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Växande e-handel
lockar fastighetsutvecklare
E-handeln växer i Sverige. Bockasjö som
utvecklar fastigheter för lager och logistik
fortsätter sin etablering i Eskilstuna.
– Det finns behov av moderna logistikan
läggningar nära kunderna i Mälardalen,
säger Allan Lavén, vice vd på Bockasjö.
Eskilstuna kommun har tecknat ett optionsavtal med fastighetsutvecklaren Bockasjö.
Det betyder att Bockasjö har förhandsrätt på
cirka 160 000 kvadratmeter mark i Eskilstuna Logistikpark där de ska bygga och hyra
ut fastigheter. Avtalet löper på ett och ett
halvt år.
– Det är ett strategiskt val att på det här
sättet jobba tillsammans med och nära
marknaden för att få verksamheter till
logistikparken, och på så sätt skapa nya
arbetstillfällen i Eskilstuna. E-handeln är ju
även ett av våra fokusområden, säger Mikael
Jonsson etableringschef på Eskilstuna Logi
stik och Etablering.

E-handeln i Sverige expanderar och ökade
med 16 procent under 2017. Inom fem år
väntas en fördubbling.
– Vi vill locka hit kunder som har behov av
att ligga i Mälardalsområdet för att tillgodose
sina kunders behov. E-handel är något vi tror
på och som ökar i omfattning. Eskilstuna
Logistikpark är utmärkt för e-handelsföretag,
säger Allan Lavén.
Från Eskilstuna Logistikpark nås ungefär
3,5 miljoner människor inom en timma. Inom
ett dygn kan du leverera till hela Norden.
Bockasjö finns redan i parken då de äger
och förvaltar lokalen som Sportamore hyr.
Ett hypermodernt logistikcenter på 23 000
kvadratmeter med stor automatisering för
effektiv lagerhantering.
– Eskilstuna kommun har satsat kraftfullt
i flera år för att ge bra förutsättningar för
logistiketableringar. Läget på parken, som ger
snabb tillgång till Stockholmsområdet och
tillgång till utbildad arbetskraft, det är några
av anledningarna till att vi vill finnas i Eskilstuna, säger Allan Lavén, vice vd på Bockasjö.

“Vi vill locka hit kunder som har behov av att
ligga i Mälardalsområdet för att tillgodose sina
kunders behov. E-handel är något vi tror på och
som ökar i omfattning. Eskilstuna Logistikpark
är utmärkt för e-handelsföretag“
Allan Lavén, vice vd på Bockasjö.

“We want to attract customers here who need to be located
in the Mälardal area in order to meet their customers'
needs. E-commerce is something we believe in and which
is increasing in scope. Eskilstuna Logistics Park is excellent
for e-commerce companies“
Allan Lavén, deputy CEO of Bockasjö.

Bockasjös befintliga logistik
fastighet om 23 000 kvm som är
uthyrd till Sportamore.
Bockasjö's existing logistics property of
23,000 sqm, which is leased to Sportamore.
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E-commerce is growing and
attracting property developers
E-commerce is growing in Sweden.
Bockasjö, which develops properties for
warehousing and logistics is continuing
its establishment in Eskilstuna.
“There is a need for modern logistics
facilities close to the customers in
Mälardalen,” says Allan Lavén, deputy
CEO at Bockasjö.
Eskilstuna municipality has signed an
option agreement with the property
developer Bockasjö. It means that
Bockasjö has first refusal on about
160,000 square metres of land in Eskilstuna Logistics Park, where they are going
to build and lease out properties. The
agreement runs for one and a half years.
“Working in this way together with and
close to the market is a strategic decision
with the aim of bringing businesses to the
logistics park, and thus creating new job
opportunities in Eskilstuna.
And e-commerce is also one of our
focus areas,”says Mikael Jonsson,
Establishment Manager at Eskilstuna
Logistik och Etablering.
E-commerce in Sweden is expanding,
with an increase of 16 per cent during
2017. It is expected to double within
five years.
“We want to attract customers here
who need to be located in the Mälardal
area in order to meet their customers’
needs. E-commerce is something we
believe in and which is increasing in
scope. Eskilstuna Logistics Park is
excellent for e-commerce companies,”
Allan Lavén says.
Approximately 3.5 million people can be
reached within an hour from Eskilstuna
Logistics Park. Deliveries can be made to
the entire Nordic region within 24 hours.
Bockasjö is already in the park as it
owns and manages the premises that
Sportamore leases. A hyper-modern
logistics centre of 23,000 square metres
with a high level of automation for
efficient warehousing.
“Eskilstuna municipality has been
investing heavily for several years in
order to provide beneficial conditions for
logistics establishments. The location of
the park, which provides rapid access to
the Stockholm area and access to a skilled
workforce, these are some of the reasons
that we want to be located in Eskilstuna,” says Allan Lavén, deputy CEO of
Bockasjö.

