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Sammanfattning 
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Handledare Hans Lind 
Nyckelord Logistiknod, Tillväxtnod, Kilenkrysset, 
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Denna uppsats kretsar kring beslutsfattande och metodik vid fastighetsinvesteringar i potentiella 
tillväxtnoder. Då fastighetssektorn är så omfattande har vi valt att avgränsa oss till en speciell typ 
av fastigheter, närmare bestämt logistikfastigheter. Ytterligare en fördjupning har skett, där vi 
valt ut en specifik investering i området, för att fördjupa oss om denna. Det specifika fall vi valt 
att ta mestadels av vår data från är Rosersbergs industriområde, även känt som Stockholm Nord 
Logistikcenter. Som en referenspunkt till Stockholm Nord Logistikcenter har vi i arbetet även 
skrivit översiktligt om Arenastaden, som är belägen i Solna. 

 

En del tidigare forskning har gjort på området Logistik, och somliga av dessa studier har vi även 
tagit del av för att utvinna information inom ämnet som även kunnat användas i vårt arbete. 
Dock har den studien vi främst använt oss av varit inriktad på logistik i sin helhet och inte ett 
specifikt fall.  

 

På cirka 9 år har området utanför Rosersberg villastad förvandlats från en skog, inom ett 
bullerområde utanför en mindre bostadsort, till en logistiknod där ett tiotal stora företag bedriver 
verksamhet i tusentals kvadratmeter lokaler. Allt detta i något som tros komma att bli ett av de 
största logistikcentrena i hela Sverige, och med tanke för de framtidsplaner som finns är det inte 
osannolikt. Den största drivkraften för projektet har varit Kilenkrysset, men detta med hjälp av 
gott samarbetsvilja från offentlig sektor.  

 



3 

 

Vår studie kretsar kring vilka faktorer som påverkat till att denna investering blivit lyckad, samt 
vilken typ av företag det är som bedrivit arbetet. Vi har även gått in på hur orten Rosersberg, som 
tidigare legat i lä, påverkats av detta händelseförlopp. Innan projektet i Rosersberg initierades av 
Kilenkrysset har många frågor angående området diskuterats inom kommunen under många 
årtionden, dock har man aldrig kommit till skott på grund av bristande intresse och 
samhällsnytta. Utifrån det vi kunnat utläsa av den tillgängliga data vi samlat, har vi kunnat dra 
slutsatsen att utvecklingen bidragit till att göra platsen attraktiv för företag, men likväl för 
människor att numera bo i. 

 

Under arbetet har vi tagit kontakt med fyra respondenter som intervjuats, varav tre av dessa 
respondenter kommer från koncernen Kilenkrysset. Flera företag, bland annat NCC, har 
kontribuerat till utvecklingen i Rosersbergs industriområde, men Kilenkrysset är de som varit 
överlägset störst i området. Vi har även haft kontakt med en före detta anställd på bygg- och 
trafiknämnden i Sigtuna kommun för att få en objektiv, och mer överskådlig bild över hur 
samarbetet mellan offentlig sektor och investerare sett ut.  

 

För att bättre kunna förstå hur beslutsfattande skötts inom Kilenkrysset, både under och innan 
projektets fortgående, har vi studerat företaget mer grundligt. Information har framtagits kring 
företagets uppstart och dess historia, och hur det beslutsfattandet som till sist ledde dem till 
Rosersberg sett ut. Man kan klart se att både företaget i sin helhet och dess ledning är säregna, 
vilket man även ur materialet kan observera hur detta gynnat dem under projektets fortlöpande. 
Men även negativa aspekter har tagits upp angående deras beslutsfattande och tillvägagångssätt. 
Detta för att ge en rättvisande bild av vilka för- och nackdelar som i realiteten kretsar runt dessa 
metoder. 
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Abstract 
  
  Title Investing in Logistics Real Estate 
Authors Jacob Ibrahim, Andreas Karlsson 
Department Department of Real Estate and Construction 
Bachelor Thesis number 228 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Logistics node, Growth node, Kilenkrysset, 

Real Estate Investment, Industrial park of 
Rosersberg, Investment Strategy 

   
This essay revolves around the desicion making process in real estate investments, where the 
investment contributes to the economic growth of the surrounding area. 
Due to the sheer size of the sector, we have chosen to limit our study to a specific type of real 
estate, which we decided to be logistic property. We have also chosen to study a specific case in 
more detail, to be able to understand how these projects develops. The case we chose was the 
investment of Rosersbergs Industrial park, also known as Stockholm Nord Logistic Centre. As a 
point of reference to this project we have chosen to briefly look into another, quite similar in 
size, project; Arenastaden in Solna.  

 

There have been studies made on Logistics in the past, some of which we have chosen to use as 
sources of information on our study. The study we used as the main source studied logistics on a 
different scale than ours, where the whole logistics market in Stockholm was studied. 

 

In merely 9 years the area surrounding Rosersberg has transformed, from unexploited land 
suffering from airport noise, into a rapidly growing logistics center where dozens of companies 
have chosen to exist. All this in an area many believe will be one of the biggest logistic centers in 
Sweden, which is not unlikely due to the future plans of the area.  

 

The company that initiated the project, which also has been the driving force is Kilenkrysset AB, 
with a lot of assistance from a supportive municipality. Before the company's initiative in the 
area, the municipality has been contemplating since the 60's what to do with the area, and how to 
make it grow. The issue before the company came along was almost solely economical; because 
there was no solid plan or investor to take care of the area and the infrastructure surrounding it. 
Based on the data we collected the area has improved its attraction both to companies, as well as 
to the residents in the area. 
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Our study will attempt to determine which of the variables had the greatest importance on the 
end result of the project. As well as to study which type of company that decides to take on these 
kinds of projects. We have also studied how the surrounding area in Rosersberg has grown as a 
result of this specific investment. 

 

To gather information on the subject, we have contacted four respondents, which consists of 
three people from the Kilenkrysset organization. The reason why the majority of the interviewed 
respondents has been from one single company is because they have by far been the biggest 
investor in the area. The construction company NCC has also been part of the development in the 
area, but have sold most of their property to Kilenkrysset. The last respondent is from the 
building and traffic department within the municipality (Bygg- och trafiknämnden).  

 

Since we want to understand how decision making is handled within these types of 
organizations, we have chosen to study Kilenkrysset more thoroughly. Information about their 
history and the decision making process that eventually lead them to Rosersberg. From the 
information collected we can conclude that the company and its management have quite an 
extraordinary way of doing business. It is also obvious how their way of thinking has benefited 
them throughout their project in Rosersberg. But every technique has consequences, and we will 
also enlighten these consequences to try to observe both the pros and the cons about these 
methods. 
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Förord 
 

Ett examensarbete som avslut på kandidatutbildningen Fastighet och Finans på KTH. 

Stort tack till Hans Lind, professor på KTH inom fastighetssektorn, som var delaktig till 
definieringen arbetet i sin helhet, samt somliga frågeställningar vi använt som vägledning under 
projektets utformande.  

Vi vill även passa på att tacka alla delaktiga respondenter för en givande utväxling information 
under intervjuerna, då dessa varit väldigt samarbetsvilliga. 

 

 

Stockholm, 4 Juni 2014 
 

Jacob Ibrahim och Andreas Karlsson 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
En gemensam nämnare för näst intill alla tätbefolkade orter är att de har någon typ av punkt eller 
nod där utvecklingen av orten började. En sådan punkt kan besitta olika egenskaper och attribut, 
vilka kan bestå av egentligen vad som helst som kan tänkas påverka ortens attraktionskraft, t ex 
en handelsplats eller en flygplats. Det är svårt att fastställa vilka faktorer som huvudsakligen 
avgör huruvida en potentiell tillväxtnod blir lyckad eller misslyckad. Man kan historiskt 
observera på vissa orter hur en nod bidragit till stor tillväxt, och hur en snarlik typ av nod på 
annan ort misslyckats med att generera likartad tillväxt.  
 
Planeringen av att bygga ett industriområde utanför Rosersberg påbörjades inom Sigtuna 
kommuns bygg- och trafiknämnd redan under tidigt 60-tal. Diskussionen om ett industriområde 
uppstod som följd av att området belastades av buller från den närliggande flygplatsen Arlanda. 
Detta bullerområde förklarades otjänligt som mark för bostäder, då fann kommunen att det enda 
marken kunde användas till var för industribruk.  

 

Kilenkrysset AB äger idag en stor majoritet av fastigheterna i Stockholm Nord Logistikcenter 
och är en privatägd bygg- och fastighetskoncern med säte i Strängnäs. Bolaget grundades i 
början av 1990-talet under den pågående fastighetskrisen, då med inriktning på fastigheter i 
Mälardalen. Eftersom det under fastighetskrisen fanns få köpare resulterade detta i att priserna 
föll, som följd av lägre efterfrågan, och det var här man som investerare såg en möjlighet. Fram 
tills idag har deras fastighetsbestånd spritt sig till 18 kommuner runtom i Sverige.  

