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Rockwool etablerar sig i logistikparken
Den danska industrikoncernen Rockwool har köpt 180 000 kvadratmeter
mark i Eskilstuna Logistikpark för att komma närmare sina kunder.
– Vi ser fram emot ett starkt partnerskap
med kommunen och att bidra till den
lokala ekonomin, säger Henrik Frank
Nielsen, Senior Vice President Rockwool.
Med cirka 10 500 anställda i 38 länder
är Rockwool världens ledande leverantör
av stenullslösningar för byggkonstruk
tioner, låglutande tak, akustiktak, fasad
system och andra system som baseras på
stenull.
– Investeringen i Eskilstuna återspeglar
vår kundcentrerade strategi genom att
föra oss närmare marknaden och kundens
efterfrågan på brandsäkra stenullsproduk
ter, säger Henrik Frank Nielsen.
Rockwool utvärderar just nu den
framtida investeringen på marken i
Eskilstuna, men klart är att den blivande
verksamheten har en potential att skapa
cirka 150 nya jobb. På liknande platser
där Rockwool har verksamhet är behovet
av arbetskraft typiskt för industrier, med
en blandning av hög, mellan och lägre
kompetens.
– Att Rockwool nu etablerar sig i
Eskilstuna och Mälardalen är mycket
positivt för hela regionen. Det kommer

Rockwool settles into the logistics park
The Danish industrial group, Rockwool, has purchased
180,000 square meters of land in Eskilstuna Logistics
Park to get closer to its customers.

att bidra till nya arbetstillfällen inom ett
område där vi vet att det finns god kom
petens och erfarenhet i staden. Det här
stärker även Eskilstunas och regionens
position som en bra etableringsplats för
att klara en effektiv varuförsörjning,
säger David Hofmann, vd Eskilstuna
Logistik och Etablering AB.

“We look forward to a strong partnership with the mun
icipality and to contributing to the local economy,” says
Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President of Rockwool.
With approximately 10,500 employees in 38 countries,
Rockwool is the world’s leading supplier of rock wool
solutions for building constructions, low-rise roofs,
acoustic roofs, facade systems and other systems based
on rock wool.
“The investment in Eskilstuna reflects our customercentred strategy by bringing us closer to the market and
the customer demand for fireproof rock wool products,”
says Henrik Frank Nielsen.
Rockwool is currently evaluating future investments for
their premises in Eskilstuna, but it is clear that the bud
ding business has the potential to create approximately
150 new jobs.
In similar places where Rockwool operates, the need
for labour is typical of industries with a mixture of high,
intermediate and lower skills.
“The fact that Rockwool has now settled into Eskilstuna
and Mälardalen is very positive for the whole region.
It will contribute to new job opportunities in an area
where we know that there is good competencies and
experience in the city. This also strengthens Eskilstuna’s
and the region’s position as a good business establishment
for ensuring the efficient supply of goods,“ says
David Hofmann, CEO of Eskilstuna Logistics and
Establishment AB.

“Investeringen i Eskilstuna återspeglar vår
kundcentrerade strategi genom att föra oss
närmare marknaden och kundens efter
frågan på brandsäkra stenullsprodukter“

“The investment in Eskilstuna reflects our
customer-centred strategy by bringing us
closer to the market and the customer demand
for fireproof rock wool products”

Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President Rockwool

Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President of Rockwool

God Jul och Gott Nytt År önskar vi
på Eskilstuna Logistik och Etablering
From Eskilstuna Logistics and Establishment
we wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year

”Eskilstuna satsar verkligen rätt”

“Eskilstuna has really
made the right choice”

I slutet av oktober besökte representanter från det globala terminalnätverket
APM-terminals Eskilstuna, för att träffa kunder och se vad som händer i kommunen.
– Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering satsar verkligen rätt och verkar
jobba väldigt aktivt med både Eskilstuna Logistikpark och Eskilstuna Kombiterminal,
säger Hans Gutsch, affärsutvecklare på APM-terminals.

Foto: Göteborgs hamn

Eskilstuna Kombiterminal – en del av Göteborgs hamn
och Railport Scandinavia
Eskilstuna Kombiterminal har samarbets
avtal med Göteborgs hamn och ingår i
konceptet Railport Scandinavia. Railport
Scandinavia är en järnvägspendel som
ger direkttillgång till Göteborgs hamn
och Nordens största linjeutbud av
sjötransporter.

