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Abstract 

The Stockholm region is growing and developing at a high pace. The urban environment of the 

Stockholm region is attracting successively more people and as a result the housing shortage is 

a big problem. This also leads to another problem, how the distribution and logistics supply is 

solved in the region. This opens up competition of land use between logistics companies and 

housing development in the areas near city which are characterized of logistic intense business. 

Today similar business areas are being transformed into attractive residential areas, such as 

Liljeholmskajen and Stockholm Royal Seaport. This report aims to examine the possibility of 

converting the three logistic intense areas (Lunda, Slakthusområdet and Västberga) and which 

regulations and investments that is necessary for the operations to be relocated to peripheral 

areas in the region. 

 

The first step to conversion is to relocate the existing business, as in the specified areas 

classified as logistics intensive, to peripheral areas in the region. Logisticsintensive activities is 

characterized by transports to and from the property which are necessary for business, it can be 

anything from a printing company to a global carrier. Since many operators supply and 

distribute goods to the city, a relocation to a peripheral area put high demands on the already 

overburdened infrastructure. Therefor the Stockholm Bypass and Södertörnsleden must be built 

to form an outer ring road around the city and increase the peripheral regions access for the city. 

Moreover economic incentives from the municipality, in order to motivate businesses to move 

voluntarily from those areas without municipal control, is missing. The primarily way to 

achieve economic incentive is to detail development plan the area for housing and thus get the 

property value increase. However there is reluctance by the municipality to use the detail 

development plan in this way when the municipality ownership over the ground is lacking, 

because the increase in value will gain other property owners rather than the municipality. 

 

Lundas attractiveness of logistics intense business today is greater than its potential as a 

residential area which makes a conversion will not take place in the foreseeable future. 

 

Slakthusområdet will be converted into a residential location and existing business will be 

relocated to Larsboda or Jordbro most likely. 

 

Västberga is possible to convert but it requires that all possible, in the report mentioned, 

incentives influencing factors are implemented by the municipality. 
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Sammanfattning 

Stockholmsregionen växer och utvecklas i hög takt. Bostadsbristen är ett faktum när fler och 

fler vill bo i en urban miljö, dessutom ställer detta högre krav på att regionens 

logistikförsörjning hanteras korrekt. Mot denna bakgrund uppstår konkurrens kring 

markanvändningen i citynära verksamhetsområden. Idag omvandlas verksamhetsområden till 

attraktiva bostadsområden, exempelvis Liljeholmskajen och Norra Djurgårdsstaden. Syftet med 

rapporten är att undersöka möjligheten att omvandla tre verksamhetsområden (Lunda, 

Slakthusområdet och Västberga) och vilka regleringar samt investeringar som är nödvändiga 

för att verksamheterna ska kunna omlokaliseras till perifera verksamhetsområden i regionen. 

 

Första steget till omvandling är att omlokalisera den befintliga verksamheten, som i de angivna 

områdena klassificeras som logistikintensiv, till perifera verksamhetsområden i regionen. 

Logistikintensiv verksamhet karaktäriseras av att transporter till och från fastigheten är 

nödvändiga för verksamhetens framgång, det kan vara allt från ett tryckeri till en global 

transportör. En omlokalisering till ett perifert verksamhetsområde gör att kraven på den redan 

överbelastade infrastrukturen ökar då många aktörer levererar och distribuerar in till city. Härav 

följer att Förbifart Stockholm och Södertörnsleden måste byggas för att skapa en ringled runt 

staden och öka de perifera områdenas tillgänglighet till city. Vidare måste ekonomiska 

incitament från kommunens sida skapas för att motivera verksamheterna att flytta självmant 

från de områden kommunal rådighet över marken saknas. Det främsta incitamentsskapande 

verktyget är att detaljplanelägga marken för bostäder och därmed få fastigheternas 

marknadsvärde att öka. Ett verktyg som det finns en ovilja från kommunens sida att använda, 

då rådighet över marken saknas, eftersom värdeökningen tillfaller fastighetsägarna snarare än 

kommunen.  

 

Lundas attraktivitet för logistikintensiv verksamhet är idag högre än dess potential som 

bostadsområde vilket gör att omvandling inte kommer ske inom en överskådlig framtid.  

 

Slakthusområdet kommer att omvandlas till bostadsområde och den befintliga verksamheten 

omlokaliseras förmodligen till Larsboda eller Jordbro.  

 

Det går att omvandla Västberga men det krävs från kommunens sida att samtliga möjliga, i 

uppsatsen omnämnda, incitamentspåverkande faktorer genomförs.  

  



 

  

Förord 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Stockholmsregionen bor idag ungefär 20 procent av Sveriges befolkning. Dessutom sker 

cirka 30 procent av landets ekonomiska utveckling i regionen (Regionplanenämnden, 2010). 

Stockholm anses därför vara Sveriges ekonomiska motor, således ställs krav på att både 

logistikförsörjningen och tillgången på bostäder i regionen tillgodoses. Debatten har hitintills 

tenderat att koncentreras på bostäder snarare än logistikförsörjning. En befintlig bostadsbrist 

och en allt högre andel av befolkningen som vill bo i en urban miljö leder till problem som måste 

lösas för att regionen ska ha möjlighet att fortsätta växa.  Genom att omlokalisera stadsnära 

verksamhetsområden kan markens användning omvandlas och istället bebyggas med 

bostäder. Däremot måste regionens logistikförsörjning kunna hanteras för att inte hämma 

utvecklingen. 

Logistik har en viktig funktion i samhället då konsumenterna förväntar sig att varor de 

efterfrågar finns i butiken, men i en region som växer ökar problematiken kring varornas 

transport till butiken. Det är i synnerhet distributörerna som dagligen tampas med ett 

ofördelaktigt trafikläge vilket innebär köbildning och därmed långa distributionstider. Mot den 

bakgrunden kan transportören tvingas utgå från en plats relativt nära staden för att klara 

leverera i tid, mark som skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt ur ett regionalt 

perspektiv. 

Följaktligen finns ett antal problemskapande faktorer inom regionen. Främst handlar det om 

hur framkomlighetsproblem hämmar regionens utveckling bland annat genom att en 

missmatchning på arbetsmarknaden skapas då den norra och södra delen av regionen saknar 

en gemensam arbetsmarknad. Även samarbete inom regionen, eller bristen på detsamma, 

kan kritiseras då regionen inte agerar som en enhet för att få en fungerande stad. Samarbeten 

för att hantera logistikfrågan specifikt saknas i dagsläget. (Hansson, 2010) 

1.2 Problemformulering 

Den konkurrens av mark i stadsnära lägen som föreligger till följd av bostads- respektive 

logistikproblematiken skapar hinder för stadens utveckling. Omvandling av citynära 

verksamhetsområden sker idag i exempelvis Norra Djurgårdsstaden och Liljeholmen, på 

samma sätt kan detta genomföras även i andra verksamhetsområden. Den förtätning som 

krävs för att motverka bostadsbristen gör att verksamheter succesivt tvingas ut i mer perifera 

lägen då möjligheten för expansion och utveckling är begränsad i ett citynära läge.  

Problemet som kan uppstå är att de aktörer som förser Stockholm med varor genom 

transporter inte ges tillräckliga möjligheter om regionens fokus enbart är bostadsbyggande. 

Eftersom kommunerna har planmonopol och därför bestämmer själva vad marken ska ha för 

användningsområde kan lämpliga logistiklägen gå förlorade. Marknaden, det vill säga 

fastighetsägare och transportföretag, ansvarar till stor del att regionens logistikförsörjning 

tillgodoses. Tas inte regionens logistikbehov i beaktan vid beslutsfattning riskerar situationen 

att förvärras när staden växer och transportsektorn inte ges möjlighet att tillgodose regionens 

behov av transporter.  
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1.3 Syfte 

Rapporten syftar därför till att undersöka vilka faktorer som krävs för att omlokalisera befintliga 

citynära verksamhetsområden i Stockholmsregionen till mer perifera lägen. Målet är att visa 

hur en alternativ markanvändning kan möjliggöras samtidigt som regionens logistikbehov 

tillgodoses.  

1.4 Avgränsning 

I rapporten undersöks Stockholmsregionen och de tre citynära verksamhetsområdena Lunda, 

Slakthusområdet och Västberga. Dessa har valts på grund av deras närhet till Stockholm, 

områdets storlek areamässigt samt att den befintliga verksamheten till stor del kan 

karaktäriseras som logistikintensiv verksamhet. Med logistikintensiv verksamhet menas 

verksamhet beroende av transporter till och från fastigheten för att fungera, exempelvis 

distributionsfirmor eller tryckerier. Rapporten utgår från ett tidigare examensarbete där fyra 

perifera lägen för möjliga omlokaliseringar pekas ut, Stockholm Väst (Brunna), Jordbro, 

Stockholm Nord (Rosersberg) och Stockholm Syd (Södertälje/Nykvarn). (Larsson, 2012) 

Dessutom har vissa antaganden varit nödvändiga: 

 Med undantag av Förbifart Stockholm och Södertörnsleden antas infrastrukturen även 

i framtiden vara oförändrad.  

 Flödet av gods till regionen antas följa samma mönster som idag. 