 

Trots att diskussionen kring ett industriområde i Rosersberg funnits på tavlan såpass länge, 
initierades inte den stora expansionen av området förens 2005, då Kilenkrysset förvärvade mark i 
området. Detta blev möjligt i och med ett avtal som ingicks mellan företaget, kommunen och 
staten. Avtalet gällde samfinansiering av byggandet av vägar och logistik i området, detta var en 
grundförutsättning för att Kilenkrysset över huvud taget valde att investera i området. Då 
kommunen äntligen hittat en seriös finansiär, och att detta projekt på sikt troddes gynna 
kommunens situation, var kommunen mycket benägna att projektet skulle genomföras. Dels var 
detta en möjlighet att få in ett företag som var villiga att ta på sig utgifter, men än mer för att det 
var en åtgärd som var jobbskapande och därmed populationsökande. Något som troligtvis varit 
en mycket bidragande faktor till att Sigtuna kommuns befolkningsmängd vuxit betydligt mer 
2005-2010 än den gjort tidigare.(Källa SCB) 
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1.2 Syfte 
 
Arbetets syfte är att på djupet undersöka hur ett företag går tillväga vid investering och 
utveckling av en tillväxtnod, samt vilka faktorer i projektet som kan utgöra skillnaden mellan 
projektets framgång eller misslyckande.  

1.3 Frågeställningar 
 

● Hur görs bedömningen huruvida ett område uppfyller en investerares geografiska krav 
eller ej? 

● Vilka sorts aktörer specialiserar sig på denna typ av högt spekulativa projekt, och hur ser 
de ekonomiska förväntningarna samt finansieringen för dessa ut? 

● Hanteras alla administrativa delar och entreprenaden av samma företag eller anlitas 
externa aktörer? 

● Hur stor inverkan har offentlig sektor på utförandet av dessa typer av projekt, vilka krav 
ställs sinsemellan privata aktörer och offentligt sektor? 

● Hur drivs förvaltningen, äger man och förvaltar fastigheterna eller säljer man dem till 
företagen? Är det sale-leaseback format? 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Då vi främst valt att inrikta oss på kvalitativa snarare än kvantitativa källor för information, 
samtidigt som vi vill hålla arbetet förhållandevis kort och koncist, har vi valt att främst 
specificera oss på ett specifikt projekt. Detta för att verkligen kunna fördjupa i oss i ämnet, och 
för att kunna observera och analysera de detaljer vi tror kommer vara väsentliga för att kunna 
besvara våra frågeställningar.  
 
Denna skarpa avgränsning skulle eventuellt kunna medföra att data som observeras kanske 
endast är tillämplig på just Rosersbergs industriområde, och inte gäller i allmänhet. För att 
reducera denna effekt, skall vi bibehålla en objektiv utgångspunkt vid observationen av attribut 
och försöka att analysera attributen mer djupgående. Då det redan skrivits om den 
bakomliggande teorin har vi valt att ej gå in mer djupgående inom detta område, utan hänvisar er 
vid intresse till examensarbetet ”Localisations of Logistics Centres in Greater Stockholm” 
skrivet av Gunnar Larsson. 
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1.5 Disposition 
 
I första kapitlet finns en beskrivning av bakgrund, syfte, frågeställningar samt de avgränsningar 
vi valt att använda. Kapitel två innehåller information om den studiemetod vi använt oss av i 
arbetet, samt information om intervjuer med respondenter. Kapitel tre handlar om hur branschen 
ser ut i sin helhet, samt lite fördjupning i branschens uppbyggnad. Information om området 
Rosersberg, där vi går igenom områdets styrkor och svagheter, finns i kapitel fyra. I kapitel fem 
ges en djupgående bild av företaget Kilenkrysset och dess grundare, samt hur beslutfattandet 
inom organisationen ser ut. Kapitel sex handlar om företagets projektering i Rosersberg, där 
skrivs det om hur händelseförloppet i projektet sett ut. I kapitlet har vi även lyft fram frågor som, 
enligt Kilenkrysset, varit viktiga under projekteringen. Slutligen i kapitel 7 finns analysen och 
bearbetningen av samlad information, som sedan följs av referenser. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 
 
Eftersom att vi valt en relativt snäv avgränsning på arbetet har vi ansett att främst förlita oss till 
kvalitativa källor för information. Vi har använt oss av intervjuer för att få reda på mer om 
historia och tekniska data rörande investeringen i Rosersbergs industriområde och området i 
allmänhet. Under intervjuerna fick vi även tillgång till Kilenkryssets katalog där information om 
dess samtliga fastigheter fanns listade. 

Vi har dessutom fått möjlighet att läsa gamla tidningsartiklar om Kilenkryssets tidigare 
verksamhet, för att få en djupare bild över hur företaget arbetat historiskt. 

 

2.2 Val av respondenter 
 
Den främsta respondenten för arbetet har varit Kilenkryssets affärsutvecklare Owe Eklund, som 
har varit huvudansvarig i Kilenkryssets investering i området. Owe Eklund var även en av 
investerarna vid grundandet av köpcentrumet Eurostop i Arlandastad. Även Göran Hammarsjö, 
före detta anställd i kommunens bygg- och trafiknämnd, var deltagande vid detta möte. I ett 
senare skede av arbetet lyckades vi även få en intervju via telefon med Jan Persson som är 
grundare av Kilenkrysset. Utöver intervjuerna var vi även i kontakt med Katrina Lepschi från 
Rosersbergs Exploatering AB. 
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2.3 Intervjuer  
 
Under intervjun med Owe Eklund fick vi en översiktlig bild över historien bakom investeringen i 
Rosersberg. Där fanns även Göran Hammarsjö på plats, som under uppstarten av projektet var 
aktiv inom kommunen i bygg- och trafiknämnden. Han bidrog mycket genom att presentera en 
alternativ infallsvinkel, från kommunens sida, för att därigenom tillsammans med Owe Eklund 
ge en fullständigare bild av hur projektet artat sig. 

 

Vi hade även en kortfattad intervju över telefon med Kilenkryssets grundare Jan Persson, där det 
talades mer detaljerat om företagets grundande och filosofi. Det var intressant eftersom vi ville 
försöka fastställa hur företaget sköter sitt beslutsfattande och hur de resonerar, därmed måste få 
en djupare bild av företagsledningens filosofi och hur de agerat historiskt. Det berättades även 
om hur grundaren sett på olika situationer och hur han bedömer olika projekt. 

 

Angående områdets dagvattenavrinning hade vi kontakt med Katrina Lepschi från Rosersbergs 
Exploatering AB, som är ett entreprenadföretag i Kilenkryssets koncern. 

 

2.4 Bearbetning av information 
 
Informationen vi utvunnit från intervjuer och litteratur har processats och valts ut till rapporten 
utefter de avgränsningar vi valt att använda oss av. Vi har jobbat nära de personer vi intervjuat 
och tillförlitat oss på att den information som givits till oss är uppriktig. I sådana fall då 
källhänvisning saknas, är informationen utvunnen från någon av de intervjuer vi haft. 
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3. Branschen 

3.1 Marknadstrender i logistikbranschen 
 
Behov finns av flera logistiknoder och -terminaler i Stockholm pga. den ökade trafiken m.m. 
Man har konstaterat att det inte längre är hållbart att, som det tidigare varit, bara ha en 
logistiknod söder om Stockholm. På grund av detta spekulerades det mycket kring var nästa stora 
logistiknod skulle placeras, varav norra Stockholm blev intressant. Detta är processen som 
föranlett till skapandet av Rosersberg, som hade goda förutsättningar att lyckas, bland annat på 
grund av områdets tillgång till infrastruktur. 
 
Centralisering har blivit en trend i Europa. Stora företag tenderar idag att vilja ligga på ett och 
samma ställe pga. att det anses mer kostnadseffektivt att distribuera allt från ett centrallager. Man 
kan lättare överblicka över sitt gods och trots att avstånden produkterna färdas blir längre, är 
detta mer kostnadsvänligt för företagen. Att ha nära till förbindelser såsom järnväg, motorväg, 
hamn och flygplats är i det närmaste en förutsättning för att lyckas som logistikföretag. I och 
med detta råder det av dessa typer av aktörer en hög efterfrågan på fastigheter med goda 
förbindelser. Godsets värde väger självklart in i bilden av transportsätt då det måste finnas en 
ekonomi bakom. Det är kostsamt att sända produkter med flygtransport och därav måste det 
kunna bära värdet. Detta blir något man då lättare kan väga in i bilden när man har allt 
centraliserat, man kan då matcha och samarbeta med andra företag när det gäller dyrare 
transportmedel. Av denna anledning är det också väldigt attraktivt med kombiterminaler, då man 
lätt kan växla mellan olika typer av transportmedel. 

