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LOGSTOR i Sverige – Parallel brands: LOGSTOR & PowerPipe

LOGSTOR SE, salgskontor i Örebro

PowerPipe, salg og produktion i Göteborg



Sverige under COVID-19

• Sverige har som bekendt haft en anderledes tilgang til og håndtering af Corona krisen end Danmark

• Virksomheder, offentlige kontorer, og uddannelses institutioner er i videst muligt omfang holdt åbne og 
operationelle, dette i sammenhæng med opretholdelse af sædvanlige daglige rutiner

• Vore kunder i Sverige, fjernvarme- og energiforsyningsselskaber har heller ikke ændret adfærd i 
synderlig grad

• Der findes nu tilgængelig certificeret montagekapacitet, som tidligere har været en knap ressource, 
hvilket har medvirket til at holde aktiviteten i gang

• Kun i risikoområder, som f.eks. Slotholmen, Stockholm er arbejder indstillet, for at minimere risiko for 
afbrydelser og forsinkelser som følge af smittefare

• Aktiviteten i markedet er generelt tæt på ”normal” og p.t. max 10% under 2020 budgetniveau.

• Der forventes yderligere en vis øgning af aktiviteten ”til høsten” for at kompenserer for en vis 
tilbageholdenhed i foråret.

• På trods af Corona omstædighederne, er udsigterne til årets resultater i Sverige positive



LOGSTOR i Sverige

• LOGSTOR SE

• Medarbejderne har arbejdet hjemmefra siden midten af Marts, og forventes tilbage på kontorer og på 
kundebesøg i løbet af August

• Intern kommunikation via daglige Skype møder, praktisk info, koordinering og planlægning af aktiviteter

• Kunder kontaktes hyppigt via telefon / Skype i forbindelse med tilbud og ordreafvikling

• Der er gennemført introduktion af kunder til web baserede værktøjer, som LOGSTOR Calculator, 
produktnyheder m.m.  gruppevis i webinars eller ved personlige kontakter.

• Vi har været i stand til at opretholde en god leverings service uden kapacitets problemer

• Diverse forholdsregler er blevet godt modtaget af både kunder og medarbejdere, og de nye samarbejds- og 
kommunikationsformer vil også indgå i fremtidige relationer med vore kunder.

• LOGSTOR har generelt iværksat forskellige besparelsestiltag foranlediget af Coronaen, mindre personale 
reduktioner, udskudt nyansættelser, rejse restriktioner, ferieafholdelse i April/Maj m.m. – så vi er klar efterårets 
forhåbentligt forøgede aktivitet

• LOGSTOR har holdt alle produktionsanlæg i fuld operation i perioden, med behørig  forholdsregler, social 
afstand, skiftehold m.m.

• Dette for at imødekomme efterspørgslen fra vore kunder som i de seneste måneder har været reduceret med 
ca. 15% i forhold til Budget 2020



Sverige, et nær-fjernvarmemarked med potentiale ?!

• I Sverige er der i modsætning til Danmark begrænset politisk fokus på fjernvarme

• ”Energiföretagen i Sverige” repræsenterer ca 400 virksomheder som producerer, distribuerer, sælger og 
lagrer energi, har tilsyneladende mindre fokus på fjernvarme end det tidligere ”Svensk Fjärrvarme”

• Det svenske fjernvarme- og kølemarked er imidlertid interessant, nemt tilgængeligt og har mange 
ligheder med DK

• Fjernvarme udgør ca 50% af al boligopvarmning, leveret af ca. 200 forsyningsselskaber – primært 
forsyning af etageejendomme og flerfamilie byggeri, mens parcelhuse sjældent er tilsluttet.

• Stockholm Exergi (Fortum Varme), Vattenfall, EON samt Göteborg er de dominerende 
varmeleverandører

• Markedsvolumen for prærør (og andre fjv. Installationer) vurderes at udgøre ca. 75-80% af DK marked

• 40% af fjv. installationer er dateret før 1985 – et stigende renoveringsbehov

• 40-50% af indkøb i branchen sker gennem rammeaftaler med SINFRA (Svensk Indkøbscentral for 
Infrastruktur)

• Interessant for DBDH’s medlemmer at medvirke til at fremme udviklingen og øge fokus på fjernvarme i 
Sverige ? – og øge eksporten !


