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Amazon Web Services
helps raising Eskilstuna
downhill slope
Excavated landfill from the Amazon
Web Services site at Eskilstuna Logistics
Park is being used to raise the height of
Eskilstuna’s downhill by 10 metres.

Amazon Web Services möjliggör
höjning av skidbacke i Eskilstuna
Överskottsmassorna från Amazon Web Services
mark i Eskilstuna Logistikpark används för att
höja skidbacken i Eskilstuna med 10 meter.
– Vi är mycket glada över att vår datacenter
investering i Sverige kan hjälpa Eskilstuna
kommuns strävan att höja skidbacken i
Vilsta. Som bolag är vi måna om att ta en
aktiv roll i de samhällen där vi verkar, både
som ansvarsfull arbetsgivare och som god
granne. Vi ser fram emot att njuta av den
nya skidbacken tillsammans med Eskilstu
nas invånare framöver, säger Guido Bartels,
Nordenchef på Amazon Web Services.
Det har länge funnits ett mål om att
höja skidbacken i friluftsområdet Vilsta i
Eskilstuna. Under våren 2017 fick Eskils
tuna kommun och klartecken att påbörja
höjningen, men med krav på att oförorenade
schaktmassor skulle användas.

Skänkta schaktmassor
Under samma period som höjningen
beslutades kom beskedet att Amazon Web
Services valt att etablera sitt nya datacenter
i Eskilstuna Logistikpark. Det togs prover

på massorna från den nyinköpta tomten.
Proverna godkändes av miljö- och
räddningstjänstförvaltningen och Amazon
Web Services skänkte schaktmassorna till
kommunen, vilket gjorde att höjningen av
skidbacken kunde påbörjas.
– Något som skulle ta upp till fem år för
oss att göra blev möjligt direkt tack vare att
Amazon Web Services kom till Eskilstuna.
Nu kan vi snabbt få en utvecklad backe för
alpint, rail och lek, säger Magnus Nilsson,
ordförande i Tunafors SK.

30 meter längre slalombana
Vilstabacken kommer att höjas med cirka tio
meter vilket gör att backen får en 30 meter
längre slalombana med fyra till fem fler
svängar än idag. Samtidigt skapas en
storslalombana som är omkring 50 till
70 meter längre än i dag och en ny, centralt
placerad lift. När backen höjts kommer
den att få flera nerfarter för olika typer av
åkning, vilket gör att säkerheten ökar. Den
nya skidbacken förväntas vara klar vintern
2018/2019.
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“We’re very happy that in building our
Swedish data center we can also help the
city of Eskilstuna raise the height of the
Vilsta downhill. As a company, we’re
committed to playing an active part in
the communities where we operate, both
as a responsible employer and as a good
neighbor. Like the rest of the Eskilstuna
community, we’re looking forward to
enjoying the new downhill,” said Guido
Bartels, Nordic managing director at
Amazon Web Services.
Raising the height of the downhill
at the Vilsta recreation park in
Eskilstuna has long been an objective.
In spring 2017 the city received the
go-ahead to start work, on condition
that uncontaminated fill would be used.
Donated landfill
Around the same time as the height
extension was approved, Amazon Web
Services announced Eskilstuna Logistics
Park as the chosen location for its new
data center. Samples of the landfill were
taken from the newly purchased site and
approved by the city’s environmental
and emergency services department.
Amazon Web Services donated the
landfill to the city, allowing work on the
downhill to get moving.
“Something that would have taken us
up to five years suddenly became
possible immediately, thanks to Amazon
Web Services’ arrival in Eskilstuna.
Now we’ll soon have an improved
downhill for alpine, rail and leisure
skiing,” said Magnus Nilsson, president
of the Tunafors ski club.
Slalom course extended 30 metres
The Vilsta downhill will be raised by
about 10 meters, creating a 30-meterlonger slalom course with four or five
more turns. A grand slalom course,
50–70 meters longer than the present
one, and a new, centrally located lift will
also be constructed. Once the height
extension is complete, the downhill will
offer bigger variation for different types
of skiing, which will also improve safety.
The new downhill is expected to open in
time for the 2018/19 winter season.