 Rapporten fokuserar enbart på regionens logistikbehov och markanvändningen i 

områdena, hänsyn har inte tagits till vilken inverkan infrastrukturprojekt och 

exploateringar har på miljön eller vilka ekonomiska konsekvenser det bedöms få.  

 Eventuella kostnader vid en eventuell omvandling som exempelvis sanering av marken 

har inte tagits hänsyn till. 

1.5 Metod 

En kvalitativ undersökning genomfördes genom 21 intervjuer med 23 utvalda personer inom 

fyra olika yrkesgrupper: kommuner, transportföretag, fastighetsbolag och bostadsutveckling. 

Personer som är kommunalt yrkesaktiva valdes med hänsyn till deras övergripande och breda 

kunskap om kommunens roll i regionen samt dess logistikförsörjningsbehov.  För att skapa en 

bild av hur regionens logistikförsörjning sker idag och hur den kommer hanteras i framtiden 

valdes personer yrkesaktiva inom transportbranschen och logistikfastighetsägare ut. Dessa 

har valts ut med hänsyn till deras nuvarande etablering i de analyserade 

verksamhetsområdena. Slutligen har bostadsutvecklare valts ut för att ge en övergripande bild 

av hur verksamhetsområden omvandlas och hur fastighetsmarknaden fungerar i de 

analyserade områdena.  

Majoriteten av intervjuerna har genomförts genom möten medan några har genomförts via 

telefon. En intervjubaserad kvalitativ undersökning ger fördelar i form av att kompletterade 

frågor kan ställas under intervjuns gång som anpassas efter respondentens kunskap och 

erfarenhet. Intervjufrågorna har därför varit unikt utformade för respektive yrkesgrupp och varit 

av öppen karaktär, således har intervjupersonerna diskuterat även andra frågor än de som 
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bifogats i bilaga 2. Respondenterna har uppfattat intervjufrågorna olika utifrån sin roll och 

bakgrund, vilket medfört att de erhållna svaren kan variera utifrån personliga åsikter. I 

rapporten behandlas intervjupersonerna i grupp och deras svar har analyserats och vägts 

utifrån deras roll samt kunskap. och refereras till som “respondenterna” genom rapporten. I 

källförteckningen finns en samlad lista över dessa. Texten baseras på respondenternas svar 

om annat ej framgår.  

1.6 Disposition 

Rapporten inleds med att ge en bild av lokaliseringsteorier och hur logistikflödet i 

Stockholmsregionen ser ut idag. Sedan presenteras de potentiella perifera områdena dit en 

omlokalisering kan vara möjlig mer ingående. Följt av beskrivningar av de citynära 

verksamhetsområden för att ge läsaren en bild av hur dessa ser ut och vilka faktorer som 

påverkar en eventuell omlokalisering samt områdets förutsättningar för bostadsbyggande. 

Sedan presenteras de resultat som övergripande behandlar regionens logistikförsörjning. 

Detta följs av en regional analys där Stockholmsregionens framtida logistikförsörjning 

diskuteras. Därefter analyseras de tre valda citynära verksamhetsområdena utifrån vad som 

krävs för att den befintliga verksamheten ska kunna omlokaliseras. Då marken frigörs, vid 

eventuell omlokalisering av verksamheten, analyseras vilken potential respektive område har 

för bostadsbyggande. Avslutningsvis sammanfattas resultat och analys.  

Nedan följer en förteckning av vad varje kapitel i rapporten behandlar.  

 Kapitel 1. Inledning 

 Kapitel 2. Teori 

Teorier kring logistik, lokalisering och bostadsbyggande presenteras. 

 Kapitel 3. Regional Beskrivning 

Utgångsläget i Stockholmsregionen förklaras. Fokus är främst på logistikflöden och 

kommande infrastruktursatsningar. 

 Kapitel 4 Resultat - Verksamhetsområden  

Översiktlig beskrivning och resultat för respektive område.  

 Kapitel 5 Resultat – Regionens logistik 

Resultat utifrån regionens logistikförsörjning i framtiden och marknadens efterfrågan. 

 Kapitel 6 Analys 

Resultaten för varje område och regionen analyseras. 

 Kapitel 7 Slutsats 

Kort sammanfattning av rapporten.  
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2. Teori 

2.1 Lokaliseringsteori Logistik 

Vid beslut kring lokalisering av logistikintensiv verksamhet är det många olika faktorer som 

påverkar.  De främsta inverkande faktorerna kan sammanfattas i 10 huvudkategorier vilka 

ligger till grund för aktörernas lokaliseringsbeslut (Larsson, 2012): 

 Attityden hos kommunen. Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen 

beslutar om markanvändningen. De kommuner som är positivt inställda till 

logistikintensiv verksamhet kommer i större utsträckning göra mark tillgänglig för dem. 

 Tillgång på mark. Logistikverksamhet kräver ofta stora lokalytor och stora markarealer 

i anslutning till dessa lokaler för att verksamheten ska fungera. God tillgång på mark 

skapar attraktivitet hos ett område. Ett centralt läge, optimalt ur ett logistiskt perspektiv, 

medför ofta höga mark- eller lokalkostnader. 

 Möjlig expansion. Möjlighet att expandera verksamheten, både genom ökad hyrd 

lokalarea samt utbyggnad av verksamheten genom att ta ytterligare mark i anspråk. 

 Närhet till infrastruktur. För de flesta verksamheter av denna sort är närhet till 

motorvägar den viktigaste faktorn. Även närhet till järnvägsanknytning, hamn och 

flygplats kan vara av vikt beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. 

 Kunders lokalisering. Företag med logistiskintensiv verksamhet lokaliserar 

verksamheten utifrån kunden. 

 Närhet till distribution. Genom att vara lokaliserad nära distributionsområdet kan 

distributionstiden kortas vilket leder till ekonomiska fördelar.  

 Var godset kommer från. Beroende på var leveranserna till verksamheten kommer från 

kan områden vara olika attraktiva och det är attraktivt att vara etablerad i godsflödets 

riktning.  

 Klusterbildning. Synergieffekter kan uppnås genom klusterbildning av företag inom 

logistikintensiv verksamhet. Det är främst indirekta synergier som uppnås, exempelvis 

gemensamma investeringar i infrastruktur. 

 Vara först. De aktörer som först etablerar verksamheten i ett nytt verksamhetsområde 

löper större risk på grund av exempelvis uteblivna synergieffekter men kan samtidigt 

kontrollera utvecklingen av området i större utsträckning samt få ett lägre markpris. 

 Arbetskraft. Tillgång på kompetent och erfaren personal är en viktig faktor för att driva 

distributionsverksamhet.  

2.2 Lokaliseringsteori Bostäder 

Det finns sju faktorer som tillsammans kan förklara 90 % av prisförändringarna på bostäder i 

olika områden (Evidens & Spacegate, 2010). Dessa ligger till grund för analysen av de tre 

verksamhetsområdena Lunda, Slakthusområdet och Västberga. 

 Närhet till city. Gångavstånd från området i fråga till Centralstationen i Stockholm.  

 Närhet till spårbunden kollektivtrafik. Station för tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn 

inom 500 m gångavstånd. Restiden in till city med kollektivtrafiken har inte lika stor 

inverkan. 



 
Sida 8 av 41 

 

 Närhet till vatten. Gångavstånd till ett vattenområde större än 5 hektar.  

 Tillgång till urbana verksamheter. Antalet restauranger, butiker för sällanköphandel och 

kulturetableringar inom 1 km. Många verksamheter i gatuplan ökar områdets 

attraktivitet.  

 Kvartersform. Slutna kvarter med entréer vända utåt mot gatan ökar attraktiviteten, 

eftersom det skapar ett tryggt rum i form av en innergård samtidigt som det bereder 

möjligheter för butiker m.m. mot gatan.  

 Tillgång till gång- och gatunätet. Attraktiviteten hos ett gång- och gatunät ökar ju mer 

ihopkopplat det är.  

 Tillgång till park. Kvadratmeter anlagd parkyta, lekplats eller sportanläggning inom 1km 

gångavstånd.  

När ett område ska omvandlas från industri till bostäder är det många aspekter som försvårar 

de praktiska möjligheterna att genomföra omvandlingen. En av dessa är hur markens 

ägarförhållande ser ut. I de fall kommunen äger fastigheten och upplåter denna med tomträtt 

eller en privat aktör äger fastigheten har kommunen inte rådighet över marken. Detta medför 

svårigheter för kommunen att förändra markanvändningen i området.  Dessutom är de privata 

fastighetsägarna ibland mindre aktörer i den här typen av verksamhetsområden och dessa har 

ofta inte enbart ekonomiska intressen att ta hänsyn till vid en omlokalisering. Deras verksamhet 

kan exempelvis ha en stark lokal förankring och en omlokalisering av verksamheten kan få 

negativa konsekvenser i form av förlorade kunder.  