Eskilstuna Kombiterminal är en av de
högst rankade terminalerna inom Railport
Scandinavia. Rankingen uppdateras varje
år av Göteborgs Hamn efter fysiska besök
och utvärdering.

Hans Gutsch, affärsutvecklare
på APM-terminals.
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Toppmodern serviceanläggning
för lastbilar i logistikparken
Vid årsskiftet 2018/2019 flyttar Arver Lastbilar till Eskilstuna Logistikpark för att
skapa ett nav för kommersiella fordon och logistik.

“Vi tror på Eskils
tuna Logistikpark
och den knutpunkt
för logistik som
växer fram där.
Det är ett spän
nande och
expansivt område“

Eskilstuna Intermodal Terminal has a
cooperation agreement with the Port of
Gothenburg and is part of the Railport
Scandinavia concept.
Railport Scandinavia provides direct
access to the Port of Gothenburg and the
Nordic region’s largest range of maritime
transport. Eskilstuna Intermodal Terminal
is one of the highest rated terminals within
Railport Scandinavia.
The ranking is updated every year by the
Port of Gothenburg, following a physical
visit and evaluation.

– Vi tror på Eskilstuna Logistik
park och den knutpunkt för
logistik som växer fram där. Det
är ett spännande och expansivt
område, säger Ulrika Arver, ägare
Arver Lastbilar.
Familjeföretaget Arver Lastbilar
är en av Scanias största privata
återförsäljare och ett serviceföre
tag för kommersiella fordon.
I Eskilstuna kommer Arver
Lastbilar att bygga en stor
serviceanläggning som bland
annat kommer att rymma en
verkstad utrustad med
toppmodern reningsteknik.
– Att vi äger våra egna
fastigheter vid strategiskt viktiga
lägen är centralt i vår affärs
strategi, säger Jens Eriksson,
vd på Arver.

Ulrika Arver,
ägare Arver Lastbilar

Hanteringsspår för
bulk- och vagnslastgods

Verkstad för lastbärare

Göteborg
Helsingborg
Trelleborg
Malmö

APM Terminals designs, builds and
operates port and terminal facilities and
offers a cargo service at several locations
in 59 countries.
Among other things, the company
manages all container handling in the Port
of Gothenburg, from which several com
panies in Eskilstuna receive their deliveries.
Two of these companies are H&M and
Zoo Support, which Hans Gutsch and
Henrik Kristensen, CEO of APM Termi
nals, visited during their day in Eskilstuna.
“One of the reasons for our visit is
that Eskilstuna is part of Railport
Scandinavia’s network which, among
others things, consists of a suburban
railway shuttle to Eskilstuna Intermodal
Terminal. Eskilstuna Intermodal Terminal
is one of the most important destinations
within the suburb. Deliveries are shipped
there from APM Terminals’ container port
within the Port of Gothenburg five times a
week,” says Hans.
In addition to the two company visits,
Hans Gutsch and Henrik Kristensen
were invited for study visits to Eskilstuna
Logistics Park and Eskilstuna Intermodal
Terminal.
“Both the logistics park and the inter
modal terminal are well-developed, with
even more on the way.
The intermodal terminal is, in my opin
ion, very advanced and well-equipped
and prepared for even more volumes,”
says Hans, who is pleased with his day
in Eskilstuna:
“It was a great and comprehensive day!

Foto: Scania

APM-terminals konstruerar, bygger och driver hamnoch terminalanläggningar och erbjuder lastservice på
flera olika platser i 59 länder. Bland annat sköter företaget
all containerhantering i Göteborgs hamn, varifrån flera
företag i Eskilstuna får sina leveranser. Två av dessa
företag är H&M och Zoo Support, som Hans Gutsch
och Henrik Kristensen, vd APM-terminals, besökte under
sin dag i Eskilstuna.
– En av anledningar till vårt besök är att Eskilstuna är
en del av nätverket Railport Scandinavia, som bland annat
består av en järnvägspendel till Eskilstuna Kombiterminal.
Eskilstuna Kombiterminal är en av de mest betydande
destinationerna i pendeln. Dit går leveranser från APMterminals containerhamn i Göteborgs hamn fem gånger i
veckan, säger Hans.
Förutom de två företagsbesöken bjöds Hans Gutsch
och Henrik Kristensen på studiebesök i Eskilstuna
Logistikpark och Eskilstuna Kombiterminal.
– Både logistikparken och kombiterminalen är väl
utbyggda med ännu mer på gång.
Kombiterminalen är, enligt
min mening, väldigt avancerad och
välutrustad och förbered för ännu
mer volymer, säger Hans som är nöjd
med sin dag i Eskilstuna:
– Det var en jättebra och
innehållsrik dag!