1900 meter ny väg
skapar ny tomtmark

New road under
construction opens
up new sites

I maj 2019 väntas 1900 meter asfaltväg med el, fiber, värme,
vatten, avlopp och cykelbana stå klar i Eskilstuna Logistikpark.
– Utbyggnaden av vägen innebär att vi
kommer åt och kan sälja fler tomter
i Eskilstuna Logistikpark, säger Pär
Svensson, logistikutvecklare.

Eskilstuna kommun kommer att bygga
två nya vägar i logistikparken, mellan
Williams väg och Ärlavägen.
Vägarna får namnen Propellervägen
och Spaningsvägen med inspiration från
den intilliggande flygplatsen.
– Det finns ett behov av fler mindre
tomter från 5 000 kvadratmeter upp till
20 000 kvadratmeter som nu skapas tack
vare vägbygget.
– Vägarna börjar byggas i mars 2018
och väntas stå klara i maj 2019, säger
Per-Erik Andersson, byggledare Eskilstuna
kommun.

Williams väg – namngiven efter Kjulabo
År 2013 – 2014 färdigställdes Williams väg i Eskilstuna Logistikpark. Vägen har fått
sitt namn efter William Johansson som var tillsynsman på Eskilstuna flygplats under
åren 1968 – 1971. William var också lantbrukare och bodde omkrig 800 meter norr
om flygplatsbyggnaden. Hans son Börje Williamsson har fortfarande jakträtten kring
flygplatsen.

May 2019 will be the completion
of 1.9 km newly paved roads
with utilities and bike lanes at
Eskilstuna Logistics Park.
“The road construction will
allow us to open up and sell
more sites at the logistics park,”
said Pär Svensson, logistics
development manager.
The city of Eskilstuna is to
build two new roads in the
logistics park, linking Williams
väg and Ärlavägen. Taking
inspiration from the nearby
airport, the roads will be named
Propellervägen (Propeller Road)
and Spaningsvägen (Reconnaissance Road).
“The new roads will allow
us to address the need for
additional smaller sites in the
5,000–20,000-metre size range.
“Construction will start in
March 2018 and is scheduled
for completion in May 2019,”
said Per-Erik Andersson,
construction manager.

Williams väg – road named after Kjula resident
Williams väg in Eskilstuna Logistikpark, a road built in 2013/14, is named after
William Johansson, who worked as a supervisor at Eskilstuna airport from 1968
to 1971. William was also a farmer who lived just north of the airport building.
His son Börje Williamsson still holds the hunting rights to the area around the airport.

Propellervägen

Spaningsvägen

Ny maskinverkstad med bra läge
Eskilstunaföretaget Strands Maskin AB har köpt mark och ska bygga en
verkstad i Eskilstuna Logistikpark. Här ska företaget reparera lastbilar och
entreprenadmaskiner från och med år 2020.
– Eskilstuna Logistikpark ligger bra, nära våra kunder i Mälardalen,
säger Martin Strand, ägare Strands Maskin AB.
Strands Maskin AB har funnits sedan 2014. Affärsidén är att reparera
lastbilar och entreprenadmaskiner som gräv- och lastmaskiner.
I Eskilstuna Logistikpark kommer reparationerna att göras i en
1 100 kvadratmeter stor verkstad. Idag har Strands Maskin AB sin bas
i Näshulta, omkring två mil från Eskilstuna.
– I och med flytten får företaget en bättre utgångpunkt, säger Martin.

Prime location for mechanical repair shop
Strands Maskin AB, an Eskilstuna mechanical repair
business, has purchased land to build a new workshop in
Eskilstuna Logistics Park. Opening in 2020, the facility will
carry out repairs on trucks, wheel loaders and other heavy
construction equipment.
“Eskilstuna Logistics Park is a prime location close to our
customers in the Mälardalen region,” says Martin Strand,
the owner.
Strands Maskin AB has been in business since 2014,
repairing HGVs and construction machinery such as mining
and loading equipment. At Eskilstuna Logistics Park, the
company will operate from the new workshop, measuring
1,100 square metres. Strands Maskin AB is currently based in
Näshulta, about 20 km from Eskilstuna.
“The move to this new location will make our business
more competitive” says Martin Strand.