Ytterligare en aspekt när ett område ska omvandlas är att det sällan sker i en 

sammanhängande etapp utan är uppdelad i flera små. Generellt inleds omvandlingsarbetet i 

någon mindre del av området och därifrån omvandlas succesivt. Ett problem som kan uppstå 

vid omvandling är att den befintliga verksamheten kan störa de boende, till exempel genom de 

tunga transporter ett verksamhetsområde betingar.  
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3. Regional beskrivning 

3.1 Godsflöde till regionen 

Då Stockholm är en stor konsumentmarknad ställs höga krav på omfattande transporter till 

staden. Varuproduktionen i regionen handlar ofta om varor med högt värde vilket ställer krav 

på transporternas kvalitet, frekvens och framkomlighet. Detta i kombination med 

järnvägsnätets icke- flexibla natur gör att de flesta transporter i regionen sker med lastbil. 

Omlastning mellan tåg och lastbil sker ofta vid en så kallad kombiterminal. Idag är dessa 

kombiterminaler lokaliserade i Rosersberg (byggnation av ny kombiterminal pågår, beräknas 

vara färdig tredje kvartalet 2015) och Årsta.  

Transporter till Stockolmsregionen kan komma från ett antal olika håll: 

 Söderifrån med lastbil, dessa omlastas ofta vid logistikcentraler till citylogistik 

 Västerifrån med lastbil, dessa omlastas ofta vid logistikcentraler till citylogistik 

 Med båt till Södertäljehamn, Nynäshamn (Norviks hamn), Gävle hamn eller Frihamnen. 

Omlastas där till tåg eller lastbil. 

 Med tåg söder- eller norrifrån till Rosersberg eller Årsta. Där lastas godset om till lastbil 

vid en kombiterminal.  

 

Figur 1, Regionöversikt 
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3.2 Citylogistik i regionen 

Citylogistiklösningar innebär transporter till många mottagare inom ett litet område. 

Transporten karaktäriseras av att leveransrutten är optimerad utifrån en strategiskt placerad 

omlastningsterminal, alltså en terminal där gods byter transportfordon för att sedan 

distribueras. (Schenker, 2007) 

Citylogistiken i regionen karaktäriseras idag av att 

transporter anländer till en citynära omlastningsterminal där 

varor lastas om till mindre fordon för vidare distribution i 

staden (se figur 1). Från omlastningsterminalen 

transporteras varor till kunder både i staden och 

kranskommunerna. Respondenterna pekar på att 

distributionsmönstret i kombination med 

framkomlighetsproblem leder till att det idag finns ett ökat 

behov hos aktörerna i logistikbranschen att vara etablerade 

på både den norra och södra sidan av staden för att kunna 

hantera leveranstider som krävs.   

I Stockholm finns problem som medför en sämre 

fungerande citylogistik (Schenker, 2007):  

 Undermålig infrastruktur. Stockholms vägnät är tungt belastat och i stor utsträckning 

inte anpassat för citylogistik. I synnerhet skapar denna trängsel och andra 

framkomlighetsproblem. 

 Begränsad samordning. Trots det stora antalet aktörer är samordningen begränsad då 

varje transportör optimerar distributionsrutten enskilt.  

 Få leveransställen. Många transportfordon har endast ett leveransställe och låg 

fyllnadsgrad vilket leder till hög frekvens på fordon in och ut ur stadskärnan. 

3.3 Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

I Stockholmsregionen finns en samlad planering för hur regionen ska kunna växa dynamiskt 

och vara en attraktiv arbetsmarknadsregion, denna går under namnet RUFS (Regional 

Utvecklingsplan för Stockholmsregionen). I den RUFS som gavs ut år 2010 finns inte någon 

lösning på problematiken kring logistik och stadsbyggande, men ytterligare resurser kommer 

läggas på att ta fram sådana lösningar i nästa RUFS som lanseras 2018. Det är 

Regionplanenämnden tillsammans med aktörer på marknaden som tar fram RUFS, där 

framgår bland annat att Västberga och Lunda ska prioriteras för terminalhantering. Storskalig 

varuhantering är tänkt att ske i logistikcentrum, alltså områden med goda förutsättningar för 

den typen av verksamhet. Det kan t.ex. handla om mångfasetterad infrastruktur som möjliggör 

flera olika typer av transportslag till och från logistikcentrat, förutsättningar för omlastning av 

godsflöden och tillgång till mark. Stockholmsstad kan även se att ett ökat behov av mindre 

omlastningsplatser mellan järnväg och väg. Detta medför att de befintliga järnvägs-

anslutningarna skall bevaras (gäller särskilt norra Stockholm). Dessutom är det viktigt att 

utbyggnaden av infrastruktur sker med hänsyn till ökade krav på flexibilitet såsom förändringar 

i volym, hantering av farligt gods eller förändringar och omställningar inom energisektorn (t.ex. 

från olja till biobränsle).   

Figur 2, Citylogistik i regionen 
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3.4 Kommunala samarbeten 

Det finns idag ett antal samarbeten där kommunerna arbetar tillsammans för att göra regionen 

eller delar av regionen mer attraktiv. Dels finns Stockholm Business Region där alla kommuner 

i Stockholmsregionen är medräknade. Organisationen tar framförallt sikte på att göra regionen 

attraktiv för utländska företag som söker etableringsorter men frågor om regionens interna 

behov av logistik och varuflöden behandlas inte.  

De norra och de södra kommunerna har lokala samarbeten. Nordvästsamarbetet är som 

namnet antyder de kommuner i nordvästra delen av regionen; Ekerö, Järfälla, Sigtuna, 

Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby och Upplands-Bro som driver ett samarbete. 

På samma sätt i den södra delen av regionen finns ett samarbete mellan Södertörns-

kommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och 

Tyresö. Syftet med samarbetena är framförallt att se till att infrastruktursatsningar sker på ett 

bra samordnat sätt och se till att de företag som vill etablera i regionen finner den mark och 

det område som passar just det företaget bäst.  

Grupperingarna i regionen arbetar för att optimera lokaliseringen av företagsetableringar lokalt 

i den norra respektive södra delen. Däremot finns inget samarbete mellan kommunerna, på 

en regional nivå, som tar ansvar i frågan om logistikförsörjning. Ett sådant samarbete är något 

som skulle gynna regionen på många sätt menar respondenterna men för att sådant ska 

komma till stånd krävs riktlinjer från staten. 

3.5 Infrastruktursatsningar 

Regionens behov av logistik gör att väl fungerande infrastruktur är av stor vikt. Närmare 

bestämt är vägnätet en mycket viktig faktor eftersom större delen av logistikflödena sker med 

lastbilar. I regionen finns idag ett antal större infrastrukturprojekt och i rapporten analyseras 

Förbifart Stockholm och Södertörnsleden närmare eftersom dessa kan komma att ha stor 

inverkan på godsflödet i regionen. 

I dagsläget finns vissa brister i infrastrukturen som påverkar godstransporterna negativt, i den 

Regionala Utvecklingsplanen nämns framförallt att vägtrafiksystemet redan nått gränsen för 

dess maxkapacitet vilket medför att det blir känsligt för störningar. Störningar kan fortplanta 

sig vilket riskerar att lamslå stora delar av trafiken i Stockholm vilket även påverkar den trafik 

som inte har stadskärnan som mål. (Regionplanenämnden, 2010) 
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Figur 3, Infrastruktursatsningar i regionen 

3.5.1 Förbifart Stockholm 

Möjligheterna att ta sig förbi Stockholm öster om Mälaren är i dagsläget begränsade. 

Stockholm passeras främst på Essingeleden som nått maxkapacitet då ingen kompletterande 

eller avlastande infrastruktur byggts. (Trafikverket, 2011)  

Kapaciteten i dagens vägnät kommer inte att räcka till om trafiken och folkmängden ökar i den 

takt prognoserna visar. Även om kollektivtrafiken byggs ut kommer inte Essingelden räcka till 

vilket kommer resultera i en akut trängselsituation i framtiden. En förstärkning av 

vägkapaciteten är därför nödvändig. En viktig del i arbetet med att förstärka vägkapaciteten 

för buss, bil och godstransporter förbi staden är byggandet av Förbifart Stockholm. 

Förbifart Stockholm är ett av de största infrastrukturprojekten i Sveriges historia. 

Vägförbindelsen ska knyta ihop norra delen av regionen med den södra. Förbifart Stockholm 

planeras bli 21 kilometer lång och av dessa går ungefär 18 kilometer under mark i tunnlar. 

Projektet, som pågått sedan 2006, ska ge förutsättningar för tillväxten i Storstockholm att öka 

ytterligare samt möjliggöra gemensam arbets- och bostadsmarknad för regionen. Dessutom 

förutspås framkomligheten på infartslederna att öka i och med en förbifart för passerande trafik 

skapas (Trafikverket, 2014). Byggandet av bland annat infrastruktur som Förbifart Stockholm 

är viktigt för att möjliggöra en fortsatt förstoring och förtätning av Stockholmsregionen. 

Arbetsmarknadsregionen tros vidgas i och med att orterna i de yttre delarna integreras mer 

och kan dra större nytta av de ekonomiska fördelar storstadens ekonomiska utveckling ger. 

