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Coop bygger en ny varuterminal
i Eskilstuna Logistikpark
Coops nya varuterminal blir en av Sveriges största automationslösningar och
kommer att ge över 400 arbetstillfällen när den är i full drift under andra halvåret av
2024.

Med sina 276 000 kvadratmeter tomtyta och
en byggnad på 109 000 kvadratmeter blir
den nya terminalen i Eskilstuna en av
landets största terminaler för livsmedel som

het och vi kan ytterligare förstärka vårt
hållbarhetsarbete när fler transporter
kommer att gå på tåg, säger Magnus
Johansson, vd Coop Sverige.

kommer att leverera varor till samtliga
Coops 800 butiker.

Redan idag körs cirka 35 procent av Coops
transporter på järnväg. På den nya tomten i
Terminalen blir en helautomatiserad
logistikparken kommer Coop att bygga två
anläggning med höjder från 15 meter upp till egna tågspår på 1 kilometer, där deras 600
36 meter, där alla processer från
varumottagning till plock på pall sker
automatiserat dygnet runt.

meter långa tåg med varor kan lasta och
lossa flera gånger per dag vilket möjliggör
att de kan utöka andelen tågtransporter.

– Vi ser att Coops konkurrenskraft framåt
kommer att byggas utifrån snabbhet,
innovation och digitalisering. Med en central

Etableringen innebär att över 400 nya
arbetstillfällen till Eskilstuna genereras, plus
ytterligare 100 säsongsarbetare, när

och automatiserad terminal kan vi serva
våra kunder bättre, vi effektiviserar vår
verksam

terminalen är i full drift under andra halvåret
av 2024.
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Restauranghuset har något för alla smaker
Restaurangerna Kin Kitchen, Casa Nostra
och det senaste tillskottet Burgeriet har
slagit upp portarna i Eskilstuna
Logistikpark.
I en lokal på 200 kvadratmeter med plats för 70
matgäster serverar Burgeriet sina läckra
burgare. Kin Kitchen erjuder asiatisk buffé med
bland annat thai, kinesiskt och sushi i mysig
miljö.Casa Nostra frestar med härlig italiensk
pasta och pizza kompletterat med några
kebabrätter i sin 500 kvadratmeter stora
restaurang.

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
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