 

Något centraliseringen även medför är att det nästan uteslutande blir större marknadsaktörer som 
specialiserar sig på logistiknoder, eftersom varje nod i sin helhet ofta ägs av en enda, alternativt 
ett fåtal ägare. Att vara en ensam aktör med stor lokal marknadsandel blir även ofta fördelaktigt 
vid sådana förhandlingar med offentlig sektor där man kan ha samhällsnyttan som hållhake för 
att få igenom beslut. Man kan även se att större företag med högre omsättning och 
räntetäckningsgrad har möjlighet till bättre lånevillkor, eftersom dessa låntagare innebär mindre 
risktagande för banken. Med det sagt kan man konstatera att logistikfastigheter är en väldigt 
kapitalkrävande sektor vilket medför att spelutrymmet för de mindre aktörerna reduceras 
markant. 
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En annan tydlig trend, som blir allt vanligare inom branschen, är sammanslagning av företag, 
vilket kan genomföras med olika målsättningar. Anledningen till att det blir allt vanligare för 
företag att fusioneras i logistikbranschen är troligtvis eftersom att fastighetsägare favoriserar 
stora företag vid uthyrning, eftersom dessa företag ofta medför längre vistelsetider och väsentligt 
lägre risk. Som följd av att risken för hyresvärden minskar, innebär detta givetvis att de större 
företagen får märkvärt fördelaktiga kontraktsförhållanden, genom t ex hyresrabatter eller bättre 
ansvarsfördelning. (Localisations of Logistics Centres in Greater Stockholm, Gunnar Larsson, 
Stockholm 2012) 

 
3.2 Från vision till verklighet 
 
Som fastighetsägare har man alltid utvecklingsmöjligheter, även om dessa kan vara åtskilliga 
beroende på de olika förutsättningar som finns geografiskt. Det är ofta den individuella 
kreativiteten och handlingsförmågan som sätter gränserna snarare än detaljplaner och 
restriktioner. Det man själv inte ser kan ibland vara ett värde som man går miste om, likaväl i 
form av värdeökning som i löpande intäkter. Genom att lära sig vad som skapar värden för 
fastigheter med olika egenskaper måste man ibland se bortom sin egen horisont och våga titta på 
vad andra gjort, inte specifikt göra som de utan lyfta fram styrkorna med den egna fastigheten 
och utnyttja dem till max. 

 

Som ägare till en utvecklingsfastighet gör man allt som oftast stora investeringar i ett potentiellt 
framtida värde. Man ser en nytta och möjlighet att vara före i tiden med något man inom en snar 
framtid anser sig tro kommer efterfrågas. Återbetalningstiden är därmed ofta längre och 
investeringen sällan finansierad med någon större hjälp av finansinstitut. Man kan se det som 
“Big risk, big win”. Visionen måste vara klar och långsiktig för att tilltala investerare. 

 

Man behöver i dessa sammanhang vara entreprenör med ett brett nätverk på många fronter. Det 
behövs också en känsla och förståelse för vad som högst sannolikt är framtiden och hur 
utvecklingen kommer se ut den närmaste tiden. Ett orakel behöver man inte vara, men att leda 
folk och utveckling i en riktning som främjar ens intressen är något en entreprenör bör lyckas 
med. 

Vikten av ett nätverk blir därmed stor, styrkan ligger ofta i att både offentlig- och privat sektor 
ser potentialen och därmed har ett intresse, att man skapar ett värde är summan av effekterna. 
Det är viktigt att förstå det fundamentala, entreprenörens ändamål är att tjäna pengar då det inte 
är ett socialt företag. Detta leder till att ambitionsnivån är hög och när exploateringen väl sätter 
igång går det i ett raskt tempo, det uppstår byggnader ur tomma intet under kort tid.  
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3.3 Fastighet och finans 
 
Att driva ett så stort projekt som en logistiknod är kapitalkrävande, samtidigt är det få företag 
som vill låsa fast för mycket eget kapital i projekt där avkastningen ofta finns en bit bort 
tidsmässigt. Bankerna blir då en förutsättning för att finansieringen av investeringen ska kunna 
ske. Detta är ofta något som stimulerar investeringslustan. Att med lite på spel ha möjligheten att 
vinna mycket är sällan till nackdel för någon företagsmodell. Man vill därför samarbeta med 
bankerna så mycket som möjligt. Detta för att ha en bra finansieringsbild, vilket sker via en bra 
relation med finanssektorn. Vilket är väldigt positivt för företagen då man samtidigt kan ha en 
stor del av det egna kapitalet kvar i kassan.  

 

3.4 Sale and leaseback 
 
I branschen är det idag vanligt med detta upplägg. Entreprenörer/byggherrar förmår bolag att 
vara verksamma i området. De nya företagen bygger i sin tur sina lokaler efter deras egna 
premisser. Det som sedan händer är att företagen vill frigöra kapital, detta sker via något som 
kallas “sale and leaseback” vilket innebär att företaget säljer fastigheten till en 
fastighetsinvesterare som sedan hyr ut den till företaget på en kontraktstid som vanligtvis ligger 
på 10-15, men ibland även upp till 25 år. Detta format skapar ett gynnsamt läge för förvaltaren 
då denne ofta över lång sikt framöver kan räkna hem inkomster och därmed få låga vakanser 
med marknadsmässiga hyror. Man ser ofta investeringen på en lång tidshorisont där man ska äga 
och förvalta i tiotal år. Kilenkrysset har valt att bygga, äga och förvalta vilket har sina fördelar då 
man får större kontroll. De företag som dock strävat efter att få äga sina egna verksamhetslokaler 
har tillåtits för att öka tillväxten i området. 

 

Man ser idag en hög efterfrågan på dessa sorters fastigheter då avkastningen ofta är hög i relation 
till den låga risk som finns. Utöver den låga risk så ser ofta förvaltarna med fördel på att det är en 
eller oftast få hyresgäster som i sin tur vill ha egen kontroll över de fastigheter/lokaler de 
förfogar över. Detta är ofta ett av de argument som stärker investerings lusten, då inblandningen 
och arbetsbördan blir relativt liten sett till inkomsterna som genereras av ägandet. Man har alltså 
ett väldigt bekvämt ägande, där hyresgästen tar hand om sig själv och bolaget endast finns till för 
att utnyttja den ekonomiska vinst som uppstår av uthyrningen.  
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3.5 Före och efter krisen 
 
Innan finanskrisen 2008 kunde man se tydliga tendenser på att bankerna lånade ut pengar för 
logistikfastigheter på uppemot en belåningsgrad om 80-85%. Man följde med i marknadens 
optimism och trodde värdena ständigt skulle öka. Det vi nu ser efter krisen är ett hårdare klimat 
för de företag som verkar i branschen. Man får ofta endast belåna 50-60% av investeringens 
värde vilket sänker en kalkyls IRR och kanske rentav riskaptiten hos företag att fortgå med en 
investering då hävstångseffekten inte blir lika stor. Det har även uppstått problem i det 
hänseende att bankerna ser flera risker idag än vad man tidigare gjorde i denna sorts 
investeringar, man har få hyresgäster på långa kontrakt som ofta sträcker sig över 10-15 år. Man 
har ofta gjort en stor lokalanpassning och vad blir effekterna om de förlorar denna gäst, kan man 
snabbt få in någon ny? Det ska tilläggas att risken ofta är mindre än vad bankerna anser den vara. 
Många experter, dels vår professor Hans Lind, har lyft fram frågan om varför belåningen är så 
begränsad. Det är ju faktiskt något som kan hämma företagens utveckling och därmed en hel 
industris framfart. (Larsson, 2012) 

 
3.6 Samarbete 
 
Att verka i synergi med andra företag är ofta positivt för företag och trots att man kan vara 
konkurrenter kan man ibland dra nytta av att man samexisterar lokalt, att dela på kostnaden för 
dyra flygtransporter kan vara ett exempel på något som gynnar flera parter. Detta blir möjligt när 
man finns på samma plats pga. centralisering och kombiterminaler likt Rosersberg. Företagen 
som finns på området skapar ett samarbete och som det beskrivs kan företagen dra nytta av 
varandra tack vare det faktum att man är lokaliserade i samma område. Men även ett samarbete 
mellan investerare och offentlig sektor kan vara essentiellt för projektets framgång, i synnerhet i 
Kilenkryssets fall med tanke på magnituden av projektet. Rosersbergs trafikplats med av- och 
påfart till motorvägen har diskuterats inom kommunen i många år, men förslaget har avslagits 
när en nyttobedömning skett. Problemet var helt enkelt att det, trots stora påtryckningar från 
Rosersbergs villaområde, inte ansågs vara värt kostnaderna för att genomföra projektet. Tack 
vare det goda samarbetet mellan Kilenkrysset och kommunen fick man efter en tid igenom ett 
beslut om att bygga, och har också år 2013 färdigställt trafikplatsen. Finansieringen av projektet 
delades upp mellan företaget och kommunen, eftersom det låg i båda parters intresse att det kom 
till stånd. Totalkostnaden för projektet blev cirka 350 Mkr, trots en estimerad kostnad på 250 
Mkr, vilket ger lite förståelse till varför projektet fördröjts av kommunen.  
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Figur 2, Nya trafikplatsen i Rosersberg 
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4. Området Rosersberg 

4.1 Geografiska förutsättningar 
 
Det finns många teorier om vilka faktorer som är avgör huruvida en tillväxtnod lyckas eller ej. 
Man kan med säkerhet fastställa att det krävs en viss mängd attraktion till området för att ett 
projekt ska kunna utvecklas i den omfattningen så att det påverkar tillväxten för en hel ort. 

