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Superetableringar som boostar samhället
Efter att Amazon Web Services valt att etablera sina nya datacenter
i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås har de inblandade kommunerna
fördjupat sina samarbeten med Invest Stockholm och Business Sweden.
I slutet av augusti samlades parterna under en inspirationsdag i Eskilstuna för
att lära av varandra. Utgångspunkten var de lärdomar som dragits i samband
med Facebooks etablering av datacenter i Luleå.
– Vi har kommit till en ny epok i industrisamhället där vi inte längre
bara producerar själva. Vi ska sälja en plats och göra ett paket av flera
delar som vi inte själva har full rådighet över. Det handlar inte bara
om mark utan även om el, vatten, kompetens och mycket annat,
sa Anders Granberg under inspirationsträffen.
Anders Granberg ledde det projekt som rodde iland etableringen av
Facebooks datacenter i Luleå, ett arbete som påbörjades år 2007.
Lena Segerlund var projektkoordinator.
– Att arbeta investeringsfrämjande är ett långsiktigt arbete,
vi brukar säga att en internationell etablering tar i genomsnitt sex år,
sa Lena Segerlund.
Anders Granberg och Lena Segerlund nämnde rollbesättning,
innovation och leverans som några av projektets framgångsfaktorer.
Tomas Sokolnicki från Business Sweden som leder det nationella
samarbetet Datacenters by Sweden, talade om det kalla klimatet och
stabila, välutbyggda elnät som viktiga skäl till att stora datacenters
väljer att etablera sig i Sverige.
– År 2025 kan datacenterindustrin omsätta 50 miljarder och skapa
omkring 30 000 jobb. Vi ska se till att Sverige blir bäst på att ta hand
om datacenters, sa Tomas Sokolnicki.
En viktig del i arbetet är samarbete. I området där Facebooks
datacenter ligger finns 100 bolag och Luleå universitet återfinns endast
tio minuter bort. Det här är något som både Anders Granberg och
Lena Segerlund tror hade en avgörande roll för etableringen.
– Både Facebooks och Amazons val av Sverige är superetableringar
som boostar hela samhället, det är viktigt att se detta som gemensamma frågor, sa Anders Granberg.

“Både Facebooks och Amazons
val av Sverige är superetableringar som
boostar hela samhället, det är viktigt
att se detta som gemensamma frågor”

Anders Granberg, Lena Segerlund och Michael Nilsson
jobbade med Facebooks första etablering utanför USA.
Anders Granberg, Lena Segerlund and Michael Nilsson
worked with Facebooks first investment outside of the USA.

A very significant investment that boosts society
Since Amazon Web Services chose to establish
their new data centre in Eskilstuna, Katrineholm and Västerås the local municipalities
have deepened their collaboration with Invest
Stockholm and Business Sweden.
At the end of August, the parties gathered
for a day of inspiration in Eskilstuna to learn
from each other. The starting point was the
lessons we benefited from Facebook’s
establishment in Luleå.
– “We have come to a new era in the industrial
community, where we no longer only produce
ourselves.We will sell a location and make a
package of several parts which we do not have
full control over. It is not only the land but
also electricity, water, skills and much more,
said Anders Granberg during the inspirational
gathering.

In 2007 Anders Granberg began working on
the project that pulled in the establishment
of Facebook’s data centre in Luleå, Lena
Segerlund was the project coordinator.
– To work with promoting investment is
long-term work, and we often say that pulling
in an international investment takes on average
six years, said Lena Segerlund.
Anders Granberg and Lena Segerlund
mentioned that assessing, innovation and
delivery were some of the project’s factors for
success. Tomas Sokolnicki from Business
Sweden, who leads the National Data Centers
by Sweden, spoke of the cold climate and
stable, well-developed power grids as
important reasons for large data centres to
choose to establish themselves in Sweden.

