thomas Rønningen, Logistikutvecklingschef, Brøderne Dahl i Norge, Urban Lindstedt, Programledare,

Miguru Media AB 

Brøderne Dahl har tagit nästa steg i automationen genom att kombinera två automationslösningar. Thomas berättar om
sina erfarenheter av Brøderne Dahls nästa steg i automationen.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska

Lunchpaus i mässhallen

Tisdag 08 november 12:00 – 13:00

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Automationsboomen – trender och tendenser

Tisdag 08 november 12:30 – 12:50
Medverkande: Anders Bohlin, Försäljningschef, Element Logic, Tobias Henriksson, Head of Sales & Marketing, Knapp
Nordics, Kristian Brink, Sales Project Manager, TGW Group, Predrag Djucanovic, Försäljningschef, Swisslog, Stefan

Karlöf, Chefredaktör, Supply Chain Effect 

En diskussion om logistikautomation under ledning av Stefan Karlöf, chefredaktör Supply Chain Effect.Deltagare:
Anders Bohlin, försäljningschef Element Logic, Predrag Djukanovic, försäljningschef Swisslog, Kristian Brink, Sales
Project Manager TGW och Tobias Henriksson, Head of Sales & Marketing.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska

TEMA: Det svenska logtech-undret

Tisdag 08 november 13:00 – 13:10

Medverkande: Axel Lindgren, MODERATOR, nShift, Mats Fischerström, MODERATOR, nShift 

Sverige leder innovationsligan och toppar listan över hur mycket riskkapital som investeras i transportrelaterade bolag i
Europa. Moderatorerna “Mats&Axel" introducerar dagens tema och talare.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Framgång och effektivitet för ett e-handelslager: Jollyroom Success Story

Tisdag 08 november 13:00 – 13:20

Medverkande: Olle Bengtsson, Regional Sales Manager, Nordics ProGlove 

Sedan 2021 har Jollyroom integrerat ProGloves skannerlösning i sin order-plockningsprocess.Genom att byta till
kombinationen av ProGlove smarta skannrar och wearables har lagret förbättrat den övergripande arbetsprocessen
avsevärt. Lagerarbetarnas dagliga uppgifter utförs nu både mer effektivt och mer ergonomiskt. ProGloves konferens
kommer att tala om utmaningen, lösningen och resultaten av att implementera ProGloves skannerlösning för deras
kund, Jollyroom.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska, Tema: Global försörjning



Sverige sticker ut som innovationsland

Tisdag 08 november 13:10 – 13:30

Medverkande: Tom Andersson, Utredare, Trafikanalys 

Svenska startups och scaleups inom transport och logistik sticker ut - på ett positivt sätt - i Europa. Företag som Einride,
Gordon, Instabox, Kavall m fl har de senaste åren tagit in miljarder i riskkapital. Tom Andersson, utredare på
Trafikanalys, presenterar färska siffror över hur mycket kapital som investeras i svensk logtech.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Lönsam e-handel av mat - går det?

Tisdag 08 november 13:30 – 13:50

Medverkande: Ali Ghoce, vd/Grundare, Gordon Delivery 

Pandemin fick efterfrågan på hemleveranser av mat att explodera, en marknad som last mile-uppstickaren Gordon
Delivery siktat in sig på. Volym- och omsättningsmässigt är e-maten enorm, men går det att göra den hållbar och
lönsam? Gordon Deliverys vd och grundare Ali Ghoce berättar mer om bolagets resa och framtidens matlogistik.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Norra Sverige – Grön industri och ändrat säkerhetsläge ställer krav på ny logistik

Tisdag 08 november 13:30 – 13:50
Medverkande: Anna-Clara Fridén, Kommunikationsansvarig, Northern Access och Infrastruktur i Umeå AB, Lars

Westin, Professor, Umeå universitet 

I norra Sverige sker nu investeringar i grön industri i en dimension som Sverige inte sett på 100 år. Även i norra Norge
och Finland sker gröna industrisatsningar. De nordiska logistik- och transportsystemen behöver uppgraderas,
godstransportpolitiken i Norden behöver samordnas, så att såväl nord-sydliga som öst-västliga flöden kan ske effektivt.
Samtidigt har säkerhetsläget i Norden förändrats och Sverige är på väg in i NATO, ett nordiskt försvarssamarbete
utvecklas, vilket kan få konsekvenser för transportsystemet.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska, Tema: Global försörjning

