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Investering värd miljarder dollar i regionen
Inom kort påbörjas byggnationen av det som kommer att bli
it-företaget Amazon Web Services datacenter i Eskilstuna Logistikpark. Tillgången till byggbar mark, utvecklad infrastruktur, kvalificerad
arbetskraft och den sänkta energiskatten för datacenter är några av
anledningarna till det internationella företagets etablering.

Amazon Web Service är det världsledande företaget av molntjänster.
När företaget för första gången ska etablera sig i Norden konkurrerade flera orter om etableringen. Valet föll på en trepartslösning
med Eskilstuna, Katrineholm och Västerås som etableringsorter.
En av de främsta anledningarna till att företaget väljer att etablera
sig i Sverige är att det svenska kraftnätet består till 52% av förnybar
energi, vilket är bäst inom EU.
— Vi har lyckats få en rad nya etableringar till Eskilstuna
Logistikpark under kort tid och har flera intressenter på gång.
Den här etableringen bevisar verkligen vilka möjligheter Eskilstuna och Eskilstuna Logistikpark erbjuder, inte minst genom det
attraktiva läget i Mälardalen, säger David Hofmann, vd för
Eskilstuna Logistik och Etablering AB.
— Det kommer att bli fantastiskt kul att följa utvecklingen av
denna viktiga etablering, avslutar David Hofmann.

Investment worth billions of dollars in the region
Soon, construction will begin on the site for
the IT-company Amazon Web Services data
centre in the Eskilstuna Logistics Park. The
availability of serviced land developed for
infrastructure, a skilled workforce and the
reduced energy tax for data centres are a few
of the reasons for the establishment of this
international company.
Amazon Web Service is the world leader
in cloud services. When the company first
established itself in the Nordic region, several
locations competed for the establishment. The
choice fell on a tripartite solution with Eskilstuna, Katrineholm and Västerås as locations.
One of the main reasons why the com-

David Hofmann, vd för Eskilstuna Logistik och
Etablering AB, och Darren Mowry, Nordenchef
på Amazon Web Services.

Visste du att...

pany chose to establish itself in Sweden is
that the Swedish power grid consists of 52%
renewable energy, which is the best in the EU.
– We have managed to get a range of new
establishments to Eskilstuna Logistics Park in
a short period of time and have several stakeholders in progress. Their establishment really
proves what opportunities Eskilstuna and
Eskilstuna Logistics Park offers, not the least
with its attractive location in Mälardalen,
says David Hofmann, CEO of Eskilstuna
Logistik and Etablering AB.
– It will be fantastic to follow the development of this important establishment, says
David Hofmann.

Did you know that...
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Eskilstuna Kombiterminal har två
järnvägsanslutningar till Svealandsbanan
Eskilstuna’s Intermodal Terminal has two
railway connections to the Swedish main line
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Från Eskilstuna når du 3,5 miljoner
>människor
inom 60 minuter

Från Eskilstuna når du 15 högskolor och
universitet med 90 000 studenter inom
90 minuter

From Eskilstuna, you reach
3.5 million people within
60 minutes

From Eskilstuna you can reach 15 colleges
and universitys with 90 000 students
within 90 minutes

ESKILSTUNA
Kombiterminal har
>enEskilstuna
kapacitet på 300 000 TEU/år

300 000

Eskilstuna Intermodal Terminal
has a capacity of 300 000 TEU/year

Kombiterminal finns fyra fullängdsspår
>medI Eskilstuna
dagliga anslutningar vidare ut i Sverige och världen
Eskilstuna Intermodal Terminal has four full-length tracks
with daily connections further out in Sweden and the world.

Logistikpark består av ett mer än
>4 Eskilstuna
miljoner kvadratmeter stort etableringsområde
Eskilstuna Logistics Park
consists of over 4 million square
meters of construction-ready land

STOCKHOLM

i anslutning till Eskilstuna Logistikpark
>harFlygplatsen
en landningsbana på 1 886 meter
The airport is adjacent to Eskilstuna Logistics Park
and it has one runway with a length of 1 886 metres

Först och störst
i Svista logistikområde
För 15 år sedan flyttade H&M:s Sverigelager till Eskilstuna. Sedan
dess har företaget ökat från omkring 100 anställda till nuvarande 380.
”Det är ett kvitto på att vi tog rätt beslut redan då. Vi är jättenöjda
med vår geografiska placering”, säger Linda Högberg, lagerchef för
den svenska marknaden.
Från H&M:s centrallager i Svista logistikområde körs dagligen
flera leveranser med bland annat kläder till H&M butiker i hela
landet.
– Vi är jättenöjda med vår placering, både på Sverigekartan
och H&M-kartan. Närheten till E20 gör att vi snabbt och lätt får
ut våra leveranser. Vi har också ett bra samarbete med Eskilstuna
Kombiterminal dit våra leveranser fraktas från Göteborg, säger
Linda Högberg.
Linda började på H&M-lagret år 2002, ett halvår innan flytten