Dessutom medför den förbättrade rörligheten i regionen att matchingen och specialiseringen 

av arbetskraft ökar. (Hansson, 2010) 



 
Sida 13 av 41 

 

Förbifart Stockholm bedöms få följande konsekvenser (Regionplanenämnden, 2010): 

 Minskad trängsel på infartslederna 

 De norra och södra länsdelarna hålls samman 

 Effektivare förbindelser mellan terminaler och hamnar i regionen 

 Avlastning för den centrala stadskärnan 

 Trafiksystemet blir mer robust då trafik med annat slutmål än Stockholm kan passera 

staden istället för att köra igenom.  

 Genom Förbifart Stockholm och Södertörnsleden kan en ringled bildas runt 

innerstaden och sex av de åtta regionala centra knyts samman. Dessutom förbättras 

tillgängligheten mellan dessa regionala centra.  

3.5.2 Södertörnsleden 

Södertörnsleden planerades redan under 90-talet men har överklagats och dess framtid är 

ännu osäker då beslutet nu ligger hos regeringen. Leden är tänkt att binda samman 

kommunerna i den södra delen av Stockholmsregionen. Södertörnsleden ska fungera som en 

tvärförbindelse och länka samman E4/E20 vid Vårby med väg 73 vid Jordbro. Tanken är även 

att leden ska förbättra kommunikationerna mellan stadskärnorna i den södra delen av 

Stockholms län. Sedan de första planerna på leden gjordes har trafiken och bebyggelsen i 

området förändrats kraftigt, även Förbifart Stockholm och utbyggnad av järnvägen kommer att 

ha inverkan på de krav som ställs på Södertörnsleden. Både vad gäller utformning och behov. 

Leden kommer ha positiv inverkan på framkomligheten, trafiksäkerheten och boendemiljön i 

Södertörnskommunerna. Områdets förutsättningar väntas även öka genom att de regionala 

centra binds samman, leden kan även skapa möjligheter för byggnation av bostäder och 

utveckling av nya arbetsplatser (Trafikverket, 2014). 
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4. Resultat - Verksamhetsområden 

I detta kapitel presenteras de perifera och citynära verksamhetsområdena. Varje område 

inleds med en kortare beskrivning av dess utformning idag. Där tas bland annat körtid till 

närmsta ringled och Stockholm City upp. Körtiden redovisas utan trafik för att möjliggöra 

korrekta jämförelser mellan områdena. Detta följs sedan upp med de resultat respondenterna 

givit angående respektive områdes förutsättningar för logistikintensiv verksamhet och 

eventuell omvandling till bostäder. 

Perifera verksamhetsområden:  

 Stockholm Väst (Brunna)  

 Jordbro 

 Stockholm Nord (Rosersberg) 

 Stockholm Syd (Almnäs/Mörby)  

Citynära verksamhetsområden:  

 Lunda 

 Slakthusområdet 

 Västberga 

4.1 Perifera verksamhetsområden 

4.1.1 Stockholm Väst, Brunna 

Stockholm Väst är ett verksamhetsområde under utveckling i Upplands-Bro kommun. Området 

är beläget strax norr om E18 och med väl utbyggd infrastruktur kommer området ha god 

tillgänglighet för transporter. I dagsläget har detaljplanerna vunnit laga kraft och exploateringen 

har inletts. Upplands-Bro kommun avser med planen att möjliggöra ett område vars 

verksamhet främst inriktas mot lager och logistik, men även kontor, sällanköpshandel och viss 

småindustri ska tillåtas. Dessutom ska det goda skyltläget invid E18 utnyttjas genom 

exploatering. (Upplands-Bro Kommun, 2014) 
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Figur 4, Områdesöversikt - Stockholm Väst 

Kommunen strävar efter att området ska byggas enligt dagens standard vad gäller utseende, 

funktion, tillgänglighet och karaktär. Det nya området ska upplevas attraktivt, inte bara för 

distributionsföretag, utan även för andra typer av verksamheter. Detta uppnås genom att ställa 

krav på de aktörer som uppför byggnader i området. Området utformas för att dels kunna ta 

hand om de många tunga transporterna som kommer dit varje dag samtidigt som det ska 

fungera som en attraktiv arbetsplats.  

Respondenterna anser att byggandet av Förbifart Stockholm kommer gynna Stockholm Väst 

och öka områdets attraktivitet. Detta eftersom tillgängligheten till de södra delarna av 

Stockholmsregionen ökar samtidigt som området är beläget relativt nära staden. Detta medför 

att distributionsmarknaden förstoras för de aktörer som väljer att etablera inom området. Idag 

finns ett antal stora aktörer redan etablerade i närheten av området och i takt med områdets 

utbyggnad förväntas antalet öka. Området har redan idag stor potential som logistikhubb, detta 

kommer öka i och med förbifart Stockholm. 
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4.1.2 Jordbro 

Jordbro, lokaliserat i den nordvästra delen av Haninge kommun är sedan många år tillbaka ett 

av Stockholmsregionens mest utpräglade logistik- och industriområden. Området är strategiskt 

lokaliserat vid väg 73 och har en närhet till Norviks hamn där en upprustning nu planeras. Det 

befintliga området är ungefär 300 hektar stort och nästintill fullt utvecklat. Kommunen 

undersöker om det finns någon möjlighet att utvidga det befintliga området västerut mot 

naturreservatet intill. Dessa områden är dock mycket små till ytan vilket hämmar en eventuell 

fortsatt expansion av området. 

Öster om verksamhetsområdet i Jordbro finner vi Albyberg som bebyggs för att tillgodose det 

ökade behov av verksamhetslokaler i Haninge kommun. Området byggs i etapper där den 

första främst skall tillgodose behovet av lokaler med personalintensiva verksamheter 

exempelvis produktion eller kontor. Först i andra etappen välkomnas logistiktunga 

verksamheter som kräver stora markytor. Hänsyn till miljö har genomgående präglat 

utvecklingen av Albyberg. När området är färdigutvecklat ska markytan till verksamheter uppgå 

till totalt 80 hektar, dessutom finns möjlighet till ytterligare utökning av området i framtiden. 

Stort fokus har legat på att skapa ett estetiskt tilltalande och funktionellt område. I områdets 

ytterkanter invid väg 73 finns goda skyltningsmöjligheter. 

 

Figur 5, Områdesöversikt - Jordbro 
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Kommunens inställning till logistikverksamhet har genom åren varit positiv vilket förmodligen 

ligger bakom den framgång Jordbro nått och ger även Albyberg förutsättningar att lyckas. 

Verksamheterna i Haninge generellt har inte kunnat expandera i den grad företagen själva 

önskat då det varit brist på tillgänglig industrimark. Med anledning av detta har kommunen tagit 

fram en lösning i form av en, för företagen, möjlig etablering i Albyberg. Då kan arbetstillfällen 

behållas istället för att de försvinner till andra kommuner som erbjuder dessa möjligheter.  

Både Albybergs och Jordbros framtida konkurrenskraft som logistikområde hänger till stor del 

på den eventuella utbyggnationen av Södertörnsleden. Leden skulle medföra attraktionskraft 

till området och är vital för att området ska nå sin fulla potential enligt respondenterna. 

Södertörnsleden skulle koppla samman Jordbro med resten av staden och möjliggöra 

transporter till området från E4:an samtidigt som transporterna in till Stockholm skulle kunna 

ske smidigare eftersom belastningen på väg 73 minskar. Dessutom underlättas transporterna 

till och från den nybyggda hamnen i Norvik avsevärt.  

4.1.3 Stockholm Nord, Rosersberg 

Norr om Stockholm i Sigtuna kommun finns ett område som sedan ungefär tio år tillbaka 

utvecklats i hög takt till ett stort logistikområde. Eftersom området ligger i en så kallad 

inflygningskorridor till Arlanda får området ej bebyggas med bostäder vilket gjort att Stockholm 

Nord istället utvecklats till logistikområde. Sigtuna kommun har i hela utvecklings-processen 

varit positiva till denna typ av verksamhet och att den passar in i den kommunala självbilden. 

Sigtuna kommuns positiva inställning har självklart underlättat utvecklingen för markägarna. 

Senare i år invigs en kombiterminal på området för att fler aktörer, beroende av den typen av 

omlastningsmöjligheter, ska kunna etablera sina verksamheter i området. När området är 

färdigutvecklat är planen att 5 000 personer ska verka där och kommunens förhoppning är att 

detta ska ge incitament för byggande av bostäder till de arbetande intill området. Ambitionen 

från kommunens sida är att skapa förutsättningar för de som arbetar i Stockholm Nord att även 

kunna bo i närheten. Målet är en mer levande stadsdel vilket förhoppningsvis ökar 

attraktiviteten i området. 
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Figur 6, Områdesöversikt - Stockholm Nord 

Stockholm Nord har genomgående satsat på att större verksamheter ska förflytta sin 

verksamhet till området något som markägarna lyckats bra med. En följd av detta är att de 

mindre aktörerna från verksamhetsområden närmare Stockholm city hitintills haft svårt att hitta 

en naturlig plats i ett område som Rosersberg. Detta är något markägarna och kommunen tar 

hänsyn till genom att planlägga ett område i den västra delen av Stockholm Nord anpassat för 

mindre verksamheter. Genom planläggningen skapas förutsättningar för mindre aktörer att 

kunna omlokalisera. 

