Etablera i Eskilstuna
Hållbara etableringslösningar med attraktivt läge
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Eskilstuna – en stad i rörelse
med människor som gör skillnad
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3.5 miljoner människor
inom 60 minuter
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Eskilstuna ligger strategiskt rätt
i det starka tillväxtområdet Stockholm -Mälardalen. Tack vare vårt
geografiska läge når du 3,5 miljoner
människor inom 60 minuter!
Järnvägsinfrastrukturen ger
anslutning till och från Eskilstuna
i alla väderssträck och E20 i kombination med E18 ger bra kommunikation
till flera stora, viktiga städer i såväl
Sverige som Norden.
Världsledande företag som
ASSA ABLOY, H&M, Alfa Laval,
Outokumpu, Westermo, Stiga Sports

och Volvo Construction Equipment,
med flera har valt Eskilstuna för
sin verksamhet.
Det är ingen tillfällighet att
Sveriges första lokomotiv togs fram
här. Vi vill alltid framåt.
Vi är en snabbväxande miljösmart
industristad med över 104 000
invånare som vill utveckla, förfina
och förbättra. Eskilstuna drivs av en
affärsinriktad kultur, ett mångsidigt
näringsliv och en aktiv högskola.
Och människor som vill göra skillnad.

Fördelar med att
etablera i Eskilstuna

> Strategiskt läge

i tillväxtområdet
Stockholm-Mälardalen

> Nära samarbete mellan
näringsliv, kommun och
Mälardalens högskola

> Välutvecklad logistikpark
och kombiterminal

> Attraktiva etableringsytor

till konkurrenskraftiga priser

> God tillgång till förnyelse
bar energi och fibernät

MALMÖ
TRELLEBORG

”Då Teknikmagasinet expanderar letade vi ett nytt
toppmodernt centrallager som skulle klara vår tillväxt
och Eskilstuna blev det naturliga valet. Vi är jättenöjda
och ser fram emot att växa i den stolta Fristaden!”
Catherine Sahlgren, vd Teknikmagasinet

> Väl utbyggd infrastruktur
> I Eskilstuna finns

logistikanknuten utbildning på gymnasienivå,
Yrkeshögskola och vuxen
utbildning. Inom 90 minuter
når du 15 högskolor och
universitet.

Välkommen till
Eskilstuna, vi hjälper
dig med din etablering

Servicestation
Identitetskontroll, in- och utcheckning/
skalskydd med kameraövervakning
Växel till
Svealandsbanan

E20

60

E.ON Gasolanläggning
Terminalkontor

Stockholm
Umeå
Sundsvall
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Elektrifierade och
EU-anpassade hanteringsspår
Omlastning
Tullhantering

4

Hanteringsspår för
bulk- och vagnslastgods

Eskilstuna
Kombiterminal

3.5 miljoner människor
inom 60 minuter

Verkstad för lastbärare
UMEÅ

Containerladdare
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Svealandsbanan

Växel till
Svealandsbanan

ESKILSTUNA

Eskilstuna Kombiterminal är en av landets ledande
kombiterminaler, utformad för att ge dig effektiv
och hållbar godshantering nära dina kunder. Här
finns bland annat containerladdare som gör att varje
container kan fyllas med upp till 25% mer gods för
optimerad fraktkostnad.
Kombiterminalen har en kapacitet på 300 000 TEU
och ligger strategiskt placerad med både järnvägssom motorvägsanslutningar till flera städer och
hamnar i såväl Sverige som världen. Här får du närhet
till kunder, hållbara transporter, låga logistikkostnader
och möjlighet att växa.
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Anslutningar till
intermodala nätverk
i Europa

Tåg per vecka i varje riktning
5-6 containertåg /vecka
5 Intermodala tåg /vecka
5-6 Intermodala tåg /vecka fr.o.m 2017-12-11
5-6 Intermodala tåg /vecka

ZEEBRÜGGE

> Fyra fullängdsspår med dagliga anslutningar vidare
ut i Sverige och världen

> Två järnvägsanslutningar till Svealandsbanan
> Anslutning till E20
> Automatisk containerladdare
> Service i form av containerstädning och reparation av trailrar
> Fullt skalskydd enligt ISPN
> Lagrings- och crossdockningsmöjligheter
> Övervakning av in- och utkommande lastbilar via kamera
och med hjälp av utbildad personal

> Fullt automatiserad in- och utcheckningsgate

GENT

Välkomna till Eskilstuna Kombiterminal.
Kontakta oss så berättar vi mer!

”Flytten av lager- och logistikverksamheten till
en modern anläggning i Eskilstuna Logistikpark
ger Sportamore rätt förutsättningar för såväl
fortsatt tillväxt som för effektivare logistik
och ökad skalbarhet”.

Eskilstuna
Logistikpark

Johan Ryding, vd för Sportamore

Eskilstuna Logistikpark ligger strategiskt mellan
E20 och Svealandsbanan och förbinder de tre
transportsystemen, järnväg, väg och flyg. Tack
vare det unika läget i snabbväxande Stockholm-Mälardalen når du 3,5 miljoner människor
inom 60 minuter. Inom 24 timmar når du hela
Norden.
Eskilstuna Logistikpark består av ett 4 miljoner
kvadratmeter stort etableringsområde som är
anpassat för logistik- och industriverksamhet.
Eskilstuna flygplats ligger i anslutning till
Logistikparken.
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> Strategiskt placerad i Europas snabbast växande

E45

region; Stockholm-Mälardalen

> Förbinder de tre transportsystemen,
järnväg, väg och flyg

> Bygglovsklar mark
> Goda affärsmöjligheter
> Stora etableringsytor med expansionsmöjligheter
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Stockholm 90 km

E22

E6
E45

MALMÖ
TRELLEBORG

E20

Välkomna till Eskilstuna Logistikpark.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Eskilstuna 10 km

Eskilstuna
flygplats

Svealandsbanan

Vill du veta mer om möjligheterna för din
verksamhet i Eskilstuna kontakta någon av oss!

David Hofmann,
VD
073-851 13 01
david.hofmann@eskilstunalogistik.se

Mikael Jonsson,
Etableringschef
073-950 63 00
mikael.jonsson@eskilstunalogistik.se

Roland Sandberg,
Infrastrukturförvaltare
070-766 83 86
roland.sandberg@eskilstunalogistik.se

Carina Fredriksson,
Logistik- och marknadshandläggare
073-950 00 53
carina.fredriksson@eskilstunalogistik.se

Manuel Brändeborn,
Affärsutvecklare
070-089 32 24
manuel.brandeborn@eskilstunalogistik.se

Claes Sörman,
Teknisk chef
072-979 81 28
claes.sorman@eskilstunalogistik.se

Pär Svensson,
Logistikutvecklare
070-258 71 10
par.svensson@eskilstunalogistik.se

Mikael Nilsson,
Flygplatschef Eskilstuna Flygplats
072-962 74 80
mikael.nilsson@eskilstunalogistik.se

Om något är viktigt kämpar man lite extra.
Logistik är viktigt för alla de människor
i Eskilstuna som planerar, tillverkar,
transporterar, förpackar, och distribuerar
varor. Människor som gör skillnad.
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