Logistik sker i många former, markburen, luftburen eller sjöburen, och det är viktigt att 
tillgängligheten till dessa är god. Trots detta är det inte ett krav att man måste ha tillgång till alla 
typer av logistik för att en nod ska fungera. Det finns logistiknoder som endast kan utnyttja en 
eller två av dessa former, och ändå kan bli lyckade. Det man däremot kan konstatera är att ju fler 
möjliga typer av logistik en fastighet har, desto fler möjligheter finns det för potentiella 
hyresgäster. Detta är en anledning till varför en kombiterminal kan göra så stor skillnad i ett 
område, eftersom den möjliggör kombinationer av flera transportsätt.  

 

Något man kan observera på logistikmarknaden idag är att det finns befintliga rutter, oavsett 
transporttyp, där logistik sker i större omfattning än andra rutter. En sådan rutt i Sverige är t ex 
motorvägen E20, som går mellan Göteborg och Stockholm. På denna väg sker de flesta 
transporter till Stockholm som fraktas in i Sverige söderifrån. Som investerare i denna sektor är 
det viktigt att man har god kännedom om hur dessa rutter är sammankopplade och för vilken 
industri respektive rutt används, då det inte bara är tillgången till infrastruktur som bestämmer 
huruvida en fastighet är bra lokaliserad eller ej.  

 

Men trots att det finns geografiska faktorer som påverkar förutsättningarna att bedriva 
verksamhet inom logistik på vissa platser, kan det argumenteras för att dessa bara gäller rent 
generellt. Man kan säga att, ur ett företags perspektiv, en lokal anses mer attraktiv ju närmare 
målmarknaden den ligger. Det bör dock tilläggas att denna variabel är subjektiv, då olika typer 
av företag har olika målmarknader. Viktigt är därför att man som fastighetsägare reflekterar över 
vilka typer av hyresgäster man vill inrikta sig på, och vad denna målgrupp har för förväntningar 
och krav. 

 

Som Kilenkryssets grundare Jan Persson berättade i intervjun är det inte bara dessa geografiska 
möjligheter som bidrar till framgången i ett sådant projekt. Han menar att det till stor del beror på 
hur kompetent investeraren är, samt väldigt mycket hur bra relation man lyckas få med 
kommunen. Med en samarbetsvillig kommun kan man alltid förhandla och diskutera om hur man 
på bästa sätt kan utnyttja de resurser som finns tillgängliga, för att tillsammans skapa en miljö 
där företag vill etablera sig.    
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4.2 Rosersbergs geografiska läge 
 
Att välja Rosersberg som en logistik nod är ett mycket bra val då de uppfyller en rad 
förutsättningar som skapar kostnadseffektiva lösningar. I en rapport som vi tagit del av kunde 
man klart och tydligt utläsa de faktorer som varit grundläggande för att Kilenkrysset skall lyckas 
i Rosersberg varit: 

 

● Mycket importerat gods kommer med lastbilar och tåg från hamnen i Göteborg. 
● Flygfrakt till och från Arlanda, Sveriges största internationella knytpunkt. 
● Mindre trafik gör att åtkomsten dit från Mälardalen går smidigare till skillnad från södra 

Stockholm där det tar längre tid. 
● Gods som kommer från norra delen av Sverige är oftast mineraler och trä, inom det 

området är Stockholm en relativt liten marknad. De mesta godset kommer därav från väst 
och syd. 

● De flesta företag i länet är lokaliserade i norra Stockholm. 
 

Med dessa förutsättningar uppfyllda så kan man attrahera de största företagen till platsen, vilka i 
sin tur skapar ytterligare dragningskraft. Man har skapat en miljö där företagen känner sig 
bekväma, trygga och väljer att vistas långsiktigt. Detta resulterar i att fler investeringar uppstår, 
eftersom tron redan finns om att platsen är en växande samt konkurrenskraftig logistiknod. När 
logistiken sedermera blir bättre, vilket den blivit så är det nu bara en tidsfråga innan området 
växer ännu mer explosionsartat än vad det tidigare gjort. Med detta sagt är den största 
svårigheten med dessa typer av projekt att initialt locka dit stora företag, innan företagen är 
övertygade om att området kommer att blomstra. (Larsson, 2012) 
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Figur 3, Karta över Rosersbergs belägenhet 
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4.3 Att maximera användningen 
 
Vid projekt och köp av råmark tas det ofta hänsyn till potentialen som finns i marken. Med det 
sagt menar man ofta ej de framtida värden som kan komma att uppstå, utan hur kan jag använda 
de naturtillgångar som idag finns. Vid projektet i Rosersberg så kunde man utnyttja det faktum 
att en stor del av området låg på ett berg. Det fanns med andra ord en hel del sten att bryta och 
utnyttja. Möjligheten att använda detta skapade en mycket mer gynnsam ekonomisk situation då 
man hade tillfälle att bl.a. kunna sälja en del och självfallet använda en stor del sten för egen 
användning, något man annars hade behövt lägga pengar på. Man har även sett till att använda på 
flera andra områden där man har projekt vilket självfallet varit ett ekonomiskt incitament. 
 

4.4 Arenastaden, ett relaterat projekt 
 
Det område som idag kallas för Arenstaden var år 2006 ett industriområde. Med 
kommunikationer via E4, buss och pendeltågstrafik var området optimalt för att bli en ny 
stadsdel. Det låg strategiskt bra till geografiskt, och därmed kunde byggbolagen tänka sig att 
bygga bostäder där pga. det faktum att de snabbt kunde omsätta dessa i pengar. Den nya 
nationalarenan var det som fick bli startskottet för den nya stadsdelen och är även det, som 
tillsammans med Mall of Scandinavia sannolikt kommer symbolisera det nya och moderna 
Stockholm. Att bo, arbeta och leva på samma yta är något som kommer vara en genomgående 
faktor för området då Arenastaden i takt med utvecklingen lockat till sig flertalet stora företag 
som skapat arbetstillfällen. För att nämna ett av de som företag som verkar ute i Solna så är 
Vattenfall ett av de största med sina ca 2000 anställda. Det har även skapats helt nya 
arbetstillfällen via restauranger och konferenser som en effekt av utvecklingen i området, 
kontoren i Sjökvarteret ska ha skapat 1600 arbetsplatser. (Arenastaden, 2014) 
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4.5 Att skapa möjligheter 
 
Arenastaden kommer när det är färdigställt ha ca 35 000 personer som arbetar på platsen, vilket 
är en fantastisk utveckling för ett område som faktiskt var ett förfallet industriområde. En stor del 
av äran skall tillägnas PEAB med bröderna Paulsson i spetsen som sett potentialen i något som 
ingen annan lyckats. Man har på kort tid lyckats skapa något attraktivt och unikt, vilket i sin tur 
attraherat investerare och utveckling på en bredare front. Man har tagit vara på de lokala 
styrkorna som funnits pga. den fina geografiska omslutningen av kommunikationer och närhet 
till Stockholms innerstad. Att Solna/Arenastaden varit ett bra nav kunde man skönja på Erik 
Paulsson vid ett uttalande på Fabege:s årsstämma där han tillika är ordförande. Fabege är för 
övrigt ett av de företagen som har stort ägande och inflytande i Arenastaden. “Ett så stort område 
som dessutom är obebyggt med närhet till i princip allt kan inte förvanskas” sa Erik 
Paulsson.(Arenastadens hemsida och Fabeges årsstämma) 

 

“Erik Paulsson berättade under Fabeges bolagsstämma att Arenastaden var hans största, bästa 
och mest spännande investering i karriären. Men att man får ge sig till tåls, det är mycket 
logistik runt byggandet och det kommer att ta några år innan vi ser resultatet.” 