Inför H&M-lagrets flytt från Stockholm gjordes en undersökning
över hela landet för att hitta lämplig placering, både när det gällde
logistikkunskaper och geografisk läge. Eskilstuna visade sig vara
den bästa placeringen, och nu körs dagligen omkring tio lastbilar
med leveranser från det 33 000 kvadratmeter stora lagret. Medarbetarna kommer bland annat Eskilstuna, Stockholm, Strängnäs
och Västerås.
– Det är viktigt att kommunen nu följer utvecklingen även
när det gäller bemanningsfrågan så vi klarar av att tillsätta alla
tjänster som nu skapas. Vi rekryterar just nu cirka 100 personer
för att täcka sommarens behov, säger Linda som ser positivt på det
ökande antalet etableringar i kommunen:
– Det är jätteroligt, jag hoppas det kommer ännu fler företag hit
och att vi kan hjälpas åt och få Eskilstuna att växa!

till Eskilstuna där hon varit anställd sedan dess.
– Vi var ett av de första företagen att etablera oss i Svista som
nu rymmer flera verksamheter. Det är jätteroligt det som sker i
Eskilstuna kommun, både inom logistikområdet och i stort. Både
de som arbetar med logistik och politikerna gör ett bra jobb. Att
etableringarna blir fler är ett kvitto på att vi tog rätt beslut när vi
flyttade hit redan för 15 år sedan.

First and largest in the Svista logistics area
It was 15 years ago that H&M’s Swedish
warehouse moved to Eskilstuna. Since then the
company has grown from about 100 employees
to the current 380. “It’s a confirmation that we
made the right decision back then. We are very
pleased with our geographical location, “says
Linda Högberg, Warehouse Manager for the
Swedish market.
From H&M’s central warehouse in Svista
logistics, several daily deliveries including
clothing are made to H&M stores throughout
the country.
– We are very pleased with our location,
both on the map of Sweden and H&M’s-map.
Because we are situated close to the E20 this
allows us to quickly and easily get our deliveries out. We also have a good cooperation with
the Eskilstuna Intermodal Terminal where our
deliveries are shipped from Gothenburg, says
Linda Högberg.
Linda started at H&M’s warehouse in
2002, six months before the move to Eskilstuna
where she has been employed since then.
–We were one of the first companies to
establish ourselves in Svista which now houses
several businesses. It’s great fun to see what

is happening in Eskilstuna both within logistics
and at large. Both those who work with
logistics and the politicians are doing a good
job. The growth in the number of businesses is
a confirmation that we made the right decision
when we moved here 15 years ago.
Prior to H&M moving their warehouse
from Stockholm a survey was conducted
throughout the country to find a suitable
location, both in terms of logistics and
geographical location. Eskilstuna turned out
to be the best location, and now there are daily
runs of about ten trucks with supplies from
the 33 000 square metres of warehouse. The
employees commute from, among other places,
Stockholm, Eskilstuna, Strängnäs and Västerås.
– Now it is important that the municipality
follows the development also with regard to
the staffing issue so that we can manage all the
services that are now being created. Right now,
we are recruiting about 100 people to cover
this summer’s needs, says Linda who welcomes
the increasing number of businesses in the
municipality:
– It’s really great and I hope there will be
more companies here and that we can help each
other and to get Eskilstuna to grow!

“Now it is important that the municipality follows the development even when it comes
to the question of staffing so that we are able to fill all of the services that are now being created.
Just now we are recruiting about 100 people to cover this summer’s needs“

H&M-lagret
i Svista logistikområde
Byggår: 2001-2002
Lokalyta: 33 000 kvadratmeter
Antal anställda: 380
Antal dagliga leveranser från lagret: 10
Antal H&M-butiker i Sverige som
lagret leverarar till: 147, samtliga butiker
på den svenska marknaden.

H&M’s-warehouse in the
Svista Logistics Area
Year of construction: 2001-2002
Amount of space: 33 000 square metres
Number of employees: 380
Number of daily deliveries from the
warehouse: 10
Number of H&M stores in Sweden that
the warehouse delivers to: 147, all the
stores in the Swedish market.

“Det är viktigt att kommunen
nu följer utvecklingen även när
det gäller bemanningsfrågan så
vi klarar av att tillsätta alla tjänster
som nu skapas. Vi rekryterar just
nu cirka 100 personer för att
täcka sommarens behov”

El med högre effekt i logistikparken
Sedan mitten av april finns en ny transformatorstation i anslutning till Eskilstuna Logistikpark.
Tack vare den är det nu möjligt att ta ut el med hög effekt till parken, vilket är en av
anledningarna till att det internationella företaget Amazon Web Services valde att etablera
sig i Eskilstuna Logistikpark.
Fredrik Tinglöw på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är
beställare av transformatorstationen åt SEVAB, Strängnäs
Energi AB, som äger elnätet i området. Transformatorstationen
tar emot elen på 130 kilovolt från regionätet och transformerar
ner till 20 kilovolt på lokalnätet.
– Stationen ger bättre förutsättningar för logistikparken,
tack vare att man numera kan ta ut el med betydligt större effekt
än förut. Vi kommer att ansluta till den planerade vindkrafts-
parken och dra kablar till nya kunder efter de behov som uppstår.
Tack vare stationen finns förutsättningarna för att göra det snabbt!