”Eskilstuna Kombiterminal ligger strategiskt”
Båten från Far East lägger till i Göteborgs hamn. Och du vill på snabbast m
 öjliga sätt få upp dina beställda varor på container
till lagret i Mälardalen. – Då är vi rätt samarbetspartner, säger Jan Stråe försäljningschef på GDL som har sex avgångar
i veckan på sträckan Göteborg-Eskilstuna Kombiterminal. Med egen tågpendel.
GDL är transportföretaget som sett potentialen i Mälardalens expansion.
– Vi har noterat hur alltfler e -handlare och grossister med lager för
konsumtionsvaror etablerar sig i Eskilstuna-regionen, säger Jan Stråe
försäljningschef på GDL Transport. Läget gör att man snabbt når en stor
grupp människor samtidigt som Eskilstuna Kombiterminal ligger mycket
strategiskt.
För GDLs del har det inneburit att man idag med egen tågpendel har
sex avgångar från Göteborgs hamn direkt till kombiterminalen.
– Godset lossas på kvällen, transporteras på tåg nattetid, för att tidigt
morgonen därpå lastas på bil och levereras till kund.
En mycket smidig och snabb hantering. Med hög leveranssäkerhet
dessutom.
– Stambanan är prioriterad av trafikverket så det är sällan vi får några
leveransförseningar. Och skulle det inträffa så brukar Eskilstuna Kombi
terminal flexibelt hjälpa till så att godset lossas så snart det är framme.
Även efter ordinarie öppettider.
Kombiterminalen i Eskilstuna är en av landets mest moderna. Terminalen
är elektrifierad hela vägen och har fyra fullängdsspår för omlastning.
– Det är effektivt. Dessutom har terminalen två anslutningsväxlar med
direktaccess till järnvägsnätet, anser Markus Ekwall produktionschef
på GDL med särskilt ansvar för att logistiken på järnvägen flyter på.
Närheten till E20 är också en klar fördel.
– Transporten med lastbil är den sista sträckan i kedjan och den ansvarar
GDL också för. Vi samarbetar med duktiga lokala chaufförer och åkerier i
Eskilstuna-området som kör ut godset på chassi från de ofta fullbokade tågen.
Det är alltså för närvarande ett högt bokningstryck.
– Ja, men det är svårt att veta om det är en tillfälligt peak eller inte.
Men vi hoppas naturligtvis på att få ytterligare mer godstrafik på järnväg
och kunna fylla på med fler vagnar, säger Jan.
Idag körs tågen med 44 st 40-fots-containrar vilket motsvarar lika
många långtradare.
– Miljövinsten är enorm, men också prismässigt blir leveranserna på
tåg mycket billigare för kunden, säger Jan och fortsätter:
– Prismässigt ligger tågtransporterna på i snitt 60% av motsvarande
priser på biltransporter.
GDL uppskattar samarbetet med Eskilstuna Logistik.
– Naturligtvis håller vi själva koll på vad som händer i regionen,
men vi får också tips och lokala kontakter genom
samarbetet med Eskilstuna.
Det värdesätter vi, avslutar Jan Stråe på GDL.

Den moderna kombiterminalen
i Eskilstuna är navet i tågpendeln med transport
från Göteborgs hamn till kunder i Mälardalen, säger
Jan Stråe på transportföretaget GDL i Göteborg.
The modern combi terminal in Eskilstuna is the hub for
the rail shuttle service from Port of Gothenburg to
customers in Mälardalen," says Jan Stråe at the
transport company GDL in Göteborg.