– By the year 2025 the data centre industry
estimates a turnover of 50 billion and to create
about 30,000 jobs. We will make sure that
Sweden becomes the best in attracting new
data centres, said Tomas Sokolnicki.
An important part of the work is cooperation. In the area where Facebook’s data centre
is located, there are 100 companies and the
University of Luleå is located only 10 minutes
away which both Anders Granberg and
Lena Segerlund believe played a decisive
role in their investment.
– Both Facebook and Amazon’s choice
of Sweden are very significant investments
which boosts society as a whole. It is important
to see this as a common point, said Anders
Granberg.

Freddie Eriksson Pettersson,
platschef, berättar att omkring
1500 lådor packas dagligen
med hjälp av robotar
i KitchenTimes lager.
Lådorna kommer från
grannföretaget Boxon.

En logistikpark
med strategiskt läge
Den 12 september bjöd Eskilstuna Logistik och
Etablering in till ett logistikseminarium med bland
annat en guidad tur i Eskilstuna Logistikpark.
– Det är jättekul att ni vill vara en del av
Eskilstunas utveckling och haka på i ett skede
när det finns läge att göra bra affärer, sa Jimmy
Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande.
Jonas Kolehmainen, logistikchef på Sportamore,
och Anton Malmberg, vd på KitchenTime,
berättade varför företagen valt att etablera sig
i Eskilstuna Logistikpark. Båda nämnde det
strategiska läget nära kunderna och framförallt
möjligheten att snabbt få kunniga, intresserade
och lojala medarbetare.
– Det är väldigt mycket lättare att etablera
sig när man får hjälp som vi fått, sa Jonas
Kolehmainen.
Jonas Kolehmainen berömde Eskilstuna kommuns och Eskilstuna Logistik och Etablerings

A logistics park with
a strategic location
On September the 12 th Eskilstuna Logistics held
a logistics seminar which included a guided tour
of the Eskilstuna Logistics Park.
– It is really great that you want to be a part of
Eskilstuna’s development and connect at a time
when there are good business opportunities, said
Jimmy Jansson (S) the chairman of the municipal
council.
Jonas Kolehmainen, Logistics Manager at Sportamore, and Anton Malmberg, CEO at KitchenTime,
explained why their respective companies chose to
establish in the Eskilstuna Logistics Park. Both
mentioned the strategic location near the customers
and, above all, the ability to quickly acquire knowledgeable, interested and loyal employees.
– It is a lot easier to establish when you get the
help that we received, said Jonas Kolehmainen.
Jonas Kolehmainen praised the Municipality of
Eskilstuna and Eskilstuna Logistics nimble work.
Both Jonas Kolehmainen and Anton Malmberg
mentioned the opportunity to grow as an important
factor for their investment in Eskilstuna.
The 30 plus guests then visited the premises of
KitchenTime and Sportamore, both of which employ
modern autostore solutions.
– I am very pleased with the
event and especially the two newly
established companies which have
got off to a very good start here in
Eskilstuna, said David Hofmann,
CEO of Eskilstuna Logistics and
Establishment AB.

snabbfotade arbete. Han och Anton Malmberg
nämnde också möjligheten att växa som en viktig
faktor för etableringen i Eskilstuna.
Det 30-talet gästerna fick sedan besöka Kitchen
Times och Sportamores verksamheter som båda
rymmer moderna autostorelösningar.
– Jag är mycket nöjd med eventet och framförallt
att två nyetablerade företag har fått en riktigt bra
start här i Eskilstuna, säger David Hofmann, vd
Eskilstuna Logistik och Etablering.

“Det är väldigt
mycket lättare att
etablera sig när
man får hjälp som
vi fått”

Mats Carreman, Stockholm Regional Manager på Catena och
Anton Malmberg, vd KitchenTime, framför en av KitchenTimes 26 robotar.
Mats Carreman, Stockholm Regional Manager Catena and Anton
Malmberg, the CEO of KitchenTime,in front of one of KitchenTimes 26 robots.

Sportamore has the capacity to
send out at least 10,000 orders
per day. When it is fully deployed
approximately 95 percent of the
orders will be managed by automation and 5 percent manually,
says Jonas Kolehmainen,
Logistics Manager.