4.1.4 Stockholm Syd, Almnäs/Mörby 

Stockholm Syd är ett stort sammanhängande markområde beläget på gränsen mellan 

Södertäljes och Nykvarns kommun. Från början då Ingenjörsregementet i Stockholm flyttade 

från platsen var området tänkt som objekt för bostadsutveckling. Då området anses vara något 

perifert och dessutom ha goda kommunikationer togs beslutet att området ska utpekas som 

verksamhetsområde (Regionplanenämnden, 2010). Läget medför goda förutsättningar för 

logistikintensiv verksamhet då Svealandsbanan, E4 och E20 går genom området. Dessutom 

är Södertäljehamn belägen endast ett tiotal kilometer bort vilket öppnar upp för större företag 

att etablera sig i området. Respondenterna menar att området har den markareal för att kunna 

skapa ett helt nytt logistiskt centrum i Stockholmsregionen. Planer för en kombiterminal i 

området finns och en markyta är predestinerad för denna. Att möjligheten till en kombiterminal 

finns gör området mer attraktivt eftersom företag inte behöver hämmas i ett senare skede om 

de är i behov av sådana omlastningsmöjligheter. 
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Figur 7, Områdesöversikt - Stockholm Syd 

I den södra delen av Stockholmsregionen, där Stockholm Syd är belägen, finns idag en 

problematik kring missmatchning på arbetsmarknaden. Många större företag, exempelvis 

Scania, har tidigare ofta erbjudit arbete till personer utan högre utbildning. De senaste åren 

har dock trenden gått mot att istället främst anställa personer som har en eftergymnasial 

utbildning. En missmatchning på arbetsmarknaden har uppkommit då utbudet av jobb minskat 

för personer utan eftergymnasial utbildning. Stockholm Syd skulle göra att många nya 

arbetstillfällen för personer utan eftergymnasial utbildning skapas och arbetsmarknadens 

missmatchning därmed minska.  

Respondenterna ser fortfarande Södertälje Syds läge som något perifert. Avstånden blir längre 

och transportörerna uttrycker en rädsla för att exempelvis drivmedelsskatt ska öka eftersom 

varje extra transportkilometer skulle bli kostsam.  

4.2 Citynära verksamhetsområden 

4.2.1 Lunda 

4.2.1.1 Beskrivning av området 

I direkt anslutning till den befintliga bostadsbebyggelsen i nordvästra Spånga ligger 
verksamhetsområdet Lunda. Utöver befintlig bostadsbebyggelse angränsar området till 
järnvägen och stora motortrafikleder. 
 
Området är ett utpräglat verksamhetsområde med logistikintensiv verksamhet och till viss del 

kontor. Närheten till E18 gör att området lämpar sig för denna typ av verksamhet. I och med 

byggnationen av förbifart Stockholm bör områdets attraktivitet som logistikområde öka 
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ytterligare enligt respondenterna. Till stor del är området omgärdat av bostadsområden, detta 

medför att möjligheterna till expansion av de befintliga verksamheterna får anses begränsade. 

 

Figur 8, Områdesöversikt - Lunda 

4.2.1.2 Förutsättningar för bostäder 

De angränsande bostadsområdena intill Lunda karaktäriseras av låg villabebyggelse. Enligt 

respondenterna medför detta att de bostäder som byggs i och med en eventuell omvandling 

skulle behöva anpassas till denna bebyggelse och därmed ha en låg exploateringsgrad. En 

låg exploateringsgrad kan leda till ett otillräckligt befolkningsunderlag som medför brister i den 

naturliga efterfrågan för butiker, service och restauranger. Bristen på närhet till befintlig urban 

verksamhet gör att denna typ av verksamhet måste skapas inom området. 

Befolkningsunderlaget inom området måste vara tillräckligt stort för att dessa verksamheter 

ska vara lönsamma. Bristen på närhet till spårbunden kollektivtrafik är även något 

respondenterna pekat ut som en av de största nackdelarna med området utifrån ett 

bostadsperspektiv. Avståndet till Spånga station är för långt för att anses som gångavstånd. 

Strax nordost om Lunda byggs Barkarbystaden, ett stort utvecklingsprojekt. Huruvida detta 

kommer påverka Lundas attraktivitet när det gäller bostadsbyggande är respondenterna inte 

ense om. Några framhäver att det i och med Barkarbystadens färdigställande borde vara en 

naturlig följd att exploatera och omvandla Lunda till bostäder. Samtidigt som andra 

respondenter menar på att avståndet till Barkarby från Lunda är för långt och områdena har 

ingen koppling till varandra. Respondenterna är dock oeniga huruvida utbyggnaden av 

Barkarbystaden höjer Lundas attraktivitet. 
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4.2.2 Slakthusområdet 

4.2.2.1 Beskrivning av området 

Området invigdes 1912 och är beläget strax söder om Skanstull med god tillgänglighet till väg 

73. Precis som namnet antyder lokaliserade sig framförallt verksamheter inom styckning, 

förädling av och handel med kött-, fläsk- och charkuteriprodukter. Detta lever kvar än idag om 

än i mindre skala. Områdets karaktär har istället övergått till att vara en strategisk plats om 

företaget har produkter som distribueras in till Stockholms innerstad eller har någon annan typ 

av verksamhet som kräver närhet till staden. Helhetsbilden är att Slakthusområdets lokaler är 

ineffektiva för den nuvarande verksamheten.  

 

Figur 10, Områdesöversikt - Slakthusområdet 

Slakthusområdet har goda förutsättningar att bedriva 

logistikintensiv verksamhet genom närheten till väg 73 

samt innerstaden. Stockholm Stad har dock beslutat att 

området ska omvandlas till ett bostadsområde och 

befintliga verksamheter ska omlokaliseras. Området ska bli 

en del av den växande staden och förhoppningsvis 

upplevas som en naturlig förlängning av Södermalm. De 

verksamheter som ska omlokaliseras är framförallt 

verksamma inom livsmedelsproduktion och transport, 

dessa ser stora fördelar med att vara lokaliserade i kluster. 

Samtidigt kräver dessa viss närhet till staden då livsmedlet 

ska transporteras till butiker, restauranger m.m. Verksamheten omlokaliseras antagligen till 

Larsboda eller till Jordbro, beroende på vad aktörerna själva vill. 

Figur 9, Översikt Larsboda och Jordbro 
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4.2.2.2 Förutsättningar för bostäder 

Respondenterna är ense om att området har god potential att bli ett lyckat ombildningsprojekt 

till bostäder. Dess närhet till staden gör att Stockholm i sig kan agera dragare och de som 

gärna vill bo i innerstaden, men inte har råd, istället kan söka sig till Slakthusområdet. 

Bebyggelsen kommer antagligen bli tät kvartersstad för att skapa en känsla av samhörighet 

med innerstaden. De befintliga kommunikationerna är redan väl utbyggda men ett visst behov 

av ytterligare kollektivförbindelser kan finnas enligt respondenterna. Det är aktuellt att integrera 

verksamheter, t.ex. IKEA, med bostäderna. Även detta kommer ställa krav på tillgänglighet 

och kollektivtrafik då många människor kommer vilja vistas i området samtidigt som utrymmet 

är kraftigt begränsat och det inte är möjligt att bygga stora parkeringshus. Området bör 

bebyggas med tät kvartersstruktur för att uppnå den nivå av kvartersstad som är attraktiv. 

Området har dessutom närhet till urban verksamhet vilket, både från närliggande områden och 

från innerstaden, vilket ökar attraktiviteten. 

4.2.3 Västberga 

4.2.3.1 Beskrivning av området 

Västberga är beläget söder om Stockholm. Området gränsar i söder till bostadsområdet 

Solberga, i öster mot stambanan och i väster mot E4:an vilket medför att tillgängligheten med 

vägfordon är god. Många av byggnaderna i området är uppförda under mitten på 1900-talet 

och karaktären skiftar från renodlade logistikfastigheter till kontor och viss industriverksamhet.  

Ur ett logistiskt perspektiv, då framförallt citylogistik, har Västberga många av de 

förutsättningar som efterfrågas. Tillgängligheten för godstransporter är god i och med närheten 

till både E4 och Södra länken. Dessutom är området beläget nära Stockholms innerstad vilket 

gör att distribution till kunder inne i staden kan ske relativt smidigt och med korta körsträckor 

vilket i sin tur leder till lägre kostnader. Vidare finns det viss klusterbildning av företag som 

sysslar med logistikintensiv verksamhet i området, vilket i dagsläget gör det mer attraktivt för 

dessa bolag att vara etablerade där.  
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Figur 11, Områdesöversikt - Västberga 

4.2.3.2 Förutsättningar för bostadsbyggande 

Enligt respondenterna har Västberga potential att bli ett attraktivt bostadsområde. Mycket tack 

vare det stadsnära läge som påverkar området positivt. Dock finns flera hinder för att en 

eventuell exploatering av området ska vara möjlig. Det är bland annat områdets mikroläge, 

inklämt mellan stambanan och E4, vilket gör att buller och partikelfrågan måste lösas i 

planarbetet innan en exploatering är möjlig. Däremot är området stort och endast en del av 

bostäderna skulle i så fall utsättas för dessa störande moment. En lösning på problemet kan 

vara att bygga en skyddande barriär av kontor eller utforma bostadshusen med en tyst sida.  