När produkter förflyttar och säljer sig själva i en ny infrastruktur för logistik

Tisdag 08 november 13:50 – 14:10

Medverkande: Sara Ali, VD och medgrundare, Logtrade Technology 

Sara Ali, VD och medgrundare på Logtrade Technology, berättar om hur nya affärsmöjligheter öppnar upp sig när
logistikkedjan automatiseras. Genom praktiska exempel visar hon hur en uppkopplad logistikkejda via Internet of
Logistics (IoL) skapar nya möjligheter till en effektivare och mer hållbar logistik.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Global försörjning - hur ser framtidens försörjning ut när störningarna bara ökar?

Tisdag 08 november 14:00 – 14:20

Medverkande: Jacob Minnhagen, Senior Market Development Manager, Göteborgs Hamn AB 

Vad händer med containertrafiken globalt och hur ser utvecklingen ut den närmsta tiden. Hur påverkar det Sverige? Jag
går igenom nuläge samt tittar på några faktorer som påverkar de kommande årens utveckling.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska



Fikapaus i mässhallen

Tisdag 08 november 14:10 – 14:30

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

E-handelsleveransen i morgondagens stad

Tisdag 08 november 14:30 – 14:50
Medverkande: Per Ljungberg, VD, Svensk Digitalhandel, Filip Kjellgren, Strateg hållbar mobilitet, Vinnova, Arne B

Andersson, Senior e-handelsrådgivare, Svensk Digitalhandel 

I visioner som målas upp om den perfekta staden har antalet fordon i urbana miljöer minskat kraftigt. Hur hänger det
ihop med prognoserna om att 50 procent av sällanköpshandelns omsättning kan komma från e-handeln år 2030? Kan vi
förena hållbara leveranser med konsumenternas önskemål om snabbhet, närhet och tillgänglighet?Deltagare· Filip
Kjellgren, Strateg hållbar mobilitet Vinnova· Per Ljungberg, VD Svensk Digital HandelProgramledare: Arne B Andersson,
senior e-handelsrådgivare, Svensk Digital Handel

Lokal: Öppna Scenen C03 42

Elektrifiering och automatisering - slutet på 100 år av förenkling

Tisdag 08 november 14:30 – 15:00

Medverkande: Per-Olof Arnäs, Director Logistics Strategy, Einride 

Svenska Einride grundades 2016 och blev 2019 först i världen med att köra en elektrifierad, autonom lastbil på allmän
väg. Idag har företaget en av de största flottorna av elektriska lastbilar och växer mycket snabbt. Per Olof Arnäs,
ansvarig för logistikstrategi på Einride, pratar om hur en transportbransch som under 100 år byggt på förenkling nu på
allvar behöver omfamna komplexitet och digitala arbetssätt för att kunna möta utvecklingen inom elektrifiering och
automatisering.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

AWS for Transportation & Logistics

Tisdag 08 november 15:00 – 15:20

Medverkande: Leonid Pozen, Amazon 

AWS has a deep experience in supporting digital supply chain transformation at Amazon. In this presentation, attendees
will be able to learn how AWS digital and business experience coupled with vast partner network can help
Transportation & Logistics companies address their supply chain business challenges through digital transformation.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Engelska

Panelsamtal: Vad gör Svensk logtech så framgångsrik?

Tisdag 08 november 15:00 – 15:30
Medverkande: Christian Jebsen, Partner, Verdane, Josephine Darlington, Head of Aster, Klara Eriksson, Chefredaktör,
Dagens Logistik, Tom Andersson, Utredare, Trafikanalys, Axel Lindgren, MODERATOR, nShift, Mats Fischerström,

MODERATOR, nShift 

Varför är Sverige så framstående inom transport- och logistikrelaterad innovation, och hur kommer de här bolagen att
påverka framtiden inom hållbara, digitaliserade transporter?