At the end of October, representatives
from the global terminal network, APM
Terminals, visited Eskilstuna to meet
customers and see what’s happening in
the municipality. “Eskilstuna municipality
and Eskilstuna Logistics and Establish
ment has really made the right choice
and seem to work very actively with both
Eskilstuna Logistics Park and Eskilstuna
Intermodal Terminal,” says Hans Gutsch,
Business Developer at APM Terminals.

“We believe in
Eskilstuna Logistics
Park and the focal
point for logistics
that is taking
shape there. It’s
an exciting and
expansive area“
Ulrika Arver, owner of
Arver Lastbilar

– Att Arver Lastbilar väljer att
etablera sin serviceanläggning i
logistikparken innebär ett stort
mervärde för området, befintliga
verksamheter samt kommande
företagsetableringar. Etableringen
stärker Eskilstunas attraktions
kraft ytterligare, säger David
Hofmann, vd Eskilstuna Logistik
och Etablering AB.

Jens Eriksson, vd på Arver

State-of-the-art service facility for
trucks in the logistics park
At the 2018/2019 year-end, Arver
Lastbilar will move to Eskilstuna
Logistics Park to create a hub for
commercial vehicles and logistics.
“We believe in Eskilstuna Logistics
Park and the focal point for
logistics that is taking shape there.
It’s an exciting and expansive
area,” says Ulrika Arver, owner
of Arver Lastbilar.
The family company Arver
Lastbilar is one of Scania’s largest
private retailers and a servicer of
commercial vehicles.
Arver Lastbilar will build a large
service facility In Eskilstuna which,
among other things, will include a

workshop equipped with state-ofthe-art cleaning technologies.
“It is central to our business
strategy that we own our own
premises at strategically important
locations,” says Jens Eriksson,
CEO of Arver.
“The fact that Arver Lastbilar
has chosen to establish their service
facility in the logistics park is a
major added value for the area,
for existing companies, as well
as for future business startups.
The establishment further
strengthens Eskilstuna’s
attractiveness,” says David
Hofmann, CEO of Eskilstuna
Logistics and Establishment AB.

Ett av Sveriges största,
offentliga konstverk invigt
i logistikparken
Den 6 oktober invigdes ett av Sveriges volymmässigt största, offentliga konstverk i
Eskilstuna Logistikpark. Konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören ligger bakom
verket ”Bältdjuret i Kjula”, som tagits fram i samarbete med elever i Kjula skola.
”Bältdjuret i Kjula” var tidigare en rivningshotad flyg
hangar som stod på en undanskymd plats i Eskilstuna
logistikpark. Efter samtal och workshoppar med Kjulas
invånare har hangaren flyttats till en mer synlig plats, fått
status som offentlig konst och målats med färger som
barnen varit med och bestämt. Konstverket står vid infar
ten till Logistikparken och går numera att se från E20.
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Konstnärerna
Signe Johannessen
och Erik Rören

Foto: Sofi Lindahl, Eskilstuna Konstmuseum

One of Sweden’s largest public
artworks inaugurated in the
logistics park
On October 6, one of Sweden’s (in terms
of volume) largest public artworks was in
augurated in the Eskilstuna Logistics Park.
The artists Signe Johannessen and Erik
Rören are behind the work “The Armadillo
in Kjula,” which was developed in collabo
ration with students in Kjula School.
“The Armadillo in Kjula” was previ
ously an aircraft hangar that planned for
demolition, which had been tucked away
within the Eskilstuna Logistics Park. After
talks and workshops with Kjula’s residents
the hangar was moved to a more visible
place, acquired the status of public art and
painted with colours that the children had
been along with in choosing. The artwork
stands at the entrance to the Logistics Park
and is now visible from the E20.

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/