Vidare är kommunikationerna av stor vikt och en utbyggnad av exempelvis tunnelbanan eller 

bättre tillgänglighet till pendeltåget kan vara nödvändigt för att skapa ett attraktivt 

bostadsområde.  

Eftersom området är inklämt mellan stora trafikleder är det en stor utmaning att skapa en urban 

känsla. Likt Lunda måste även här befolkningsunderlaget vara tillräckligt stort för att de lokala 

verksamheterna ska bli lönsamma. Den stora skillnaden är att exploateringsgraden kan vara 

betydligt högre i Västberga jämfört med Lunda vilket möjliggör ett tillräckligt 

befolkningsunderlag.  

Det största hindret mot bostäder är de befintliga verksamheterna och markägar-

förhållandena. I Västberga finns ett antal olika fastighetsägare och framförallt många små 

verksamhetsutövare som äger sina egna fastigheter. I och med att kommunen inte äger 

marken är dessa markägarförhållanden mycket svåra att lösa. Det är dessutom svårt att 

kombinera den störande befintliga verksamheten med bostäder. Vilket ställer krav på hur 

utbyggnaden av ett eventuellt bostadsområde ska gå till. Viss verksamhet skulle behöva vara 
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kvar under byggnadstiden och dessa verksamheter innebär tunga transporter till området 

samtidigt som de nyinflyttade ska kunna bo där. 
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5. Resultat - Regionens logistik 

I detta kapitel redovisas den inverkan på verksamheten en eventuell omlokalisering från ett 

citynära verksamhetsområde till ett mer perifert kan få. Även de faktorer som påverkar 

företagens vilja att omlokalisera presenteras.  

5.1 Omlokaliseringens inverkan på företaget 

Enligt respondenterna finns nyttor för många aktörer med att etablera sin verksamhet i 

nybyggda lokaler i mer perifera lägen. Att bygga nytt är effektivt, både ur verksamhets- och 

miljösynpunkt, däremot är det inte alltid enkelt att göra det i områden nära staden på grund av 

bristen på mark. De fastighetsägare som idag äger mark i verksamhetsområdena kan se det 

som mer lönsamt att vid en ombyggnation försöka nå en högre exploateringsgrad och på så 

sätt få in fler hyresgäster på samma fastighetsarea. Denna ändrade inriktning av potentiella 

hyresgäster kan leda till att ytkrävande verksamheter, som t.ex. logistik, trängs ut från 

stadsnära områden. För logistikintensiv verksamhet är det framförallt kostnaderna som styr 

besluten eftersom det generellt sett är låga lönsamhetsmarginaler i logistikbranschen. De 

nyttor med en perifer etablering i moderna lokaler som respondenterna pekar på är: 

 Bättre arbetsmiljö för personalen bland annat genom bättre termiskt komfort i de nya 

lokalerna, vilket är positivt eftersom personalens välbefinnande och säkerhet en viktig 

fråga. 

 Bättre anpassade lokaler för dagens verksamhet jämfört med lokaler som byggts för 

många decennier sedan, vilket kan leda till mer effektiv godshantering. 

 Rimliga hyresnivåer, på grund av lägre markpriser längre från centrum och att det är 

relativt billigt att bygga effektiva logistikanläggningar tack vare effektiva byggmetoder. 

Anledningen till de låga priserna på mark långt från city är den goda tillgången på mark. 

Vissa kommuner huserar gärna logistikintensivverksamhet vilket gör att de skapar 

förutsättningar genom t.ex. försäljning av mark. Mark kan då förvärvas till rimliga nivåer 

vilket är en förutsättning för att kunna bygga prisvärda logistik-fastigheter. 

 Arbetstagare i de centrala delarna av Stockholm ser lager- och logistikarbete som ett 

övergångsjobb i större utsträckning än anställda längre ut i förorten enligt 

respondenterna. Det kan finnas vinning i att etablera sin verksamhet på orter där 

arbetarna ser det som ett karriärsval snarare än ett övergångsjobb. Detta kan leda till 

lägre personalomsättning och att kompetent personal stannar längre. 

Dessa fördelar måste ställas i relation till de ökade kostnader en flytt längre ut i stadens periferi 

innebär. Enligt respondenterna är dessa: 

 Ett företag som sysslar med citylogistik och väljer att etablera sig längre från centrum 

kommer drabbas av ökade kostnader i och med den extra transportsträcka som 

fordonen måste köra för att nå kunden. 

 Transporterna påverkas mer av trafiksituationen om verksamheten är lokaliserad långt 

från staden dit varorna ska köras. Långa transporter riskerar att bli mer känsliga för 

trafikstockningar och köer eftersom det på fler ställen längs vägen kan finnas proppar 

i trafiken eller andra föresenande omständigheter. 
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 Transportbolagen, framförallt de små och medelstora, tenderar att vara ”trogna sin ort”, 

eftersom kunderna oftare finns lokalt kring verksamheten. Lokala konkurrensfördelar 

går förlorade då företaget flyttar från kundbasen.  

 Det kan finnas en rädsla att tappa kompetent nyckelpersonal om verksamheten flyttas 

för långt från city. Arbetsplatsen riskerar då att inte upplevas som lika attraktiv för 

personer med högre utbildning eftersom dessa gärna bor mer centralt enligt 

respondenterna. 

 Kundernas fokus ligger på att få sin leverans snabbt snarare än på en given tid. Den 

inställningen gör att transportörerna längre från staden tappar konkurrenskraft 

gentemot de aktörer lokaliserade närmare staden. 

5.2 Politiska incitamentskapande faktorer 

Respondenterna är ense om att det måste finnas ekonomiska incitament för logistikaktörerna 

om en omlokalisering ska vara möjlig. Utan detta kommer aktörer som äger marken inte lämna 

stadsnära lägen vilka de anser gynna deras verksamhet. Genom vissa förändringar kan dessa 

ekonomiska incitament skapas. Som vi nämnt tidigare är det framförallt framkomlighet och 

transportkostnader som är de stora nackdelarna med att vara lokaliserad i ett perifert läge. En 

lösning på detta problem är att öka framkomligheten för de aktörer som väljer att lokalisera sin 

logistikverksamhet i perifera lägen. Detta kan ske genom några olika åtgärder.  

5.2.1 Styrmedel 

I rapporten ”Logistik och Förtätning i Stadsmiljö” (Svensk Handel och Transportgruppen, 2014) 

listas tio sätt att lösa de problem som kan uppkomma vid citylogistik i tätbebyggelse. I och med 

att människor i större utsträckning väljer att bosätta sig i tätare bebyggelse med goda kollektiva 

förbindelser avstår allt fler från privatbilen. I tätbebyggda områden kan få transporter tillgodose 

behovet av till exempel livsmedel för många människor. Detta leder dock till att kraven ökar på 

effektiva transporter in till staden. De tio lösningar som presenteras syftar till att vägleda 

kommuner vid planläggning av stadsdelar så att även transportbehovet tillgodoses. Av dessa 

tio är två relevanta för denna rapport. 

 Använd off-peak leveranser för att matcha mot både stora och små företag. Genom att 

tillåta tunga leveranser på andra tider, t.ex. nattetid, kan tidsfönstret för leveranser 

ökas. Värdefulla logistikmöjligheter blir då tillgängliga. Livsmedelsbutiker kan då fyllas 

på natten då det är väldigt få som är ute på vägarna. Dock kan de boende uppleva 

vissa störande moment. 

 Multifunktionella körfält. Genom att även tillåta godstransporter i körfält avsedda för 

kollektivtrafik kan den befintliga infrastrukturen nyttjas på ett bättre sätt istället för att 

bygga nytt. För att inte trängsel ska uppstå i även dessa multifunktionella körfält kan 

exempelvis godstrafiken regleras att endast få köra där utanför rusningstid. 

Utöver dessa förändringar pekar respondenterna på ytterligare två faktorer som kan möjliggöra 

omlokalisering av områdena Lunda, Slakthusområdet och Västberga. 

 Detaljplan. Genom att detaljplanelägga området för bostäder istället för industri, dit 

logistikintensiv verksamhet räknas, ökar exploateringsgraden och därmed markpriset. 
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Således skapas incitament för fastighetsägare att omvandla fastigheter från 

logistikintensiv verksamhet till bostäder.     

 Fordonsförbud. Genom att förbjuda tunga transporter på vissa vägstreckningar kan ett 

verksamhetsområdes förutsättningar för att bedriva logistikintensiv verksamhet 

förändras. Följden blir att ett områdes attraktivitet påverkas negativt och 

omlokaliseringsincitament skapas.  

5.2.2 Infrastruktur 

Utbyggnad av infrastruktur som Förbifart 

Stockholm och Södertörnsleden är något som 

respondenterna menar bör öka 

framkomligheten in till staden. Genom 

byggnation av dessa bildas en yttre ringled 

tillsammans med Norrortsleden. På denna kan 

trafik passera staden och därmed minskar 

belastningen på den inre ringleden.  