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska



Oceanbird revolutionerar sjöfarten

Tisdag 08 november 15:30 – 15:50

Medverkande: Niclas Dahl, Managing Director, Oceanbird 

Svenska Oceanbird, som ägs av Alfa Laval och Wallenius, vill ställa om sjöfarten med sina högteknologiska vindsegel,
som kan användas både till fullt seglande nybyggen och sättas på existerande fartyg. Oceanbirds vd Niclas Dahl
berättar om tekniken, visionen för framtidens hållbara sjöfrakt och hur utveckling och innovation drivs framåt av
partnerskap - även otippade sådana såsom med ABBA Voyage.

Lokal: Konferens E4

Flexibel lagerautomation - lösningen för att förbli konkurrenskraftig på marknaden

Tisdag 08 november 15:30 – 15:50

Medverkande: Claes Jönsson, Automationsexpert, Consafe Logistics, Nils Pärletun, Sales Director, Consafe Logistics 

Företags främsta drivkraft att automatisera sin verksamhet är för att uppnå effektivitet, men samtidigt vill ingen betala för
lösningar som man inte behöver. Därför är skalbarhet väldigt viktigt för att kunna öka automationsnivån i takt med att
verksamheten växer. Våra kunder investerar i mer automation och ofta lösningar från flera olika leverantörer. Här är det
viktigt att inte hamna i en lageruppsättning med vad vi kallar för ‘’Islands of Automation’’, dvs att du har flera olika
system som rapporterar olika typ av data. . En flexibel lager- och automationslösning ska vara lätt att
implementera, skalbar, lätta att anpassa till nya krav och den ska vara flyttbar. Lyssna på vårt föredrag på öppna scenen
och lär dig mer tillsammans med Claes Jönsson, Automation Expert på Consafe Logistics och Nils Pärletun Sales
Director Sweden på Consafe Logistics. Vi ses!

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska, Tema: Global försörjning, Övrigt

Summering med Mats&Axel

Tisdag 08 november 15:50 – 16:00

Medverkande: Axel Lindgren, MODERATOR, nShift, Mats Fischerström, MODERATOR, nShift 

Dagens moderatorer Mats Fisherström och Axel Lindgren, summerar dagen och spanar kring framtiden.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

TEMA: Framtidens logistikfastigheter: Från lagerlådor till digitala mobilitetskluster

Onsdag 09 november 09:30 – 09:40

Medverkande: Rebecka Norberg, MODERATOR och Senior Partner, Tango 

Behovet av logistikytor bara växer, men ökad lagerautomation och omställningen mot ett elektrifierat, digitaliserat
transportsystem ställer allt högre krav på fastigheterna vad gäller hållbarhet, energiförsörjning och utformning.
Förmiddagens moderator Rebecka Norberg är senior partner på fastighetsrådgivaren Tango och har lång bakgrund
inom logistikfastigheter. Hon ger en introduktion till ämnen och talare.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Global trends in logistic real estate

Onsdag 09 november 09:40 – 10:00

Medverkande: Eva van den Plujim Kok, Global forsknings- och analyschef, Prologis 

Prologis is one of the worlds largest logistic real estate developers and owners. Eva van der Pluijm-Kok, Director
Research & Strategy at Prologis will give deep insights on the logistic real estate trends in the US and Europe.

Lokal: Konferens E4, Språk: Engelska



Logistikfastigheter - från Europa till Sverige

Onsdag 09 november 10:00 – 10:20

Medverkande: Fredrik Jagersjö Rosell, Managing Director, Panattoni 

Europas största logistikfastighetsutvecklare Panattoni har äntrat den svenska marknaden och ska bygga 180 000 kvm
logistikytor i landet under de kommande åren, med mer i kikaren. Bolagets Sverige-vd Fredrik Jagersjö Rosell berättar
om planerna och sin syn på utvecklingen inom logistikfastigheter - från Europa till Sverige.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Starkt intresse för logistikfastigheter

Onsdag 09 november 10:20 – 10:40

Medverkande: Karin Witalis, Analyschef, Colliers 

Karin Witalis är analyschef på den globala fastighetsrådgivaren Colliers. Hon presenterar trenderna för
logistikfastigheter ur ett investerarperspektiv och hur kraven på fastigheter ser ut på den nordiska och globala
marknaden.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Vilken är din roll i det effektiva och eldrivna urbana transportsystemet?