Lundby Container Service etablerar
sig på kombiterminalen
Nyligen etablerade sig Göteborgsföretaget Lundby Container Service på Eskilstuna Kombiterminal.
– Eskilstunas läge är väldigt intressant med närheten till större befolkningsmängd och
företagsetableringar. Det aktiva näringslivsarbetet som Eskilstuna Logistik och Etablering gör
och vår kunskap inom containerlösningar är en perfekt matchning för att vi ska lyckas med
vår satsning, säger Oscar Skogsén, vd.
Lundby Container Service bedriver
Skandinaviens största containerdepå
i Göteborg samt säljer, hyr ut och bygger
om sjöfartscontainrar.
– I Eskilstuna kommer vi i inlednings
fasen att fokusera på uthyrning och
försäljning av containrar, men även enklare
ombyggnation i form av att sätta lås på
containrar. Större modifieringar såsom
isolering, gångdörr med mera kommer att
göras i Göteborg och fraktas upp till kund
i området.
Alla med behov av extra förvaring är
våra potentiella kunder, säger Tobias
Hugosson, försäljningsansvarig.

företaget mer speciella ombyggnationer i
serviceverkstaden i Göteborg. Bland deras
kunder finns exempelvis, industriföretag,
byggföretag, eventföretag, brandkår och
företagare som använder containrarna som
kontor, butikslokal eller tillagningskök för
snabbmat.
– Allt fler har insett att containrar är en
produkt som det går att göra så mycket mer
med än vad man trodde för tio år sedan.
Vi hoppas att ännu fler privatpersoner får
upp ögonen för oss och möjligheten att
hyra containrar för förvaring vid exempel
vis renoveringar, säger Tobias H
 ugosson.
– Vi är glada för att en så stark och
inarbetad regional aktör inom området
i Göteborg och södra Sverige väljer Eskils
tuna och Eskilstuna Kombiterminal för sin
fortsatta expansion i Mälardalsområdet.
Vi ser fram emot att följa utvecklingen i
regionen, säger Claes Sörman, teknisk chef
Eskilstuna Logistik och Etablering.

Samarbete med företag på
Eskilstuna Kombiterminal
Tobias Hugosson, försäljningsansvarig
på Lundby Container Service
Tobias Hugosson, sales manager
at Lundby Container Service

Från mässmontrar till food trucks
Den produkt som efterfrågas mest hos
Lundby Container Service är 20 fots
containrar, ofta med enklare ombyggna
tion som isolering, elcentral och belys
ning. Två till tre gånger per månad gör

Lundby Container Service ska samarbeta
med Eskilstunaföretaget Trailernord som
också finns på Eskilstuna Kombiterminal.
Trailernord ska se över containrar, montera
lås och göra reparationer vid behov.
– Det är jättebra för oss att Trailernord
finns, samtidigt som de kan gynnas av oss.
Vi tror mycket på vår etablering i Eskils
tuna, det är en fin knutpunkt för människor
och företag, säger Tobias Hugosson.

Lundby Container Service opens at
Eskilstuna Intermodal Terminal
Gothenburg-based Lundby Container Service
recently set up a shop at Eskilstuna Intermodal
Terminal.
“Being close to major population centres and
business hubs, Eskilstuna is an ideal location.
Take Eskilstuna Logistics and Establishment´s
proactive approach to economic development
and add our know-how in the container
business, and we have the perfect recipe for success,” says Oscar Skogsén, managing director.
Lundby Container Service, which operates
Scandinavia’s biggest container depo in
Gothenburg, sells, rents and modifies shipping
containers.
“At Eskilstuna we’re initially focusing on
container rentals and sales, as well as simple
modifications such as fitting locks on containers.
For larger modifications such as installing
insulation and personnel doors, the work will
be done in Gothenburg and the containers
delivered to local customers.
“Anyone who needs extra storage is a potential
customer of ours,” says Tobias Hugosson, sales
manager.