Även utbyggnaden av infrastruktur i ett mikro-

perspektiv är väldigt viktig för att skapa ett 

attraktivt område för logistikverksamhet. Det 

kan exempelvis handla om byggnation av 

trafikplatser, kombiterminaler, utbyggnad av järnvägsspår eller andra satsningar. Utan dessa 

skulle ett område med goda logistiska förutsättningar tappa mycket attraktionskraft utifrån ett 

logistiskt perspektiv. Genom att kommunen och de privata aktörerna samverkar kring dessa 

infrastrukturinvesteringar kan områdets infrastruktur byggas ut utan att kommunen behöver 

bekosta hela investeringen. Kommunen tjänar på att fler arbetstillfäller skapas, samtidigt tjänar 

fastighetsägarna på att områdets attraktivitet ökar vilket ger högre markpriser och hyresnivåer. 

Denna lösning är beprövad i Stockholm Nord, Rosersberg, och givit önskvärt resultat. 

5.2.3 Kommunala samarbeten regionalt 

Många respondenter har pekat på att flera kommuner i regionen har ett ökat intresse och är i 

större utsträckning positivt inställda till logistikverksamhet, jämfört med några år sedan. 

Framförallt de som tagit på sig att bygga ut den typen av verksamhet, Haninge, Södertälje, 

Upplands-Bro och Sigtuna. Denna ändrade inställning som uppkommit de senaste åren kan 

enligt respondenterna bero på flera saker. Det kan röra sig om en ökad insikt om att bra 

logistiklägen för transporter drar till sig företag och att dessa kommuner ser nyttor med att 

etablera den typen av verksamhet i kommunen. Detta medför att kommunerna kan ställa stora 

ytor till förfogande för de företag som vill etablera i dessa områden. Företagen i sin tur ser 

nyttor med möjligheten att kunna expandera ytterligare vid behov tack vare den goda 

marktillgången.  

  

Figur 12, Översikt - Ringleder 
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5.3 Marknadens incitamentskapande faktorer 

Genom att samlokalisera olika aktörer inom logistikintensiv verksamhet i kluster kan fördelar 

uppkomma. Exempelvis kunskapsutbyte mellan personal samt möjligheter till skalfördelar 

genom gemensamma investeringar i bland annat infrastruktur och service. Små aktörer har, 

till skillnad från stora, inte samma ekonomiska möjligheter att bidra till gemensamma 

investeringar. Därav tenderar dessa att etableras i ett område efter större aktörer. 

En utflytt av logistikverksamheterna i periferin kan även innebära att aktörerna måste ändra 

sina distributionsmönster. En lösning som många respondenter nämner är samdistribution av 

varor in till de centrala delarna av Stockholm. Detta skulle innebära att varorna körs till 

logistikcentraler i perifera lägen för att sedan köras till mer citynära hubbar. Från dessa hubbar 

kan sedan en gemensam distribution av varorna ske vilket innebär att antalet transporter in till 

staden kan minska och fyllnadsgraden i transportfordonen kan öka. På detta sätt skulle de 

ekonomiska nackdelarna med att vara lokaliserad långt från centrum minskas. Dock är detta, 

som respondenterna är tydliga med att påpeka, väldigt svårt att implementera i praktiken. Inte 

bara ska ett gemensamt system inrättas för att möjliggöra godshanteringen som sträcker sig 

mellan flera bolag. Utan även den service som varje enskild transportfirma kan leverera blir 

begränsad om någon annan ansvarar för den slutgiltiga distributionen av godset.  
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6. Analys  

I detta kapitel analyseras regionens framtida logistikförsörjning utifrån vad som krävs för att 

möjliggöra en omlokalisering av citynära verksamhetsområden. Avslutningsvis analyseras 

respektive citynära verksamhetsområde utifrån dess förutsättningar för logistik-intensiv 

verksamhet och bostadsutveckling i framtiden.  

6.1 Regionens logistikförsörjning 

6.1.1 Kommunalt samarbete och detaljplaneläggning 

En av förutsättningarna för att bedriva logistikintensiv verksamhet är god tillgång på mark för 

att kunna etablera, expandera och utveckla verksamheter. Ett fåtal kommuner i regionen 

erbjuder den mark aktörerna på marknaden efterfrågar och i slutändan är det dessa som får 

logistikförsörjningen i regionen att fungera. Hela regionen har nytta av att logistikområden 

etableras, därför krävs ett regionalt samarbete med fokus på hur logistikförsörjningen ska 

hanteras och som underlättar dessa kommuners etableringar. Ur ett regionalt perspektiv 

räcker det inte med att kommunerna går samman i lokala konstellationer för att optimera 

företagsetableringar dem sinsemellan. Trots detta fungerar dessa lokala samarbeten mellan 

kommuner allt bättre eftersom kommunerna ser att de kan få ut något av att hjälpa varandra, 

även kommunala samarbeten på regional nivå bör gynna de inblandade.  

En stor del av problematiken med att omvandla verksamhetsområden ligger i 

markägarförhållandena. Då staden inte har rådighet över marken medför det att staden inte 

ensam kan styra utvecklingen i området utan marknaden är den styrande kraft som leder till 

omvandling. Stockholm Stad måste kommunicera till aktörerna vilka avsikter som finns i 

området och ge dessa en chans att planera sin verksamhet samt göra nödvändiga 

investeringar inför en eventuell omlokalisering. Aktörerna måste sedan frivilligt omlokalisera 

sina verksamheter till andra lägen, något de endast gör om ekonomiska incitament finns. 

Sådana incitament kan skapas genom förändringar i form av utbyggd infrastruktur, ändrade 

regler och nya detaljplaner. Dessa förändringar måste genomföras på rätt sätt och i rätt ordning 

för att uppnå önskade resultat.  

Ekonomiska incitament till omvandling kan skapas genom bland annat detaljplaneläggning av 

området för bostäder eftersom en byggrätt för bostäder generellt ger högre exploateringsgrad 

än fastigheter i verksamhetsområden idag. Av detta skäl ökar marknadsvärdet på 

fastigheterna vid detaljplaneläggning. När marknadsvärdet på fastigheterna stiger kan 

aktörerna se ekonomisk vinning i att omlokalisera verksamheten till ett perifert område samt 

realisera värdeökningen genom försäljning av fastigheten till en bostadsutvecklare, alternativt 

omvandla till bostäder i egen regi. Följaktligen har detta en direkt inverkan på 

fastighetsägarnas beslut kring markanvändningen. Vidare finns en problematik kring hur 

kommunen agerar i dessa lägen. Eftersom värdeökningen till följd av planläggning av ett 

område tillfaller fastighetsägaren strävar kommunen efter att ha rådighet över marken innan 

planläggningen genomförs. På så sätt skapar planläggningen ekonomiska vinster för 

kommunen. Detta kan medföra att omvandling av ett område tar längre tid än nödvändigt då 

kommunen själv vill ha rådighet över all mark och måste arbeta många år för att få det.  
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6.1.2 Infrastruktur och regleringar 

Företagen i verksamhetsområdet, ibland tillika fastighetsägare, med citylogistik som 

huvudsaklig verksamhet ser idag stora fördelar med att vara etablerade i ett citynära 

verksamhetsområde eftersom kunder efterfrågar snabba leveranser. Detta medför att 

eventuella fördelar, exempelvis lägre hyror, inte alltid kompenserar de nackdelar ett perifert 

läge innebär och företagen ser stora nyttor med att vara lokaliserade i de citynära 

verksamhetsområdena. Eftersom transporttiderna in till staden ökar från ett perifert läge kan 

konkurrenskraft tappas vid en omlokalisering. Det medför att andra åtgärder, såsom 

regleringar, kan vara nödvändiga för att ge aktörerna incitament till omlokalisering. Det krävs 

alltså att perifera verksamhetsområden görs mer attraktiva genom regleringar och 

infrastruktursatsningar som förbättrar trafiksituationen in mot staden. 

I dagsläget sker distributionen av gods i regionen genom transporter till omlastnings-terminaler 

för vidare distribution i regionen (figur 13). Eftersom en stor del av regionens befolkning bor i 

förorter runt staden och inte i city kan den yttre ringleden utnyttjas för effektivare distribution, 

därför kommer Förbifart Stockholm och Södertörnsleden få större effekter på regionen än vad 

många tror. Idag kan etablering på både norra och södra sidan av regionen vara nödvändig 

(se kapitel 3.2) men genom att bygga en ringled kommer transporter till Stockholm istället 

möjliggöras från en terminal i ett perifert läge. Detta genom att transporter kan ske via ringleden 

in mot staden (figur 13). 

  

  

Figur 13. 

TV: Logistikflöde utan ringled 

TH: Logistikflöde med ringled 
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För att transportmöjligheterna inte ska försämras från ett perifert läge är det viktigt att andra 

åtgärder genomförs samtidigt som ringleden byggs. Åtgärderna syftar främst till att underlätta 

transporten från ringleden och in till city. 

 Kollektivtrafikkörfält - genom att låta transportörer nyttja de körfält som idag är avsedda 

för kollektivtrafik kan transporter från yttre ringleden in till staden effektiviseras. 

 Off-Peak leveranser - genom att tillåta transporter i city under dygnets alla timmar kan 

distributörerna själva optimera och genomföra distributionen på natten då det inte är 

annan trafik på vägarna.  