Onsdag 09 november 10:30 – 10:50
Medverkande: Anne Piegsa, Processledare Elektrifieringsuppdraget, Business Region Göteborg, Hannes Lindkvist,
Projektledare Informations- och Kommunikationsteknik, Business Region Göteborg AB, Anastazia Kronberg,

Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership, Business Region Göteborg AB 

I detta föredrag beskrivs hur Göteborgs Stad arbetar med förflyttningen till ett effektivt och elektrifierat transportsystem.
Det beskrivs hur staden jobbar med både konkreta initiativ för minskad klimatpåverkan samt med
förutsättningsskapande insatser.Utgående från två näringslivsrelaterade fall - dels analys av elektrifieringspotential och
laddbehov, dels backend-hubbar för mikrologistik och servicetjänster - diskuteras vikten av att identifiera och definiera
värdekedjor inom transportsystemet. Föredraget omfattar även vikten av mjuka värden och nya beteenden som delar av
lösningen, så som roller inom värdekedjorna, samverkansformer och arbetsmetoder, liksom informationsinsamling och
digitalisering som möjliggörare.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska, Tema: Energiomställning

Fikapaus i mässhallen

Onsdag 09 november 10:40 – 11:00

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Green Karma – för hållbara och proaktiva logistikföretag

Onsdag 09 november 11:00 – 11:20

Medverkande: Maria Huge-Brodin, professor i Miljölogistik, Linköpings Universitet 

Omställningen till hållbara logistiksystem måste gå fortare! Många aktörer är viktiga i den omställningen, och en
nyckelaktör är logistikföretagen. En rad åtgärder är kända, såsom byte av bränsle eller elektrifiering - men hur kan
logistikföretag snabba upp sin omställning? Under föreläsningen presenteras ett verktyg som utformats i samarbete
mellan forskare vid Linköpings Universitet och logistikföretag. Vi beskriver verktyget, och berättar hur det kan användas.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska, Tema: Energiomställning, Framtidens logistikfastigheter



Från lagerlådor till mobilitetskluster

Onsdag 09 november 11:00 – 11:30
Medverkande: Magnus Andersson, Affärsutvecklare, Balder, Johanna Söderlund, Projektansvarig Link40, Next Step

Group, Hans Sahlin, Affärsområdeschef, Castellum 

I Göteborg håller just nu två innovativa logistikområden växa fram; Gateway Säve och Link40 i Mölnlycke. Hans Sahlin
från Castellum och Johanna Söderlund & Manilla Shillingford från Next Step berättar om visionen för de nya
mobilitetsklustren och hur nya transportslag, energikällor och affärsmodeller blir en del av ett nytt, hållbart sätt att skapa
nya logistikområden.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Resiliens och hållbarhet i supply chain

Onsdag 09 november 11:30 – 11:50
Medverkande: Lars Persson, VP Sales Customs EMEA, Descartes, Descartes Systems, Niklas Rönnbäck, VD, Industri-
Matematik, Stefan Karlöf, Chefredaktör, Supply Chain Effect, Staffan Persson, Global Presales Director, SiB Solutions

AB 

En diskussion om motståndskraftiga hållbara försörjningskedjor under ledning av Stefan Karlöf, chefredaktör Supply
Chain Effect. Deltagare: Niklas Rönnbäck, vd Industri-Matematik, Lars Persson, VP Sales Customs EMEA, på
Descartes Systems och Staffan Persson, Global Presales Director SiB Solutions.

Lokal: Öppna Scenen C03 42

Panelsamtal – framtidens krav på logistiken

Onsdag 09 november 11:30 – 12:00
Medverkande: Mikael Jonsson, Etablereingschef, Eskilstuna Logistik, Maria Kristensen, Chef Inhyrda lokaler &

Logistikfastigheter, ICA Fastigheter, Joakim Hedin, VD, Bockasjö, Mathias Kettelhoit, VD, NREP Logicenters 

Hur ser framtidens affärsmodeller ut, vilka krav ställs på fastigheter, markutveckling och samverkan för att komma
framåt och hur ska framtidens logistikfastigheter bidra till omställningen?