”Eskilstuna Intermodal terminal
is strategically located”
The boat from the Far East docks at Port of Gothenburg.
And customers want to get the goods they have ordered on
to the container and into the warehouse in Mälardalen in
the fastest way possible. “So we are the right collaborative
partner,” says Jan Stråe, Sales Manager at GDL, which has
six departures a week servicing the Gothenburg to Eskilstuna
Intermodal terminal route. With its own rail shuttle service.
GDL is the transport company which has perceived the
potential in Mälardalen’s expansion.
“We have noted how increasing numbers of e-traders
and wholesalers with warehouses for consumer goods are
establishing themselves in the Eskilstuna region,” says Jan
Stråe, Sales Manager at GDL Transport. “The location
provides fast access to a large group of people, at the same
time as Eskilstuna Intermodal terminal is positioned in a
highly strategic location.”
For GDL, its own rail shuttle service currently gives it six
departures from Port of Gothenburg directly to the Intermodal
terminal.
“The freight is unloaded in the evening, transported by train
during the night, and loaded on to lorries and delivered to
customers early in the morning of the following day.”
Highly flexible and rapid handling. Moreover, with a high
security of supply.
“The main line is prioritised by the Swedish Transport
Administration so it is rare that we have any delays.
And should that be the case, then Eskilstuna Intermodal
terminal has the flexibility to help in ensuring that the freight
is unloaded as soon as it arrives. Even after ordinary opening
hours.
The Intermodal terminal in Eskilstuna is one of the country’s
most modern, fully electrified and with four full length tracks
for reloading.
“It is effective. Furthermore, the terminal has two switching points with direct access to the railway network,” reports
Markus Ekwall, Production Manager at GDL with specific
responsibility that the rail logistics run smoothly.
The proximity to the E20 motorway is also a clear benefit.
“Transport by lorry is the final part of the chain, and GDL is
also responsible for that. We work with good local drivers and
hauliers in the Eskilstuna area who drive the freight out from
the often fully booked trains.
There is currently high pressure on bookings.
“Yes, but it is hard to know whether it is a temporary peak
or not. However, we are naturally hoping to ship even more
freight by rail and be able to fill more wagons,” he says.
Today, the trains run with 44 x 40-foot containers, which is
equivalent to the same amount of container lorries.
“The environmental benefits are massive, but the deliveries by rail are also much cheaper for the customer in terms of
price,” Jan says and continues:
“Price-wise, rail transport is on average 60% of equivalent
prices for lorry transport.”
GDL values the collaboration with Eskilstuna Logistik.
“Naturally we keep a check on what is happening in the
region ourselves, but we also obtain tips and local contacts
through the collaboration with Eskilstuna. We value it,”
concludes Jan Stråe at GDL.

“Vi funderade aldrig på att lämna Eskilstuna
när vi planerade för att bygga nytt. Eskilstunas
läge är strategiskt rätt och vi trivs så bra här“
Goran Raundusi på Rojan Food

“We never considered
leaving Eskilstuna when
we planned to build a
new warehouse.
Eskilstuna’s location is
strategically right and
we feel so at home here“
Goran Raundusi
at Rojan Food

Här är matgrossisten som
når ut långt från Eskilstuna
Det syns från vägen Rojan Foods nybyggda strategiskt placerade lager i Vilsta Industriområde
i Eskilstuna. – Vår strategi är att växa långsamt, säger Goran Raundusi som driver familjeföretaget tillsammans med sin mamma och pappa. Nybygget var ett naturligt steg att ta.
Rojan Food är Eskilstunaföretaget
grundades 1999 av Kasim Raundusi,
Gorans pappa.
– Vi är kurder från norra Irak som har
sysslat med mat och livsmedel i generationer,
berättar Goran. Det blev naturligt att plocka
med oss den kunskapen när vi flyttade till
Sverige. Och börja göra affärer här.
Ett lyckosamt initiativ har det senare
visat sig.
– Vi började med en grossistverksamhet
med produkter från det asiatiska köket.
Många svenskar hade börjat resa till
Thailand och andra asiatiska länder så
nyfikenheten på nya livsmedel hade väckts
hos många.
Grundtanken var då – och är fortfarande
– att det hos Rojan Food finns livsmedel som
är speciella och lite ovanliga.
– Våra kunder är matbutiker och stormarknader. Efterfrågan på livsmedel från
Rojan Food livsmedel har ökat och då har
vi följt med och utökat vårt lager i takt med
efterfrågan.
Nybygget i Eskilstuna är företagets tredje
lagerlokal och är på 3000 kvadratmeter.
– Eskilstuna är logistiskt en mycket bra
plats att utgå från. Vi har aldrig funderat
på att flytta någon annanstans.
Goran nämner fördelen med närheten
till hamnarna i Stockholm och Södertälje,
men också möjligheterna att via Göteborgs
hamn och Eskilstuna Kombiterminal snabbt
och effektivt få hem varor.
– Vi ser också just nu över möjligheterna
till ett utökat samarbete med GDL och
kombiterminalen, säger han. Jag tror att det
finns ytterligare möjligheter att effektivisera
nu när våra volymer ökar.