 

Logistiken är även något man i Rosersberg anser skötts dåligt av offentlig sektor, då de inte tagit 
en tillräckligt stor roll för att få till en väl fungerande infrastruktur. Vad detta beror på är svårt att 
säga, men myndigheter med hög responstid och en strävan om att samfinansiera projekten är 
några av faktorerna. De senaste projektet i Rosersberg där man byggde en avfart från E4 på både 
söder och norrgående riktning har till stor del bekostats av Kilenkrysset. 
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5. Kilenkrysset 

5.1 Koncernen 
 
Kilenkrysset är en fastighetskoncern som består av ett holdingbolag med cirka 40 dotterbolag 
och dylikt. Det är en väldig säregen fastighetskoncern eftersom den, med hänsyn till dess storlek, 
är privatägd av en enskild ägare. Koncernen har ett fastighetsbestånd av ett värde på cirka fem 
miljarder kronor utspritt i 18 kommuner alltifrån Staffanstorp i söder till Falun i norr. 
Belåningsgraden på deras fastigheter uppstiger vanligtvis till cirka 55 %, vilket anses vara ett 
vanligt värde i branschen.  

 

Grundaren Jan Persson är övertygad om att deras tillvägagångs sätt, att vara relativt lågbelånade 
kanske inte är det optimala för maximal avkastning. Detta pga. man med stor belåning kan 
utnyttja hävstångseffekten detta medför via ett litet investerat eget kapital. Dock menar han att en 
maximal avkastning inte är allt för en företagare, han anser att det är minst lika viktigt att som 
ägare “kunna sova gott om nätterna”. Denna inställning kring beslutsfattande och belåningsgrad, 
att man ska vara lågt belånad, har genomsyrat hela organisationen Han har under åren sällan 
överstigit en belåningsgrad om 60 %, vilket varit ett signum för hans sätt att göra affärer. Jan 
Persson har alltid ansett att man som högt belånad fastighetsägare alltid lider risk eftersom 
banken har bäst rätt till fastigheterna. Detta är den främsta anledningen till varför Kilenkrysset 
investerar med en stor del eget kapital.  

 

Finanskriser stör sällan företag med sådana modeller då man alltid har en stor del eget kapital 
investerat och alltid är förhållandevis lågt belånade, vilket medför mindre räntekänslighet. Man 
har emellertid med en sådan modell svårare att diversifiera sin portfölj, men med tanke på hur 
den svenska fastighetsmarknaden ser ut till sin natur så är detta sannolikt inget problem. Med 
detta sagt anses den inhemska marknaden vara tämligen stabil och prisfall med 30-40% kan med 
stor sannolikhet inte inträffa med den penningpolitik som förs. 
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5.2 Grundaren av företaget 
 
Mannen bakom Kilenkrysset är en väldigt spännande person som växte upp på en lantgård i 
Sörmland.  Han startade sitt första företag, Perssons Bilplåt AB, när han var så ung som 18 år 
gammal och företaget hade fram till sent 1980-tal en väldigt framgångsrik era. Han drev på den 
tiden inte bara ett företag, utan bedrev även ett flertal företag utomlands, men ansåg att det 
dåvarande skattesystemet var väldigt missgynnande för företagare. Det var då han bestämde sig 
för att sälja alla sina bolag, och även planerat att gå i pension, eftersom detta ansågs vara bättre 
skattemässigt. För att citera honom ordagrant “Jag hade sålt mina företag, köpt ett hus i Spanien 
och en Cadillac. Nu tänkte jag leva det goda livet”. Men Jan Persson återkom väldigt snart till 
Svenskt näringsliv, då han snabbt insett att företagande var det han brann för. Hans första 
investering i Flen, som vi nämnt tidigare, blev egentligen resultatet av hans goda relationer med 
diverse banker. Bankerna som tidigare haft kontakt med Jan hade fått intrycket av att han var en 
problemlösare, och gav honom därför chansen att köpa det halvfärdiga köpcentrumet i Flen. Med 
sitt stora kapital och sina goda bankrelationer kunde han ta över fastigheter som i princip ingen 
annan under fastighetskrisen kunde äga, samt bankerna ej ville ha bland sina tillgångar.  

 

Fastigheten i Flen blev en bland flera goda affärer som Jan Persson kom att göra under krisen. 
Med sitt nystartade bolag behövde han endast investera 100 000 kr i kontantinsats för att få ta 
över fastigheten, som vid den tidpunkten hade en värdering om ca 186 Mkr. Han var självfallet 
belånad till summan, något som gick emot hans grundprincip om att inte vara högt skuldsatt. Det 
må låta som en bra affär, men med den tidens räntenivåer fanns det en hel del jobb och göra. Det 
till trots att en relativt god affär gjorts, sett ur de flesta ögon. Man var ju tvungen och höja 
intäkterna för att klara av sina utgifter, något de sedermera lyckades med.  Han har även alltid 
varit en man av principer och goda relationer.  

 

Något som utöver det har varit genomgående under hela hans affärsliv är att han aldrig gjort 
affärer med folk han inte gillar, berättar han. Det har sannolikt snarare hjälpt än stjälpt honom 
under den långa och lyckosamma karriären, då han ofta fått möjligheten att ta över 
“problemobjekt” där uppsidan varit långt mycket större än nedsidan. Vilket rent ekonomiskt ofta 
innebär att möjligheten att lyckas ofta är större än motsatsen.   

 

“Tycker jag folk verkar sisådär säger jag det rakt ut”, säger Jan Persson. Han har anammat sitt 
eget tyckande och tänkande i sina affärer, och har idag en egen topplista där kommuner är 
rangordnade. Han vill helt enkelt inte jobba med människor han inte anser förtjänar hans 
företagande. Hans företag skapar ofta arbetstillfällen i de orter de väljer att existera i, och att 
detta är något han anser att man ska vara tacksam för som kommun, något som inte alltid varit 
självklart. Han hade egen erfarenhet i fall då kommunstyrelser uppfört sig väldigt tveksamt och 
ibland även agerat polis, domare och bödel på en och samma dag. 
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5.3 Organisationen 
 
Att ha bra människor att jobba med är det viktigaste som finns, menar Jan Persson. Kompetens 
måste verkligen anses vara något som genomsyrar Kilenkryssets koncern då flertalet människor 
kommer från tidigare karriärer som entreprenörer och egna företagare. De är alla branschfolk 
som vet vad som behövs för att lyckas i ett fastighetsbolag, och som grundaren säger så måste 
trappan sopas uppifrån. Med det menar han att det är viktigt att styrelsen är kompetent och att det 
trots allt är han och de tillsammans som hittat alla duktiga medarbetare. För att nämna något av 
de projekt som de anställda en gång i tiden sjösatt är konceptet Eurostop ett bra exempel, som en 
gång i tiden var en idé av Owe Eklund som idag är affärsutvecklare på Kilenkrysset.  

 

En av de faktorer som gjort Jan Persson så framgångsrik är hans förmåga att hitta rätt folk, något 
han själv säger varit en förutsättning för att han personligen själv ska orka gå till jobbet. Han 
beskriver det som något han ser som en självklarhet pga. det faktum att han är gammal och inte 
orkar med inkompetens vid den åldern, det skulle förstöra hans arbetsmoral. Han är idag 67 år 
gammal och fortfarande lika motiverad att arbeta som han var för 50 år sedan. 

 

5.4 Investering och beslutsfattande 
 

Man kan klart urskilja att det finns väsentliga skillnader i hur investeringar och beslutsfattande 
hanteras beroende på vilken typ av fastighet det gäller. En av de tydliga skillnaderna är att 
eftersom det i denna typ av projekt rör sig om så stora ytor, och att varje investering är så 
omfattande i storlek, så görs få investeringar på spekulation enbart. I denna typ av projekt, där 
stora ytor och ensamliggande byggnader är eftertraktade och man därmed bygger ett fåtal stora 
lokaler snarare än många små, finns det en överhängande risk att man vid vakanser står med helt 
tomma byggnader. Ett sätt att gardera sig mot detta risktagande som fastighetsägare är att man 
avvaktar med att bygga lokalerna tills man har hyrt ut den potentiella ytan på förhand, genom ett 
hyresavtal med en kund man anser vara värd risken. Detta är en metod som är vida använd i 
branschen och som även Kilenkrysset använder sig av, i Rosersberg liksom ett flertal av deras 
tidigare projekt. Givetvis innebär detta faktum att efterfrågan på stora lokaler får en direkt 
påverkan på mängden nyproduktion. 
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I många stora fastighetsbolag kan man konstatera att det är siffror och nyckeltal som står till stor 
del av grunden för varje enskild investering. Eftersom att man i många fastighetsbolag arbetar 
med något högre belåningsgrad är nyckeltal såsom direktavkastning och internränta viktiga 
styrmedel för att se om en investering är lönsam eller ej. Detta är en av många punkter som 
fundamentalt särskiljer Kilenkrysset från andra fastighetsbolag, då Kilenkrysset och hela dess 
koncern totalt genomsyrats av Jan Perssons sätt att göra affärer. Han hävdar skämtsamt i flertalet 
intervjuer att han inte kan räkna, med det menar han givetvis att det inte är siffror som styr hans 
beslutsfattande - utan snarare magkänsla. 

