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Amazon väljer Kuehne Nagel
och Eskilstuna Logistikpark
När det amerikanska ehandelsföretaget Amazon etablerar sin svenska sajt kommer
paket att levereras från lagret i Eskilstuna Logistikpark. Det kommer att ge en
betydande mängd nya jobb till Eskilstuna.

– Vi har valt Eskilstuna eftersom det ligger
idealiskt centralt i Sverige, nära Stockholm,
säger Helgi Ingólfsson, logistikföretaget
Kuehne Nagels vd i Sverige.

– Det är självklart mycket positivt att Kuehne
Nagel väljer att fortsätta att utvecklas i
Sverige och då med Eskilstuna som bas. Vi
ser detta som ett startskott på att de
kommer att växa och utveckla sin

Kuehne Nagel ska sköta Amazons logistik
från Logicenters nybyggda lager på 15 000
kvadratmeter i Eskilstuna Logistikpark.
Kuehne Nagel har redan börjat flytta in men
det är inte klart när lagret kommer att

logistikverksamhet här, säger Manuel
Brändeborn, marknadschef på Eskilstuna
Logistik och Etablering.

öppna.

Kuehne Nagel ska sköta Amazons
logistikverksamhet i Sverige håller redan på
att expandera lagerbyggnaden med
ytterligare 15 000 kvadratmeter.

– Implementering pågår med byggnation av
lagerinredning och upplärning av personal,
säger David Hofmann, vd på Eskilstuna
Logistik och Etablering.
– Amazons satsning på Eskilstuna bekräftar
att vi är ett av landets viktigaste och mest
attraktiva logistikområden, säger han.
Amazons etablering kommer att generera
en betydande mängd nya jobb till Eskilstuna
och högst troligt många fler vid högsäsong.

ESKILSTUNA LOGISTIKPARK

Logicenters som byggt lagret varifrån

Sedan tidigare finns Amazon Web Services
etablerade i logistikparken med en stor
serverhall.

Logicenters satsar vidare i logistikparken
Hyreskontraktet som Logicenters nu tecknat med Kuehne Nagel som ska sköta
Amazons logistikverksamhet i Sverige gäller 15 000 kvadratmeter. Men det
räcker inte för Logicenters.
– Att ett av världens största logistikföretag väljer att flytta in i vår fastighet är något vi är
mycket stolta över. Vi ser det som ett kvitto på att vi utvecklar moderna anläggningar på
geografiskt attraktiva platser som attraherar globalt ledande aktörer inom logistik säger
Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters, vars nya hyresgäst har verksamhet i över 100
länder och är specialiserade inom sjöfrakt, flygfrakt, kontraktslogistik och landtransporter.
– Vi har fler intressanta nyetableringar på gång i Eskilstuna och vi ser ljust på framtiden i
logistikparken. Vår ambition är att förvärva ännu mer mark i området och expandera
ytterligare. Vi ser fram emot att kunna välkomna fler hyresgäster framöver till ett av
Sveriges bättre logistiklägen, säger Matthias Kettelhoit.
Utöver den bebyggda ytan på 36 000 kvadratmeter, där även DHL hyr, kommer
Logicenters att bygga ut med ytterligare 15 000 kvadratmeter som då får en total lageryta
på 51 000 kvadratmeter. Dessutom finns möjlighet till ytterligare expansion på drygt 40
000 kvadratmeter.
– Vi gläder oss åt att Logicenters fortsätter sin offensiva expansion i Eskilstuna. Det
bekräftar Eskilstunas position som ett av landets mest expansiva logistikområden. Detta är
något som bidrar till många nya arbetstillfällen i Eskilstuna, säger David Hofmann, VD,
Eskilstuna Logistik och Etablering.
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Nu finns Trailer Care på kombiterminalen
Sedan mitten av augusti erbjuder företaget Trailer Care service i Eskilstuna
Kombiterminal.
– Att våra kunder kan få sin trailer lagad på en gång, inne på terminalen gör att de sparar
både tid och pengar. Här bli inte varorna stående för att det är en reva i kapellet, säger
Pär Svensson, logistikutvecklare på Eskilstuna Logistik och Etablering.
Jacco Meijvogel, Trailer Care, varför ville ni etablera er i Eskilstuna?
– Vi finns redan i Malmö och när Pär Svensson hörde av sig och frågade om vi ville
etablera oss i Eskilstuna tyckte vi det var en bra idé att också finnas i andra änden av
tåglinjen. Det är bra för våra kunder.
Kan du berätta vad Trailer Care är?
– Vi finns på sju ställen i landet, bland annat i Malmö och Göteborg, där vi har vår centrala
kundmottagning. Vi har nio servicebussar och lika många mekaniker som erbjuder hjälp på
plats. Vi har inga traditionella verkstäder utan jobbar där trailarna finns.

Vad är det för service ni erbjuder i Eskilstuna?
– Vi erbjuder trailerservice som till exempel att laga skadat kapell, fixa bromsfel, ljusfel, och
däck. Vi kan göra godsgenomlysningar om det behövs. En skadad trailer får inte åka på
tågen och vi kan göra allt som behövs så att trailern kan åka. I Eskilstuna hyr vi också en
lokal på terminalen så vi kan arbeta inomhus.
Hur ser du på framtiden i Eskilstuna?
– Det finns en stor potential här med industriområden och Eskilstuna Logistikpark som
utvecklas. Det kräver utveckling av transporter och det är en möjlighet för oss att växa.
Trailer Care Eskilstuna är en filial till Trailer Care Nordic som finns i Göteborg.
Men oavsett var du befinner dig kan du ringa samma nummer och få hjälpen där du
behöver den: 010211 58 10.
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Restauranghuset öppnar i oktober
Under detta coronaår har det varit många

I en lokal på 200 kvadratmeter med plats för

bud om när restaurangerna i Eskilstuna
Logistikpark skulle kunna öppna. Nu är

70 matgäster kommer tre personer att arbeta
med att servera läckra burgare.

planen att det ska ske i oktober, om allt går
Därmed är alla fyra restaurangerna klara i
som det ska. Då slår alla restaurangerna,
det som kallas restauranghuset i Eskilstuna
Kin Kitchen, Ekman mat, Casa Nostra och
det senaste tillskottet Burgeriet upp
portarna samtidigt. Burgeriet, som är en
ren hamburgerrestaurang, är ett bra

Logistikpark som ligger vid E20 strax söder
om Eskilstuna.

komplement till de övriga köken.

Läs tidigare nummer av
Progress Report
I Progress Report skriver vi om allt som rör etableringar och
logistik i och runt Eskilstuna med fokus på kombiterminalen och
logistikparken. Är du nyfiken på vad vi har skrivit om i tidigare
nummer så kan du hitta de utgåvorna av vårt nyhetsbrev här.

HÄR KAN DU TRÄFFA OSS UNDER 2020
Vi följer utvecklingen av corona och avvaktar beslut om vilka evenemang
som kommer att hållas.

Följ oss på LinkedIn

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 företag och enkel
tillgång till flera olika transportsätt. Så skapar vi fler arbetstillfällen i Eskilstuna.

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