From exhibition stands to snack bars
Lundby’s most popular product is 20-foot
containers, often with basic modifications such
as insulation, electricity and lighting. Two or
three times a month, the company is called on to
perform custom modifications at its Gothenburg
workshop. Customers include manufacturing
and construction businesses, event organizers, fire
brigades, and small businesses that use containers
as offices, retail premises or snack bars.
“More and more people are realising that they
can do a lot more with containers than they
would have imagined a decade ago.
We’re hoping to raise consumer awareness of our
business and the possibility of renting containers
for storage purposes during home renovations,
for instance,” says Hugosson.
“We’re delighted that such a strong and
well-established regional player in Gothenburg
and southern Sweden has chosen Eskilstuna
Intermodal Terminal as its base for further
expansion in Mälardalen. We’re looking forward
to watching the company grow in this region,”
says Claes Sörman, technical manager at
Eskilstuna Logistics.
Working with other businesses at Eskilstuna
Intermodal Terminal
Lundby Container Service is operating in
partnership with Trailernord, another Eskilstuna
company based at the intermodal terminal.
Trailernord will inspect the containers, install
locks and perform essential repairs.
“It’s lucky for us that Trailernord is here,
and their business will likewise benefit from
our presence. We have high hopes for our new
location in Eskilstuna, which is a great hub for
businesses and consumers alike,” says Tobias
Hugosson.

Premises for lease
Local company Frost Maskin has
purchased a hectare of land in
Eskilstuna Logistics Park for
a commercial rental development.
“Eskilstuna Logistics Park is an
excellent location that will serve us
well both now and in future,” says
Lukas Frost, the company’s managing director.
Frost Maskin’s intention is to build
2,000–3,000 square metres of
premises that can be leased out
for warehouse and office use in
spring-summer 2019. The groundwork is currently under way.
“We’re encouraged by the fact that
local companies want to expand and
are seeking Eskilstuna as a good place
to invest. This initiative by Frost
Maskin, which creates opportunities
for many companies, is especially
welcome,” says Manuel Brändeborn,
business development manager.
Family-owned Frost Maskin has
already developed and leased out
several commercial properties in and
around Eskilstuna.
“We’re really pleased with our site
at the logistics park and hope the area
will continue to grow. It’s good news
for Eskilstuna,” says Lukas Frost.

Lukas Frost, vd Frost maskin, vid bygget av
Profeel Padel Center. Frost Maskin har byggt och
äger padelhallen som de äger och hyr
ut till Eskilstuna Padel Center AB.
Lukas Frost, managing director of Frost
Maskin, at the construction site of the Profeel Padel
Center. Frost Maskin built and owns this indoor padel
centre, which is leased to Eskilstuna Padel Center AB.

Lokaler att hyra
Eskilstunaföretaget Frost Maskin har köpt en
hektar mark i Eskilstuna Logistikpark för att
kunna bygga och hyra ut lokaler.
– Eskilstuna Logistikpark ligger väldigt bra till,
vi tror på läget både nu och i framiden, säger
Lukas Frost, vd.
Tanken är att Frost Maskin ska bygga en
2000–3000 kvadratmeter stor lokal att hyra
ut för lager och/eller kontor under våren/
sommaren 2019. Just nu pågår markarbeten.
– Vi ser positivt på att lokala företag vill
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expandera och ser möjligheten i att göra
bra investeringar i Eskilstuna. Just Frost
Maskins etablering skapar möjligheter för
många företag vilket är extra positiv, säger
Manuel Brändeborn, affärsutvecklare.
Det familjeägda Frost Maskin har
sedan tidigare byggt och hyrt ut ett antal
kommersiella fastigheter i Eskilstuna med
omnejd.
– Vi är väldigt glada över vår tomt
i logistikparken och hoppas att området
kommer att fortsätta att utvecklas. Det är
bra för Eskilstuna, säger Lukas Frost.

Med befintlig verksamhet
Existing businesses

Med kommande verksamhet
Future businesses

• Boxon
• Wavin
• BE:ENERGY
• aPak
• TT Logistik
• P Schakt o Bygg AB
• Sportamore
• KitchenTime
• Trailer Nord
• Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
• Holmen
• Mellanskog
• European AirCargo

• Amazon Web Services
• Arver Lastbilar
• Besikta
• Wash Water
• Frost Maskin
• Farment
• Strands Maskin
• Rockwool
• Frode Laursen
• DHL Supply Chain
• Greybird

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/