Sportamore har kapacitet att
skicka ut minst 10 000 ordrar per
dygn. Fullt utbyggt kommer cirka
95 procent av ordrarna att hanteras
i automationen och 5 procent i det
manuella lagret, berättar Jonas
Kolehmainen, logistikchef.

What do you think about the day?
Den har varit jättebra och spännande. Vi har tio hektar mark här, så det är kul att se
de andra verksamheterna och träffa branschkollegor. Den öppenhet som kommunen
visar är värd mycket.
Johannes Persson, Head of Project Management Nordics, DHL Supply Chain
Anders Ekholm, Business Development Manager, DHL Supply Chain
It has been a great and exciting day. We own ten hectares of land here, so it’s fun to see
other activities and meet other industrial colleagues. The transparency that the municipality
displays is worth a lot.
Johannes Persson, Head of Project Management Nordics, DHL Supply Chain
Anders Ekholm, Business Development Manager, DHL Supply

Jag är imponerad och ser stora möjligheter för hur vi från Munktell Science
Park kan bidra här framöver. Det är spännande med ny teknik, till exempel är
det första gången jag ser AutoStore.
Anna Nedeby Bar-Am, vd Munktell Science Park
I am impressed and for me to see the great possibilities how we from the
Munktell Science Park can contribute here in the future. It’s exciting with new
technology, for example, it is the first time I have seen a AutoStore solution.
Anna Nedeby Bar-Am, CEO, Munktell Science Park

Det har varit intressant, det är första gången Johan är i Eskilstuna och vi är nyfikna
på regionen. Kommunen marknadsför sig på ett bra sätt och det är kul att se vad
som finns under huven. Alla förväntningar har infriats!
Jonas Englund, vd Partner, OnePartnerGroup Mälardalen
Johan Lindahl, vd OnePartnerGroup Logistics
It has been interesting, it is the first time that Johan is in Eskilstuna and we are curious
about the region. The municipality markets itself in a good way and it’s fun to see
what’s under the hood. All our expectations have been fulfilled!
Jonas Englund, CEO, Partner, OnePartnerGroup Mälardalen
Johan Lindahl, CEO OnePartnerGroup Logistics

Möt oss på mässor
Under hösten kan du träffa oss från Eskilstuna Logistik och
Etablering på flera olika mässor då vi bland annat berättar om
fördelarna med att etablera i Eskilstuna. Fokus kommer att ligga
på Eskilstuna Logistikpark och Eskilstuna Kombiterminal
följande datum:

• 4-6 oktober
Expo Real i München, tillsammans med Invest Stockholm
• 10-12 oktober
Future Transport i Jönköping
• 7-8 november
Logistik och Transport i Göteborg

Meet us at the following trade fairs
During the fall, you can meet Eskilstuna Logistics at several
trade fairs, where we will talk about the benefits of establishing in Eskilstuna. The focus will be on the Eskilstuna Logistics
Park and the Intermodal Terminal on the following dates:

• 4-6 October
Expo Real in Munich, together with Invest Stockholm
• 10 -12 October
Future Transport in Jönköping
• 7-8 November
Logistik och Transport in Gothenburg

Eskilstuna the hub for
Mellanskog timber transport
Forest owners association
Mellanskog have established in Eskilstuna to
make it easier to reach
more customers.

Skogsägarföreningen Mellanskog etablerar
sig i Eskilstuna Logistikpark för att enklare
nå ut till fler kunder.
– Valet föll på Eskilstuna logistikpark
eftersom här finns lättillgängliga och bra
ytor i ett strategiskt område nära våra
medlemmars marker. Detta är ett led i
vår strategiska satsning på effektivare
logistik och ger oss bättre möjligheter att
nå industrikunder utanför vår ordinarie
geografi, säger Ann-Britt Asplund,
logistik- och affärsutvecklare på Skogs
ägarna Mellanskog.
På det 18 000 kvadratmeter stora
området i Eskilstuna förvarar Mellanskog
virke från skogsägare i Södermaland och
Västmanland. Inledningsvis kommer

omkring 60 000 -100 000 kubik virke
levereras från virkesterminalen till sågverk
och massabruk på ett år. Premiärtåget med
last kördes den 4 september.
– Vi kommer ha dagliga lastbilstrans-
porter in till terminalen och tågtransporter
därifrån några gånger per månad.
För att säkerställa volymerna och se till att
både köpare och säljare får rätt information satsar vi på ny
teknik som innebär att
virket fjärrmäts med
hjälp av kameror och
därefter beräknas i
en områdesgemensam
virkesmätarcentral,
säger Ann-Britt Asplund.