Fredrik Tinglöw.
Foto: Edis Potori

De valde Eskilstuna Logistikpark
för ökad effektivitet
E-handelsföretaget KitchenTime
bygger upp logistik i egen regi
och hyr 5 000 kvadratmeter
lageryta i Eskilstuna Logistikpark.

Larger electrical capacity
in the logistics park
Since mid-April, a new transformer station
adjacent to the Eskilstuna Logistics Park has been
online. Thanks to it, it is now possible to bring
more power to the park, which is one of the
reasons why the international company Amazon
Web Services chose to establish itself in the
Eskilstuna Logistics Park.
Fredrik Tinglöw at Eskilstuna and Strängnäs
Energi and Miljö is the client of the transformer
station at SEVAB Strängnäs Energi AB, which
owns the power grid in the area. It receives 130
kilovolts of electricity from the regional network
and transforms it down to 20 kilovolts on the local
network.
– The station provides better conditions for
the logistics park, thanks to the fact that you can
receive electricity with significantly greater power
than previously. We will connect to the planned
wind farm and lay cables to new customers according to the needs that arise. Thanks to the station
the conditions are in place for a quick completion!

KitchenTime säljer produkter för hemmet via

– Med den här investeringen mer än tredubblar vi

e-handel. Tidigare har företaget a nvänt sig av

vår kapacitet samtidigt som vi höjer effektiviteten

tredjepartslogistik, men bygger nu upp logistik

vilket skapar goda förutsättningar både för en

verksamheten i egen regi i Eskilstuna för ökad

fortsatt stark tillväxt och förbättrad lönsamhet.

effektivitet och framtida tillväxt. KitchenTime har

Eskilstuna erbjuder oss många fördelar. Vi får ett

tecknat avtal med e-handelsföretaget Sportamore,

geografiskt fördelaktigt läge för hela den nordiska

som också etablerar sig i Eskilstuna Logistikpark,

marknaden samtidigt som vi har möjlighet att

om att hyra lageryta på 5000 kvadratmeter.

hitta duktiga medarbetare med erfarenhet av lager

Där investerar KitchenTime 30 miljoner kronor

och logistik, säger Anton Malmberg, vice vd och

i ett automatiserat lager som man flyttar in

medgrundare KitchenTime.

i sommaren 2017.

They chose Eskilstuna Logistics Park for increased efficiency
The e-commerce company, KitchenTime, is building up
their own logistics and is leasing 5,000 square metres of
warehouse space in the Eskilstuna Logistics Park.
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Anton Malmberg, vice vd
och medgrundare KitchenTime.
Foto: Jana Eriksson

KitchenTime sells products for the home market via
e-commerce. Previously, the company made use of
third-party logistics, however, they are now building
up their logistics operations in-house in Eskilstuna for
increased efficiency and future growth. KitchenTime
has signed an agreement with the e-commerce company
Sportamore, which has also established itself in the
Eskilstuna Logistics Park, by leasing 5000 square
metres of warehouse space.

KitchenTime is investing SEK 30 million in an automated
warehouse and will move in during the summer of 2017.
– With this investment, our capacity more than triples
at the same time as we increase efficiency which creates
good conditions both for continued strong growth and
improved profitability. Eskilstuna offers us many advantages. We get a geographically beneficial location for the
entire Nordic market as well as having the ability to find
talented employees with experience in warehousing and
logistics, says Anton Malmberg, Vice President &
co-founder of KitchenTime.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Våra logistikområden ligger i direkt närhet till järnväg, motorväg och flyg i tillväxtområdet Stockholm-Mälardalen.
Hos oss finns en av landets ledande kombiterminaler och en stor logistikpark. Vi vill erbjuda långsiktigt hållbara
och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler
arbetstillfällen i Eskilstuna.

Our logistics area is located with direct connections to rail, road and air in the rapidly growing
Stockholm-Mälardalen region. We are one of Sweden’s leading intermodal terminals and a large Logistics Park.
We offer long-term sustainability and efficiency regarding company establishment and intermodal transport
within the region, with all that that means for creating more work opportunities in Eskilstuna.
För mer information kontakta oss på www.eskilstunalogistik.se/kontakta-oss

For more information, please contact us: www.eskilstunalogistik.se/en/contact/

