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Ett lyft för hållbar logistik
”Alltimehigh” för Eskilstuna Kombiterminal, ny tågdepå
för service och underhåll och byggrekord i
logistikparken. Nu när vi med full fart och fokus går in i
2019 gör vi också en kort summering av ett spännande
och intensivt 2018. Välkomna till årets första Progress
Report.
David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB

ESKILSTUNA KOMBITERMINAL

Kombiterminalen växer organiskt
Eskilstuna Kombiterminal fick under 2018 ett rejält volymlyft med hanterade
volymer på 81 930 TEU . Det är ”alltimehigh.”
Volymökningen skedde via organisk tillväxt där både GDL i maj 2018 såväl som TX Logistik
i april 2018 gick upp från vardera fem tåg per vecka till sex tåg per vecka.
Vi visade upp våra hållbara logistiklösningar tillsammans med samarbetspartner på ett
välbesökt och uppskattat event på Eskilstuna Kombiterminal.
Från Mellanskog AB rundvirkesterminal i Eskilstuna Logistikpark, som stod klar i augusti
2017, levererades under året 125 000 m3 massaved på tåg till SCA i Östrand i Sundsvall.

ESKILSTUNA TÅGDEPÅ

Förberedda för nya dubbeldäckare
Eskilstuna Tågdepå invigdes under hösten. Anläggningen är byggd för att
underhålla de 41 nya dubbeldäckare som levereras under 20192021. Uppskattas
ge 100 nya arbetstillfällen.
Tågdepån kommer att kunna trafikeras in och ut från området mot Svealandsbanan i båda
ändar av depåområdet under 2020. Eskilstuna Tågdepån bedöms tillföra cirka 100 nya
arbetstillfällen när den är i full drift.
Anläggningen består av ca 55000 meter spår med kontaktledning och serviceplattformar
för åtta stycken Dostofordon med en fordonslängd av ca 105 meter samt en 250 meter
lång verkstadshall med tillgång till fyra fordonsplatser för underhåll och en
multifunktionshall för tvätt, kadaver klotter sanering och avvisning av ett fordon åt
gången.
De nya tågen som alltså börjar levereras 2019 har Transitio köpt för Mälardalstrafik och
Upplandstrafiken som omfattar 41 nya dubbeldäckade Dostotågen från leverantören
Stadler. Mälardalstrafik AB som upphandlar regional tågtrafik ägs av samtliga kommuner
och regioner runt Mälardalen inklusive Östergötland.

ESKILSTUNA LOGISTIKPARK

Byggrekord i logistikparken
Intresset för Eskilstuna Logistikpark är större än någonsin och flera spännande
projekt drog igång under 2018, Två nya företag har också etablerat sig på
flygplatsen.
Arver Lastbilar förvärvar mark och bygger en ny modern serviceanläggning, som kommer
stå färdigt under 2019. Amazon Web Services går live med sina datacenter i Sverige och
förvärvar ytterligare mark för att möjliggöra framtida expansion. Farment går för tillväxt och
förvärvar ytterligare 10 000 kvm för att kunna expandera. Logicenters köper ett projekt av
DHL och startar byggnationen av en 36 000 kvm stor modern logistikfastighet.
Eskilstuna Logistikpark möter det enorma intresset med att utveckla och anlägga nya
vägar i logistikparken som möjliggör försäljning av cirka 15 nya tomter från 5 000 kvm upp
till 20 000.

På flygplatsen etablerar sig två nya företag, Visimind och Eskilstuna Flygteknik.
Eskilstuna Logistik och Etablering tar nu avstamp från 2018 och går in i 2019 med en
starkare och mer omfattande försäljningspipeline än någonsin, vilket bekräftar att intresset
för Eskilstuna är rekordstort.

HÄR KAN NI TRÄFFA OSS FRAMÖVER
• DCongress Göteborg 7 mars
• Nordic Strategy Forum Supply Chain & Procurement
Stockholm Quality Globe Hotel 2122 maj

• Transport & Logistic München 47 juni
• Logistik & Fastigheter Elite Stadshotellet Eskilstuna 12 september
• Business Arena Stockholm, Waterfront 1819 september
• Easyfairs Logistics & DistributionStockholm 23 oktober
• Expo Real, München 79 oktober
• Nordic Transport Infrastructure/Nordic Rail
Elmia, Jönköping 810 oktober

• Logistik & Transport Göteborg 56 november

Eskilstuna Logistiks monter på EasyFairs, Malmö, 67 februari 2019

Våra logistikområden ligger i direkt närhet till järnväg, motorväg och flyg i tillväxtområdet
StockholmMälardalen. 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.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB • Box 78 • 631 02 Eskilstuna
info@eskilstunalogistik.se
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