Foto: Maria Bergenheim, Mellanskog

Eskilstuna
knutpunkt för
Mellanskogs virkestransporter

De lastar med maskiner byggda i Eskilstuna
Moraföretaget Wasa Åkarn AB lossar och lastar massaved åt Mellanskog i Eskilstuna
Logistikpark. Till sin hjälp har de två Volvomaskiner av märket L180 Highlift, utvecklade
och byggda i Eskilstuna.
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– Vi är en stor kund hos Volvo och deras
återförsäljare Swecon, så de är glada över
att ha oss nära nu så att de kan ha koll på
maskinerna och testa ny utrustning. Med
hjälp av de här maskinerna kan vi lossa
en timmerbil med sex lyft, säger Tomas Larsson, arbetschef på Wasa Åkarn.
Till en början kommer två personer arbeta
med att lossa massaved från
1350 timmerbilar per år i logistikparken.
Massaveden lastas på tåg för vidare
transport via järnvägen, vilket innebär
en minskning av lastbilstrafik på vägarna
med fler än 100 lastbilar i månaden.
– Jag är imponerad över det som byggs i
Eskilstuna Logistikpark, det lär vara en

av de större investeringarna på logistikparker
i Sverige. För att något sådant ska fungera
krävs en kommun som tar ett helhetsgrepp
och det har Eskilstuna gjort. Man har vågat
hoppa från trampolinen, det är positivt och
för med sig mycket annat bra, säger Tomas
Larsson.

– The choice fell on
Eskilstuna Logistics Park
because it provides readily accessible, excellent
facilities in a strategic
area close to our
members’ forests. This
is a link in our strategic
efforts to bring greater
efficiency to our logistics
and improves our
opportunities of reaching
industrial clients outside
our normal geographical area, says Ann-Britt
Asplund, logistics and
business development
manager at Mellanskog.
The 18,000 sq. m
facility at Eskilstuna
provides Mellanskog with

Loading with machines
built in Eskilstuna
Mora firm Wasa
Åkarn AB loads and
unloads pulpwood
for Mellanskog in Eskilstuna Logistics Park.
To help them, they
have two Volvo L 180
Highlifts, developed and
built in Eskilstuna.
– We’re a big customer
with Volvo and their
retailers, Swecon, so
they’re happy to have
us close by where they
can check on the machines and test out new
equipment. Using these
machines, we can unload a timber truck with
only six lifts, says Tomas
Larsson, manager at
Wasa Åkarn.
To begin with,
there’ll be two people
working to unload pulpwood from the expected

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/

timber storage for forest
owners from Södermanland and Västmanland.
To begin with, around
60,000 to 100,000 m3 of
timber will be delivered
from the terminal to saw
mills and pulp mills on
a yearly basis. The first
timber train left on the
4th of September.
– We will have several
truck deliveries every day
into the terminal and
trains a few times each
month. In order to guarantee the correct volumes
for both buyers and
sellers we’ve decided to
use a new technique
that involves remote measuring of the timber by
camera and subsequent
calculation at a joint area
timber measuring centre,
says Ann-Britt Asplund.

1,350 truckloads per
year in the logistics park.
The pulpwood will then
be loaded onto the trains
for further transport,
which means a reduction
in HGV traffic on the
roads to the tune of
more than 100 trucks
per month.
– I’m impressed by
what’s being built in
Eskilstuna Logistics
Park; it must be one of
the largest investments
in logistic parks in
Sweden. For something
like this to work, it
requires full involvement
from the municipality
and that’s exactly what
Eskilstuna has done.
They’ve taken the leap.
That’s really positive
and brings lots of other
benefits, says Tomas
Larsson.