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Lunchpaus i mässhallen

Onsdag 09 november 12:00 – 13:00

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Årets Logistiketablering 2022

Onsdag 09 november 12:15 – 12:50

Fyra finalister tävlar om utmärkelsen Årets logistiketablering 2022: Foodhills livsmedelssatsning i Bjuv, Dagabs och
Coops livsmedelslager i Bålsta och Eskilstuna och Husqvarnas nya reservdelslager i Jönköping. Prisutdelningen delas
ut av tidningen Intelligent Logistik årligen sedan 2017.I juryn för Årets Logistiketablering sitter Linda Persson CBRE,
David Almqvist, Croisette, Tobias Jonasson, Insitepart och Hilda Hultén, Klara Eriksson och Gustav Berencreutz från
Intelligent Logistik.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska



TEMA: Energin och transporterna

Onsdag 09 november 13:00 – 13:10

Medverkande: Maria Oscott, MODERATOR och Enhetschef mobilitet, Lindholmen Science Park 

Elektrifieringens hjul snurrar allt fortare, och många står handfallna inför de enorma investeringar och alla teknikval som
behöver göras. Fordonsindustrin satsar miljarder på att utveckla nya drivlinor, samtidigt som samhället skriker efter
gröna energikällor, laddinfrastruktur och elkapacitet. Hur ska klimatmålan nås, vilka aktörer blir drivande, och hur
kommer elektrifieringen påverka logistiken och framtidens försörjning?

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Hur skapa förutsättningar för att snabbt skala och anpassa kapacitet och funktion på lagret
samtidigt som OpEx reduceras

Onsdag 09 november 13:00 – 13:20

Medverkande: Anders Bohlin, Försäljningschef, Element Logic 

Element Logic representanter tillsammans med hemlig kund berättar om hur man bygger en anpassningsbar och
skalbar automationslösning till lagret som möter framtida krav och förutsättningar och som samtidigt kraftigt reducerar
din OpEx.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska, Tema: LogTech

Elnätet som delningsplattform

Onsdag 09 november 13:10 – 13:30

Medverkande: Johanna Barr, Vice VD & Expert, Power Circle 

Johanna Barr på Powercircle bjuder på en genomgång av det senaste inom laddteknik och prognoser för hur snabbt
omställningen till ett elektrifierat transportsystem kan ske. Hon förklarar också varför framtidens smarta elfordon och
laddinfrastruktur måste bli en del av energisystemet och hur autonomi kan påverka energiomställningen på sikt.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Mats & Axel intervjuar Per-Olov och Nina från Logistikpodden

Onsdag 09 november 13:30 – 13:50

Medverkande: Axel Lindgren, MODERATOR, nShift, Mats Fischerström, MODERATOR, nShift 

E-handelsprofilerna Mats Fischerström och Axel Lindgren från Sveriges största ehandels-vlogg möter Nina Modig
och Per Olof Arnäs från Logistikpodden. Tillsammans diskuterar de hur dagens omvärldssituation påverkar logistiken,
varuförsörjningen, digitalisering av logistik, log-tech och hur konsumtion och slutkonsumenter påverkas. Vilka problem
och lösningar finns på kort respektive lång sikt och hur kommer logistiken påverkas av den perfekta stormen?