I dagsläget jobbar sex anställda på
Rojan Food.
– Vi har precis utökat med ett par
anställda. I det expansionsskede vi nu är
inne i jobbar vi framåt med tillförsikt.
De låga rörelsekostnader en egenägd lokal
ger medför konkurrensfördelar som vi nu
vill tillvarata.
I det nya lagret på Hejargatan i Vilsta
Industriområde är det höjden som räknas.
Upp till 11 meter upp i tak staplas det
varor för vidare transport ut i Sverige.
– Självklart är regionerna runt Malmö,
Göteborg och Stockholm våra huvudområden men våra kunder är spridda över
hela landet.
Goran själv är uppvuxen i Eskilstuna
och lämnade stan för studier på KTH i
Stockholm innan han för några år sedan
återvände till stan och Rojan Food.
– Familjeföretaget behövde mig och
nu med vår ökade kapacitet ser jag stora
möjligheter till expansion in på de stora
livsmedelskedjorna. Vårt strategiska
läge i Eskilstuna med närhet till hela
Stockholmsområdet i kombination med
lagrets storlek känns riktigt spännande,
avslutar Goran Raundusi på Rojan Food
i Eskilstuna.

Here is the food wholesaler with a reach
that goes way beyond Eskilstuna
Rojan Food’s newly built and strategically situated
warehouse in Vilsta Industrial Estate in Eskilstuna
is visible from the road. “Our strategy is to grow
slowly,” says Goran Raundusi, who runs the family
business together with his mother and father. The
new build was a natural step to take.
Rojan Food is the Eskilstuna company set up in
1999 by Kasim Raundusi, Goran’s father.
“We are Kurds from northern Iraq who have been
involved in the food and provisions business for
generations,” Goran says. “It was natural to bring
that knowledge with us when we moved to Sweden.
And start doing business here.”
And it has turned out to be a successful initiative.
“We started with a wholesale business stocking
products from the Asian kitchen. A lot of Swedes
had started to travel to Thailand and other Asian
countries, which aroused a curiosity for new foodstuffs in many people.”
The basic idea was then – and is still – that Rojan
Food has food products that are special and a bit
unusual.
“Our customers are food shops and hypermarkets.
The demand for foodstuffs from Rojan Food has
increased and so we have responded and expanded
our warehouse in line with demand.”
The new build in Eskilstuna is the company’s third
warehouse and is 3,000 square metres in size.
“Eskilstuna is a very good place to be based in
terms of logistics. We have never considered moving
anywhere else.”
Goran enumerates the benefits of proximity to the
ports in Stockholm and Södertälje, as well as the
opportunities to import goods rapidly and efficiently
via Port of Gothenburg and Eskilstuna Intermodal
terminal.
“We are currently also reviewing the possibilities
for an expanded collaboration with GDL and the
Intermodal terminal,” he says. “I believe that there
is further potential to make efficiencies now that our
volumes are increasing.”
Rojan Food currently has six employees.
“We have just expanded with a couple of employees. We are moving forward with caution in
our current expansionary phase. The low operating
expenses that owning our own premises entails is
delivering competitive advantages that we now want
to exploit.”
In the new warehouse on Hejargatan in Vilsta
Industrial Estate, it is the height that counts. Goods
are stacked up to 11 metres high for onward transport in Sweden.
“Obviously the regions around Malmö, Gothenburg and Stockholm are our principal areas, but our
customers are spread throughout the entire country.”
Goran grew up in Eskilstuna himself, leaving the
town to study at KTH in Stockholm before sub
sequently returning to the town and Rojan Food
a few years ago.
“The family business needed me and with our
increased capacity I now perceive major opportunities for expansion into the large grocery chains.
Our strategic location in Eskilstuna with proximity
to the entire Stockholm area, in combination with
the warehouse’s size, feels really exciting,” concludes
Goran Raundusi at Rojan Food in Eskilstuna.