 

Något som nämnvärt påverkat Kilenkryssets projekt i Rosersberg är just andra fastighetsbolags 
stora fokusering kring nyckeltal. En stor del av marken har i tidigt skede av projektet köpts 
tillsammans med andra aktörer såsom NCC, vilket har lett till att Kilenkrysset med hjälp av 
medfinansiärer reducerat varje företags kapitalinsats för marken. Denna strategi har de använt sig 
av för att undvika att i tidigt skede låsa för mycket kapital i projektet, och kan även användas i 
fall där det egna kapitalet inte räcker till. När de andra bolagen sedan vartefter sålt sin andel i 
fastigheterna, med motivation att artificiellt förbättra kvartalsresultatet i externredovisningen, har 
Kilenkrysset köpt dessa andelar. Problematiken med denna metod är att köpeskillingen för 
andelarna i det senare skedet med stor sannolikhet överstiger det man behövt betala i startskedet. 
Detta eftersom att marknadsvärdet skall spegla all tillgänglig information, så givet att mer 
information finns tillgänglig för säljaren och potentiella intressenter om hur utvecklingen i 
området samt framtiden ser ut, bör priserna speglas därefter. 

 

5.5 Kilenkrysset genom åren 
 

Företaget grundades i samband med fastighetskrisen i Sverige under tidigt 90-tal. Första 
investeringen blev ett köpcentrum i Flen. Planerna uppstod i samband med att Jan Persson 
genom kontakter inom banksektorn fick intressanta möjligheter att investera i diverse fastigheter, 
och då fattade han beslutet att företaget skulle specificera sig på fastighetsinvestering och 
förvaltning kring Mälardalen. Eftersom det i dessa tider fanns en väldigt låg efterfrågan på 
fastigheter resulterade det i att priserna föll. Detta såg Jan Persson som en möjlighet till vinst. 
Mellan 1990 och 1999 ökade företagets hyresomsättning från 0 till 58 Mkr. I en intervju med 
Företag och Framtid år 1999 svarade Jan Persson på en fråga om framtiden, då han svarade att 
han tyckte det skulle vara roligt om Kilenkryssets hyresomsättning inom tio år kunde nå 100 
Mkr. Denna framtidsförhoppning uppfylldes dock, komiskt nog, inom bara två år för att sedan 
fortsätta öka upp till 110 Mkr år 2001. Företagets byggnadssektion bidrog 2001 med en 
omsättning på 140 Mkr, vilket genererade en total omsättning på 250 Mkr. Omsättningen 
fortsatte öka stadigt under de kommande åren och 2004 fattades beslut om att sälja ett flertal 
fastigheter för att stärka företagets likviditet. Ytterligare bebyggdes även ett flertal fastigheter på 
entreprenad detta år, även detta för att stärka det egna kapitalet. 
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Företaget har de senaste decennierna, i princip sen år 2000 varit med och tagit fram några väldigt 
viktiga logistikfastigheter i Sverige. De har jobbat med flera av de mest framgångsrika företagen 
i svensk historia, där H & M troligtvis är det främsta. Hur de kom att samarbeta, vilket skedde år 
2001, var att klädjätten ville flytta sitt centrallager vid tidpunkten beläget i Västberga. Man ansåg 
att läget inte var optimalt och man vill ligga i de centralare delarna av landet för att lättare nå ut 
till alla sina butiker i Sverige. Valet föll på Eskilstuna och Kilenkrysset som kammade hem 
projektet, en projekt värd ca 100 Mkr. Detta var en stor triumf för företaget och bara början på en 
rad framgångsrika projekt de skulle initiera under året. Ska man lyfta fram vilka år som varit 
viktigast i Kilenkryssets historia så är år 2001 definitivt ett av dem. Utöver affären med H & M 
så köptes ett stort fastighetsbestånd som bestod av bostäder i Strängnäs, de köpte även hela 
Mörbys industriområde. Företaget var i farten det året och under 2002 estimerades Jan Perssons 
framfart genom åren ha skapat över 1000 jobb, en siffra som idag mångdubblats. 
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6. Projekteringen i Rosersberg 

6.1 Första spadtaget 
 
Den första mark som köptes av Kilenkrysset skulle bebyggas med en industrilokal, vilket skulle 
bli deras första spadtag i området. Den skulle hyras ut till Samdistribution AB. Kort efter 
utförandet byggdes ytterligare två lokaler på förfrågan av DHL och Nokian Tyres. Nu hände det 
grejer i Rosersberg.  
 
Ett starkt samarbete mellan investeraren och kommunen har bidragit till den snabba expansionen 
i området, speciellt viktigt har varit att samarbetet är ömsesidigt då båda parter gynnas av 
effekterna som utvinns. Kilenkrysset bidrog bland annat ekonomiskt till att en ny av- och påfart 
till motorvägen byggdes i området år 2013, vilket inte bara gynnat tillväxten i industriområdet 
utan även till orten i helhet. Under samma år utfördes även ett omfattande markbyte mellan 
företaget och Sigtuna kommun, där kommunen erhöll mark för nya bostäder och Kilenkrysset 
erhöll ytterligare 230 000 kvadratmeter industrimark att exploatera. 

 

Industriområdet i Rosersberg har kommit en lång väg sedan projektet planlades på 60-talet, men 
trots att utvecklingen av området gått så snabbt sedan 2005 tror både kommunen och 
Kilenkrysset att hastigheten på expansionen kommer att fortgå. Planer på ytterligare expansion 
av industriområdet är under utveckling, däribland även en ny kombiterminal som nu är under 
konstruktion. Investeringen i den nya kombiterminalen har estimerats kosta drygt 500 Mkr. 
Utöver detta finns det planer att ytterligare utöka ytan av industriområdet, vilket blivit möjligt i 
och med markbytet med kommunen år 2013, med nya lokaler västerut.  
 

Kommunen har även börjat planlägga en expansion av Rosersbergs villaområde som, ifall detta 
genomförs, kommer generera mer än 300 nya bostäder. Denna utbyggnad av bostäder kommer 
även medföra att Rosersbergs villaområde då för första gången sträcker sig över båda sidorna av 
järnvägen. Vilket redan borde ha varit en självklarhet med tanke på all yta som finns på den 
hittills obebyggda sidan. (Kilenkysset AB,2014; samt Intervju) 
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Figur 4, Spadtag med fr.v. dåvarande kommunalrådet Anders Johansson, Helena Sundberg, ägare Jan Persson och  
Göran Hammarsjö. 
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6.2 Miljö och vatten 
 
I dagens utveckling och exploatering blir miljön allt viktigare att tänka på. De negativa 
effekterna på miljön har idag blivit alltmer uppmärksammade och därav mer reglerade. 
Stockholm som geografiskt område har pga. det östliga läget låg nederbörd året runt. Detta kan 
under sommartid leda till att bl.a. vattendrag och dylikt torkar ut. Verkaån ligger nära i 
anslutning till Rosersberg och då all avrinning måste gå ner i den, finns det stora risker för att 
den snabbt blir förorenad. Den tillhör nämligen till ett av de tre mest värdefulla vattendragen i 
Stockholms län med avseende på bottenfauna. Kilenkrysset har i och med detta stränga krav från 
kommunen att exploateringen och utvecklingen sker på ett sådant sätt att miljön lider minimal 
skada, i form av utsläpp och förorening av områdets vatten. Under uppbyggnadsfasen har de, för 
att göra besparingar på både transportkostnader och utsläpp, återanvänt materialet från 
utgrävningen av området för rekonstruktionen av markytan.  
 

Den kombiterminalen som idag byggs var ett väldigt kontroversiellt projekt inom kommunen 
eftersom Kilenkrysset ämnade att placera denna i ett naturskydds område utefter tågspåren. Men 
i samband med att Posten visade intresse för terminalen påbörjades diskussionen huruvida 
projektet var av sådan magnitud att det kunde anses vara ett riksintresse. I sådana här frågor där 
de miljömässiga konsekvenserna är stora krävs det att projektets fördelar anses överväga 
nackdelarna, vilket de ansågs göra. Detta resulterade i att kombiterminalen kom till att byggas, 
vilket enligt Kilenkrysset är en enorm förutsättning för en god framtida utveckling i området. 