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska

Elomställningen – så påverkas logistiken

Onsdag 09 november 13:30 – 13:50

Medverkande: Andreas Josefsson, Programansvarig för energiförsörjning, Closer 

Omställningen till eldrivna tunga transoprter kan få stora logistiska konsekvenser. Faktorer som el- och effektpris
påverkar totalkostnaden för transporter och kan på sikt rita om logistikkartan. Andreas Josefsson, programansvarig för
energiförsörjning på CLOSER vid Lindholmen Science Park och ansvarig för elektrifieringsinitiativet REEL, berättar mer.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska



Elektrifiering i verkligheten

Onsdag 09 november 13:50 – 14:10

Medverkande: Tomas Johansson, VD, Schenker Åkeri AB 

Schenker Åkeri har tagit över all distribution på Gotland och gjort hela regionen fossilfri i ett svep, med elfordon från
Scania. Schenker Åkeris vd Tomas Johansson berättar om lärdomarna från projektet - ett viktigt kunskapssteg i att skala
upp elektrifieringen nationellt.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Embrace a New Era in Logistics

Onsdag 09 november 14:00 – 14:20

Medverkande: Fredrik Nilsson, Head of Sales Nordic, Dematic, Anders Poulsen, Sales Manager, Dematic 

#bringiton och förnya era processer inom logistikVi befinner oss nu i en ny era inom logistik och materialhantering.
Precis som förr så har vi alla lärt oss att världen rör sig i takt med den globala supply chain. Innovation är inte längre ett
alternativ; utan innovation är det inte längre möjligt att gå framåt eller se in i framtiden.Det är därför vi säger #bringiton
och personligen bjuder in er att korsa gränser med oss ??som ett team, tillsammans utforska framtiden för lagret,
framsteg inom teknik och hur ni kan förbättra er yta och produktivitet.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska

Fikapaus i mässhallen

Onsdag 09 november 14:10 – 14:30

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Fordonsbranschens roll i omställningen

Onsdag 09 november 14:30 – 14:50

Medverkande: Lars Mårtensson, Miljö- och innovationsansvarig, Volvo Trucks 

Cirkularitet är en viktig del i Volvo Trucks hållbarhetsstrategi, samtidigt som arbetet pågår för att ställa om produktionen
mot nya drivlinor. Hur arbetar bolaget för att ställa om, hur ser tidplanen ut och vilka är de största utmaningarna?

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Changing lanes i Helsingborgs Hamn med Elonroad

Onsdag 09 november 14:30 – 14:50

Medverkande: Christina Argelius, CTO, Helsingborgs Hamn, Karin Ebbinghaus, CEO, Elonroad 

Som den första hamnen i världen testar vi en ny typ av teknik genom Elonroads elektriska vägsystem med konduktiv
laddning av våra fordon via elektriska vägskenor. Eftersom tekniken är relativt ny är installationen i Helsingborgs Hamn
ett sätt att prova användningsområdet i en industriell miljö. En helt ny containerterminal är i planeringsstadiet där en
laddningslösning av detta slag skulle kunna bli verklighet på strategiska platser som under containerkranarna där
dragbilarna kan ladda medan de väntar på nästa container och därmed öka produktiviteten utan stopp för laddning
samtidigt som effektbehovet jämnas ut under produktionens timmar.Hör Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad berätta om
den smarta tekniken och Christina Argelius, Teknisk chef i Helsingborgs Hamn om infrastrukturen i Nordens modernaste
hamn.

Lokal: Öppna Scenen C03 42, Språk: Svenska



Panelsamtal - Hur når vi ett elektrifierat godstransportsystem?

Onsdag 09 november 14:50 – 15:20
Medverkande: Jessica Björkqvist, E-mobilityansvarig, Scania, Victor Falkenklev, VD, Falkenklev Logistik & Rifil, Peter

Andersson, Affärsutvecklingschef, eMobility, E.ON 

Att elektrifierat är framtiden inom transporter råder det ingen tvekan om, och omställningen öppnar upp marknaden för
nya aktörer. Hur ska omställningen accellereras och vilka aktörer kommer att bli drivande i framtidens transport och
logistiksystem?

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska

Summering Logistik & Transport 2022

Onsdag 09 november 15:20 – 15:30
Medverkande: Maria Oscott, MODERATOR och Enhetschef mobilitet, Lindholmen Science Park, Hilda Hultén,

MODERATOR och Konferensansvarig, Dagens Logistik 

Årets konferensansvarige Hilda Hultén, Dagens Logistik och moderatorn summerar dagen och spanar om framtiden,
med frågor från publiken.

Lokal: Konferens E4, Språk: Svenska
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