Samlad service för lastbilsägare
Äta, vila och serva din lastbil. Det ska du kunna göra i Eskilstuna
Logistikparks Truck stop som nu byggs. Företaget Arver är först ut
med sin serviceanläggning.
– Vi vill täcka en lästbilsägares alla behov, säger Göran Arver.
– Det kommer bli en komplett lastbilsanläggning med försäljning,
verkstad, besiktning, tvätt och inte minst drivmedel, säger Göran
Arver, ägare, Arver Lastbilar.
Arver lastbilar bygger en miljösmart anläggning.
Verkstaden kommer till exempel att vara utrustad med en topp
modern reningsteknik. Här i Eskilstuna Logistikpark vill de skapa
en trygg och säker miljö för chaufförer och erbjuda dem all service
de behöver.
– Det sparar tid åt våra kunder, säger Göran Arver.
Det är i den norra delen av logistikparken som ett sammanhållet
område med service till förare och deras fordon ska skapas.
Det kommer att ske i två steg och Arvers etablering är alltså
första steget.
– I steg två är målsättningen att fler så kallade truck stop-funktioner ska etableras med full service för tunga fordon, säkra parkerings
platser för övernattning och vila, mat och drivmedel, säger Mikael
Jonsson etableringschef på Eskilstuna Logistik och Etablering.
Arvers nya anläggning kommer
att likna den som finns i Västerås.

Overall service for lorry-owners
Eat, rest and service your lorry. That's what you will be able to
do in Eskilstuna Logistics Park's Truck Stop, which is currently
under construction.
Arver is the first company to provide a service facility.
"We want to cover all a lorry-owner's needs," Göran Arver says.
"It will be a complete lorry facility with sales, workshop,
inspection, wash and not least fuel," says Göran Arver, owner
of Arver Lastbilar.
Arver lastbilar is building an environmentally smart facility.
For example, the workshop will be equipped with ultramodern
cleaning technology. Here in Eskilstuna Logistics Park they want
to create a safe and secure environment for drivers and offer them
all the services they need.
"It saves time for our customers," Göran Arver says.
A coherent area with services for drivers and their vehicles
is going to be created in the northern part of the logistics park.
It will take place in two stages, and Arver's establishment
represents the first stage.
"In stage two, the objective is that more so-called truck stopfunctions will be established with full service for heavy vehicles,
secure parking places for overnight stays and rest, food and fuel,"
says Mikael Jonsson, Establishment Manager at Eskilstuna
Logistik and Etablering.

Logistikparken får matbuss
Han heter Egon. Egon Bum. Du
kommer inte att kunna missa honom.
Den röda foodtrucken som från och
med den första augusti kommer att
stå vid infarten till logistikparken
från E20.
Här ska Paula Johnson och hennes
dotter Palle servera lunch, fika och
annat som önskas.
– Vi är öppna för förslag och
idéer. Kanske frukost skulle funka,
funderar Paula:
– Att göra scrambled eggs på
stekbordet är superenkelt.
Paula och dottern har stor
kunskap när det gäller mat och är
vana att stå på marknader

The logistics park is gaining a Food truck
The red Food truck will be
located at the entrance to the
logistics park from the E20 from
the first of August.
It is here that Paula Johnson
and her daughter Palle will serve
lunch, coffee and whatever else
is required.
We are open to suggestions and
ideas. Perhaps breakfast would
work," Paula ponders:
"Making scrambled eggs on
a griddle is really easy."
Paula and her daughter have
a lot of know-how when it it
comes to food, and they are

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/

och torg. Senast har man kunnat
äta deras läckerheter på torget i
Torshälla.
Till att börja med kommer de att
servera korv, hamburgare, falafel,
strips, mos, köttbullar och en
och annan vegetarisk gryta. Och
så deras specialitet, den otroligt
populära Shawarman, en slags
kycklingrulle med mycket vitlök.
– Vi vill också gärna erbjuda
husmanskost och planerar för att
ha en dagens rätt, säger Paula.
Du som kund kan ringa och
förbeställa din mat. Så lägg
in numret i mobilen bums:
0760576182.

used to being sited at markets
and squares.
To start with they are going to
serve sausages, hamburgers,
falafel, chips, mashed potato,
meatballs and the odd vegetarian
casserole. And of course, their
speciality, the incredibly popular
Shawarman, a kind of chicken
roll with a lot of garlic.
"We are also keen to offer
simple home cooking as well
and are planning to have a dish
of the day," Paula says.