 
Miljöfrågan är och förblir ett ämne som ständigt hårt debatteras och kraven blir ständigt hårdare 
då människans exploatering tär på den redan hårt ansträngda miljön. Urbanisering och 
exploatering är en av de större orsakerna till de nu uppmärksammade miljöproblem som råder, 
därför är det samtliga parters ansvar att restaurera skadan i så stor mån det går. Sjövatten är ett av 
de naturområden som varit föremål för stor skada i samband med människans framfärd, genom 
åren har det totalt sänkts 390 sjöar. Detta är en metod som används där man minskar vattenytan i 
en sjö, vilket görs i syfte att utvinna odlingsbar mark i område med mycket vatten.  Det är 
anmärkningsvärt mycket till antalet och lägg därtill att 80 % av de sjöar som fanns på 
slättbygden nu är borta, så kommer man snart till insikt. De självrenande effekterna som en gång 
funnits i sjöar och vattendrag har avsevärt försämrats i samband med den snabba exploateringen 
Det ska även nämnas att utöver den vattenrenande effekt som förlorats så har även den svenska 
floran och flertalet fågelarter trängts undan då detta försämrat förutsättningarna för deras 
existens.  (Länsstyrelsen och Jordbruksverket 2013) 
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6.3 Ledningssystem 
 

Ledningssystem som byggs i gatan utformas som ett utjämnings- och reningsmagasin. Denna 
utformning av system leder till att flödet blir jämnare ut till dagvatten dammen. Vilket leder till 
att man inte får stora och snabba flöden, som i sin tur skulle kunna leda till att de föroreningar 
som samlats i sedimenten i dammen sköljs ur. Försedimenteringssteg utformas för att i nästa steg 
kunna avsätta alla oljor och metaller. För att ytterligare kunna styra flödet till verkaån skapas 
ytterligare ett steg där man får en putsnings och utjämningseffekt, allt för att få avrinning till ån 
att bli så jämnt och litet som möjligt. Det sista steget som tar vid är att det anordnas en våtmark, 
den ger möjligheten att styra flödeshastigheten och reningen av vattnet ännu en gång. Man vill 
med detta minimera grumling vid utloppet till verkån.  

 

I Kilenkryssets fall blev det så att miljöfrågan ställde till med stora oförutsedda kostnader och 
hinder för i projektet. Detta trots att huvudmannen för dagvattensystemet i Rosersberg är Sigtuna 
kommun, men med Rosersbergs Exploaterings AB som markägare och exploatör. Ett företag 
som tillhör Kilenkrysset koncernen. Eftersom denna variabel ur en ekonomisk ståndpunkt ofta 
inte anses ha stor relevans kan den lätt förbises, vilket bevisligen kan få negativa konsekvenser. 
Som nämnts tidigare förväntas en fortsatt ökning av kraven på miljöskydd, vilket kommer att 
medföra ständigt ökade kostnader för investerare. Det är därför viktigt att man då har tillgång till 
information och kunskap i hur denna variabel bör handskas med. Eftersom att felmarginalen i en 
ekonomisk kalkyl på många sätt speglar relevansen och korrektheten av påverkande variabler, 
kommer de ökade miljökraven att medföra att denna variabel blir av större vikt. Fortsätter denna 
utveckling i samma riktning resulterar det alltså i att avkastningen för liknande investeringar 
påverkas i större omfattning än tidigare av de lokala förutsättningarna kring t ex. dagvatten. På 
grund av storleken på Rosersbergs industriområde kunnat använda sig av flera olika tekniker 
inom dagvattenhantering. Detta samt att man skapat goda förutsättningar för samarbete mellan 
markägare, konsulter, kommunala tjänstemän och företrädare för länsstyrelsen. Vilket är ett steg 
som gjort att man kunnat utveckla förståelsen varandra emellan, något som varit essentiellt för 
att kunna lyckas med ett projekt av denna omfattning. 

 

Hur har då tekniken fungerat, i det första steget man har lett ner det relativt rena dagvattnet från 
takytor till utjämningsmagasin. Vägen till verkaån går via flera steg.  Det smutsiga dagvattnet 
som kommer från parkeringsytor får istället passera en oljeavskiljare på tomtmarken, där de stora 
delarna av oljan stannar kvar. Blir regnet väldigt kraftigt så passerar det regnvatten som först 
sköljer av markytorna oljeavskiljaren och det renare vattnet åker direkt till dagvattenledningen. 
Detta sker så att oljeavskiljaren aldrig kan sköljas ur, vilket ifall det skedde skulle leda till att 
oljan som samlats där försvann ur avskiljaren. Ledningen ut från tomtmarken är för övrigt 
anpassad för att klara av flödet från ett 10-års regn. Det innebär per definition ca 30-40 mm regn 
under ett kort tidsintervall, oftast ca 60 min. (Lepschi, 2014) 
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Figur 5, Dagvattenavrinningen med de olika sedimenten i form av små bassänger 
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7. Analys 

7.1 Viktiga faktorer 
 
Vad som bestämmer om etableringen av en tillväxtnod slutar i succé eller misslyckande kan till 
stor del vara geografiskt bestämda. Det är ganska individuellt för respektive område, eftersom 
olika variabler är svåra att väga mot varandra. Man kan däremot fastslå att olika positioneringar 
har olika för- och nackdelar. Med andra ord det som är attraktivt i Rosersberg kanske inte finns i 
Kungsängen, men där kan det istället finnas andra dragningskrafter. Just Kungsängen är ett av de 
nya projekt som Kilenkrysset håller på med som är snarlikt det i Rosersberg, men förhållandena 
helt annorlunda. Därför gäller det som företag att ha kompetent personal inom olika områden för 
att kunna lyckas i flera områden, eftersom alla områden i denna bransch är någorlunda unika. 
Varje variabel, ond som god, behöver tas i beaktande och bearbetas för att kunna optimera 
förhållandena på varje geografisk plats. Det som framgått är att faktorer vi inför arbetet trodde 
var överhängande för att lyckas med en logistiknod, inte varit så viktiga enligt de vi intervjuat. 
Att hitta ett område man kunde vara på och få arbeta bekvämt, samt att man verkade inom en 
kommun som var villiga att samarbeta var något de nämnde som en viktig faktor. Detta var en 
förutsättning pga. det behövdes en hel del logistik och planläggande av områden, något som 
ibland både kan ta lång tid och vara kostsamt. Det som sannolikt gjort Kilenkrysset 
framgångsrikt i Rosersberg, utöver det fantastiska arbete de lagt ner, är relationen till Sigtuna 
kommun som hela tiden varit väldigt bra. Vilket är något båda tjänat på, då det har skapats flera 
hundra jobb och möjligheter för kommunen. Denna utveckling är något som sannolikt kommer 
fortgå i och med den kommande kombiterminalen och de stora framtidsplanerna för området. 

 

Närheten till all infrastruktur och transportmöjligheter som fanns i området nämndes inte som 
livsviktig enligt affärsutvecklaren på företaget. Detta är något vi inte riktigt är eniga om, det är 
en punkt där vi tror att Rosersbergs närhet till E4 och riksväg 55, Arlanda flygplats och 
Stockholms alla hamnar trots allt varit en bidragande faktor till att man åstadkommit den 
framgång som man nu gjort. Man har kunnat maximera effekterna av dessa och logistikföretag 
som DHL bl.a. hade sannolikt aldrig valt att etablera sig i Rosersberg om inte dessa 
förutsättningar var fyllda. Det är ett globalt företag som utöver deras mark burna logistik även 
fraktar gods via flyg, vilket vi anser haft stor betydelse för DHL:s etablering kring Arlanda. 
Däremot kan det inte hävdas att det bara är befintlig åtkomst för kommunikation som är nyckeln 
för att en logistiknod ska lyckas, mycket beror på hur framtidsutsikten ser ut och om investeraren 
i fråga kan påverka samarbeta med offentlig sektor. I Rosersberg var ju Kilenkrysset tvungna att 
delfinansiera trafikplatsen för att komma till stånd med bygget, och utan deras påtryckningar 
hade byggnationen möjligtvis aldrig skett. 
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7.2 Investeringsviljan 
 

En annan faktor som gjort att Kilenkrysset lyckats har varit viljan att investera i projekt som man 
allmänt kan anse bör ligga på offentlig sektor. En fungerande infrastruktur med av- och påfarter, 
vägar och rondeller som skapar ett flöde i området bör man tycka ligger på stat och kommun att 
få till. Vissa anser att de kanske gynnar ett företag, men nyttan dras av båda parterna och 
utvecklingen i ett område skapar trots allt arbete och intäkter för kommun och stat. Jan Perssons 
företag har fått investera en hel pengar i infrastrukturen i området, det har inte varit några 
småsummor. Fram tills idag har uppemot ca 140-150 miljoner kronor investerats i dessa 
ändamål, pengar som inte direkt genererar avkastning i den bemärkelse att vägbyggena omkring 
kommer generera pengar. Dessa investeringar anses snarare bidra till en indirekt avkastning 
genom att stärka området i sin helhet, och på så sätt tjäna in pengarna. Man förlitar sig med andra 
ord på att värdeökningen som investeringen bidrar till ska vara värd kostnaden på sikt. Att göra 
så stora investeringar, är ej en självklarhet och är en punkt där Kilenkrysset urskiljt sig från 
många andra företag med sin vilja att investera pengar. 

 

7.3 Hur orten gynnats i sin helhet 
 

Sedan initieringen av projektet 2005 kan man se inte bara hur Rosersbergs industriområde vuxit 
utan även orten i allmänhet. Mest påtagligt är nog det faktumet att kommunen tack vare 
markbytet med Kilenkrysset kunnat påbörja projekteringen av nya bostäder på orten. Den goda 
utvecklingen av tillväxtnoden är en av anledningarna till att orten fortsätter växa, i och med att 
arbetstillfällena ökar. Inte bara har arbetstillfällen skapats inom industriområdet, ett ökat flöde av 
trafik och resenärer har även medfört en ökad efterfrågan av andra lokala tjänster. I samband 
med öppningen av trafikplatsen i Rosersberg etablerade även Burger King en restaurang i 
området, samt att en bensinmack är under konstruktion.  

 

Samtidigt kan man se hur tillväxten av Sigtuna kommun 2005-2010 för första gången ökat med 
över 3000 invånare per femårsperiod, jämfört med knappa 2000 invånare under tidigare perioder. 
Detta kan bero på många små förändringar i t ex kommunens infrastruktur, dock kan man med 
säkerhet säga att en väsentlig del av ökningen direkt kan attribueras Kilenkryssets projekt i 
Rosersberg. Sigtuna kommun skördar alltså redan frukten av sitt arbete, vilket innebär att 
kommunen växer och arbetstillfällen fortsätter skapas. 
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7.4 Hur lyckas man? 
 

Man lyckas pga. den goda marknadsmix av företag som finns i området samt att de viktiga 
faktorer som krävs för att uppnå framgång för en logistiknod är uppfyllda för Rosersberg 
specifikt. Detta är ej något som med säkerhet kan appliceras på andra områden men man kan se 
vissa allmänna drag av vad som fungerar och vad som ej gör det. En annan bidragande faktor är 
den frihet man får ute i Rosersberg tack vare den goda relation som uppstår med Sigtuna 
kommun, något båda parter är förmånstagare av. Man är även väldigt duktiga på att attrahera ett 
par viktiga nyckelföretag, DHL och Nokin Tyres bl.a., som etablerar sig där och på så sätt 
medför att andra lättare kan se fördelarna. Man måste även ha en plan för hur man ska arbeta, 
Kilenkrysset har valt att bygga, äga och förvalta vilket sannolikt är det bästa formatet om man 
långsiktigt vill ha betalningsströmmar.  

 
7.5 Framåtblick 
 
Framtiden ser ljus ut för Kilenkrysset då de har en hel spännande markområden. Det mest 
spännande är det nya industriområde som byggs i Kungsängen. Jan Persson säger att det lär bli 
minst lika spännande som projektet i Rosersberg. Utvecklingen som sker är positiv för företaget 
och deras arbetsmodell, då ekonomin börjar vända uppåt och fenomenet att centralisera är något 
de kommer gynnas av. De har lagt grunden för ett par år framöver och har nu framför sig att 
förfina och utveckla sina pågående projekt till att bli ännu mer attraktiva.  

 

Studier inom området bör i framtiden sannolikt inrikta sig mer på effekterna av centraliseringen 
och dessa framväxande noder, där väldigt mycket hamnar på samma plats. Det finns en hel del 
forskning kring fenomenet, som fått genomslag i Europa. Vad de långsiktiga effekterna kommer 
bli är ännu ej fastslaget, vi vet att det för tillfället varit väldigt bra tillväxt i de områden där 
noderna växt fram. Frågan är vad effekterna på de platser som blivit av med dessa företag och 
hur har arbetsmarknaden reglerat sig där, hur många har valt att flytta med sina företag 
alternativt tvingats söka nya jobb. 
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7.6 Källkritik och gränsdragningar 
 
Vi har under detta arbete använt oss av relativt få källor vilket i vissa fall kan vara negativt. Det 
man får ta hänsyn till är arbetets inriktning mot ett bolag och ett område främst, detta skapar en 
situation där vi blir beroende av källor från företaget. Utifrån den kvalitativa metod vi använt oss 
av för att samla information anser vi att de fyra respondenterna varit legitima och relevanta 
källor för information, med hänsyn till arbetets avgränsade natur. 

 

Den informationen vi haft i form av litteratur och material från Internet håller en hög nivå då det 
är information från myndigheter och projekts egna plattformar. Detta får anses som tillförlitligt 
då vi inte anser att information ska behöva tas från någon annan plats. Majoriteten av fakta anses 
också vara skrivet på ett subjektivt sätt, arenastaden är det som skulle kunna falla utanför denna 
ram. Man får dock anse att även den källan är trovärdig då det som tidigare nämnts är projektets 
egen plattform. 

 

Under projektets fortlöpande har många förändringar kring metodiken skett, bland annat togs 
beslutet att mer fördjupning om företaget Kilenkrysset var nödvändig för att kunna besvara vissa 
frågeställningar. 

 
Eftersom gränsdragningen blev så snäv, samt att vi valt att intervjua så få respondenter, led vi en 
del risk för subjektiv och vinklad information. Dock ansåg vi att de respondenter som valts haft 
en sådan bred erfarenhet och kompetens i branschen, att denna risk minimerades. Att vi 
dessutom, utifrån vårt möte med före detta medlem i bygg- och trafiknämnden, fått insikt i 
kommunens delaktighet har vidare bidragit till att motverka subjektiv information. Att båda 
parterna delar samma uppfattning i mångt och mycket angående projektets fortgående kan med 
stor sannolikhet attribueras till det goda samarbetet sinsemellan. 
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Intervjuer 

Kilenkrysset 

Intervjuer med:        Datum för intervju: 

Owe Eklund, affärsutvecklare på Kilenkrysset AB.    2/4-14 
Jan Erik Persson, ägare och grundare av Kilenkrysset AB.  14/5-14 
Göran Hammarsjö, tidigare ledamot av Bygg- och trafiknämnden 2/4-14 
i Sigtuna och delaktig i utvecklandet av Rosersbergs industriområde.    

 

 

Bilder 

Stockholm Nord Logistikcenter, i Rosersberg (figur 1): www.helikopterfoto.se  

Nya trafikplatsen (figur 2): http://www.marsta.nu  

Karta över Rosersbergs belägenhet (figur 3) http://www.google.se 

Första spadtaget (figur 4): http://www.kilenkrysset.se/  

Avrinningen (figur 5): Information från Kilenkrysset om dagvattenhanteringten i Rosersberg.  
Kontaktperson Katrina Lepschi, Rosersbergs Exploaterings AB. 

 

Bilagor 

Intervjumall Owe Eklund och Göran Hammarsjö (Bilaga 1) 

Intervjumall Jan Persson (Bilaga 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helikopterfoto.se/
http://www.marsta.nu/
http://www.kilenkrysset.se/aktuellt
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjumall för intervju med Owe Eklund och Göran Hammarsjö 
 

1. När bildades bolaget, och vilken typ av verksamhet bedrevs från början? 

 

2. Vilka typer av fastigheter har ni historiskt sett investerat i, och hur brukar 
investeringshorisonten se ut?  

 

3. Vad använder ni för modeller vid kalkylering av nyckeltal, t ex avkastningskrav och 
riskpremie? 

 

4. Hur fick ni upp ögonen för Rosersberg och vilka beräkningar och krav gjordes/ställdes 
för att komma fram till beslutet att området tycktes vara värt att investera i?  
 
Hur gick ni tillväga under processen vid planeringen och konstruktionen av 
industriområdet? 

 

5. Hur finansierades projektet, och hur såg ansvars- och riskfördelningen ut mellan 
entreprenörer och finansierare? 

 

6. Hur har förhandlingen med tidigare markägare sett ut? 

 

7. Hur involverad var kommunen i projektet, ställdes det krav på er från kommunen eller 
vice versa? 

 

8. Hur tror ni att utveckligen Rosersberg och industriområdet kommer att fortgå inom den 
närmsta framtiden, 5år, 10år? Hur såg förväntningarna ut från början? 

 

9. Vilka faktorer, tror ni, är de viktigaste för att en tillväxtnod skall bli framgångsrik och 
därmed bidra till utvecklingen av en ort? 
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Bilaga 2: Intervjumall för intervju med Jan Persson 
 

1. Vad var dina tankar och visioner när du startade Kilenkrysset, berätta lite om företagets 
bakgrund? 

 

2. Vad hade du/ni för förväntningar på investeringen i Rosersberg och Kilenkrysset i 
allmänhet? 

 

3. Vi har förstått att du redan hade ett stort kapital vid uppstarten av Kilenkrysset, hur stort 
kapital rörde det sig om, och hur stor belåningsgrad använde du dig av i det första skedet?  

 

4. Fanns det någon punkt då du kände att du inte ville investera mer pengar i Kilenkrysset? 
 

5. Du verkar ha hittat folk med branscherfarenhet och själva har varit entreprenörer i 
branschen tidigare, hur pass stor del tror du de haft i eran framgångssaga, och hur fick du 
kontakt med dessa? 

 

6. Är du nöjd med avkastningen som blivit och motsvarade den de förväntningar du ändå 
kanske hade potentiell framtida avkastning trots avsaknaden av avkastningskrav?  

 
7. Vilket anser du ha varit erat mest intressanta projekt, och vilket har varit mest 

vinstbringande? 
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