 Förbjuda tunga transporter på inre ringleden - genom att förbjuda tunga transporter, 

på exempelvis Essingelden, tappar de citynära verksamhetsområdena attraktionskraft 

eftersom aktörerna idag har stora fördelar av närheten till den inre ringleden.  

 Subventioner - genom subventioner kan ett perifert läge bli mer attraktivt då den extra 

körsträckan inte innebär kostnadsökningar.  

Genom dessa regleringar kan ett effektivare nyttjande av dygnets timmar samt den befintliga 

infrastrukturen åstakommas. Implementeringen av dessa regleringar skapar incitament att 

lokalisera verksamheten till ett mer perifert område eftersom transporterna in till staden från 

den yttre ringleden underlättas (figur 14). För att det ska vara 

möjligt att genomföra dessa regleringar är byggandet av den 

yttre ringleden, Förbifart Stockholm och Södertörnsleden, 

absolut nödvändig. Utan den ges inte de förutsättningar som 

krävs för att regionens logistikförsörjning ska tillgodoses, 

oavsett vilka regleringar som implementeras. Kombinationen 

av infrastruktur och regleringar kan komma att förändra 

distributionsmönstret i regionen där perifera lägen blir mer 

attraktiva och på så sätt gynna regionens logistikförsörjning 

samt bostadsbyggande.  

Sammantaget kommer färdigställandet av Förbifart 

Stockholm och Södertörnsleden skapa direkta incitament för 

att lokalisera verksamheten i ett perifert läge nära någon av 

ringledens trafikplatser, eftersom ett citynära läge innebär att 

transporter istället måste åka ut mot ringleden för att sedan köra runt staden. Detta får direkta 

konsekvenser på körsträckan för transporterna vilket medför att perifera logistikcentra blir 

attraktivare. Dessa infrastruktursatsningar medför även att övriga regleringar möjliggörs, 

regleringar som i sin tur underlättar trafikflödet in mot staden och skapar incitament för 

omlokalisering till ett perifert läge. Vidare skapar planläggandet av ett citynära 

verksamhetsområde några av de ekonomiska incitamenten för att aktörerna ska vilja 

omlokalisera sin verksamhet men det är viktigt att de ges rätt förutsättningar att fortsatt bedriva 

sin verksamhet i perifera områden.  

I framtiden kommer regionens logistikförsörjning ske från perifera lägen utanför den yttre 

ringleden. Samdistribution kan även få ökad betydelse, framförallt för mindre aktörer, som 

därmed kan uppnå skalfördelar och en effektivare distribution från ett perifert läge som annars 

inte varit möjlig. Kort sagt kommer de perifera verksamhetsområdena få en större betydelse, 

speciellt när den yttre ringleden byggs.  

Figur 14, Regleringarnas effekter  



 
Sida 32 av 41 

 

6.2 Lunda 

Att döma av respondenternas svar kommer Lunda omvandlas sist av de tre analyserade 

verksamhetsområdena eftersom många av de förutsättningar som krävs för att skapa ett 

attraktivt bostadsområde saknas. Avståndet till både city och spårbunden kollektivtrafik är långt 

samtidigt som tillgång på urban verksamhet saknas. Utbyggnaden av Barkarbystaden kommer 

inte ha positiv inverkan attraktionskraften i Lunda eftersom avståndet mellan områdena är för 

stort för att Lunda ska dra nytta av den urbana verksamheten, dessutom utgör motorvägen en 

barriär mellan områdena. Dessa faktorer är avgörande för betalningsviljan hos bostadsköpare 

vilket i sin tur påverkar bostadsutvecklares vilja att omvandla området.  

Byggnationen av Förbifart Stockholm påverkar områdets potential för logistikintensiv 

verksamhet positivt, då området är beläget nära en av ledens trafikplatser. Leden ger området 

god tillgänglighet till både den norra och den södra sidan av staden vilket medför att områdets 

potential för logistikintensiv verksamhet även i framtiden kommer vara god. Däremot är 

möjligheten till expansion av den befintliga verksamheten begränsad i Lunda på grund av den 

närliggande bebyggelsen. De verksamheter som behöver större eller modernare lokaler 

kommer antagligen omlokalisera sin verksamhet till ett perifert verksamhetsområde. En sådan 

omlokalisering kommer förmodligen ske i samma riktning från staden som den befintliga 

lokaliseringen och därmed etableras i Stockholm Väst.  Då kan de företag som har en lokal 

förankring i området kring Lunda kan då behålla stora delar av sin kundmarknad.  

Sammantaget gör detta att Lundas potential för logistikintensiv verksamhet är god samtidigt 

som betalningsviljan för bostäder inte finns i dagsläget. Området kommer därför inom en 

överskådlig framtid vara ett verksamhetsområde för logistikintensiv verksamhet.  

6.3 Slakthusområdet 

Staden har kommunicerat att Slakthusområdet kommer att omvandlas inom en överskådlig 

framtid. Anledningen till stadens val att omvandla området beror på en önskan att den täta 

stadsstrukturen ska utvidgas. Genom att bygga en tät kvartersstruktur nära det befintliga 

centrumet vid Globen skapas en stadsdel med närhet till urban verksamhet vilket medför ett 

attraktivt bostadsläge. Dessutom är områdets närhet till spårbunden kollektivtrafik positivt 

bidragande till dess potential. Omvandlingen är möjlig bland annat genom att staden har 

rådighet över stor andel av fastigheterna. Därmed kan staden kontrollera hur utvecklingen av 

området ska ske. De har länge strävat efter att få rådighet över marken i området vilket medfört 

att dess omvandling tagit mer tid än nödvändigt och den ekonomiska aspekten i 

planläggningen kan vara en anledning till detta.  

Många av de etablerade verksamheterna i Slakthusområdet är verksamma inom 

livsmedelsproduktion. Dessa aktörer ser stor nytta att vara lokaliserade i kluster eftersom 

stordriftsfördelar kan uppnås och förbättra verksamheten genom kunskapsutbyte mellan 

företagen, aktörerna vill även i framtiden vara lokaliserade i liknande kluster. Den befintliga 

verksamheten i Slakthusområdet är, av staden, planerad att omlokaliseras till Larsboda. Det 

utpekade markområdet är dock mindre än Slakthusområdet vilket medför att fortsatt expansion 

av verksamheten vid lokalisering i Larsboda är begränsad. Däremot är Larsboda beläget nära 

staden, jämfört med Jordbro, vilket ger bättre möjligheter till logistikintensiv verksamhet riktade 
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mot city. Mycket talar för att de verksamheter som kräver större markarealer väljer att 

omlokalisera till Jordbro. 

6.4 Västberga 

Västberga har potential för bostadsbyggande samtidigt som staden har stor nytta av 

verksamhetsområdet för logistikintensiv verksamhet. Människor kommer i framtiden 

fortsättningsvis vilja bosätta sig i urbana miljöer vilket gör att attraktiviteten hos de stadsnära 

områdena kommer öka i takt med att antalet invånare i regionen växer. Närheten till city bidrar 

till att området kan dra nytta av den befintliga urbana verksamheten i staden. Det är dock inte 

tillräckligt för att skapa ett attraktivt område utan urban verksamhet måste även finnas inom 

området. Detta kan skapas genom att bygga en tät kvartersstad med hög exploateringsgrad 

vilket leder till ett högt befolkningsunderlag. Närheten till spårbunden kollektivtrafik är inte 

optimal då vissa delar av Västberga är beläget över 600 m från stationerna. Trots detta har 

området god potential för utveckling av bostäder.   

Genomförandet av de tidigare nämnda 

åtgärderna skapar ekonomiska incitament för 

aktörerna i området att omlokalisera sin 

verksamhet till mer perifera områden, vilket 

möjliggör omvandling av området till bostäder. 

De problem som kvarstår i samband med 

omvandlingen är relaterade till områdets storlek 

samt de befintliga verksamheterna. Dessa 

verksamheter medför tunga transporter genom 

området vilka kan vara störande för de boende. 

Därutöver innebär områdets storlek att det inte 

går att omvandla i ett utvecklingsprojekt. För att 

kringgå dessa problem kan området utvecklas i 

etapper. På så sätt koncentreras bostäderna och 

en urban miljö skapas samtidigt som den 

störande verksamheten omdirigeras till de 

kvarvarande delar av Västberga som huserar logistikintensiv verksamhet. Södra delen av 

Västberga lämpar sig för omvandling i en första etapp. Området angränsar till det befintliga 

bostadsområdet Solberga i söder och den avgränsande vägen mot norra Västberga skapar en 

tydlig avgränsning mellan bostäder och verksamhetsområde. När den första etappen är 

färdigbyggd följer det naturligt att även norra delen av Västberga omvandlas. 

  

Figur 15, Möjligt omvandlingsområde 
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7. Slutsats 

För att Stockholmsregionen ska kunna växa måste både förutsättningar för logistik och 

bostadsbyggande förbättras. Dessa intressen konkurrerar om mark i vissa citynära 

verksamhetsområden och det är viktigt att beslutsfattande sker med hänsyn till båda 

aspekterna. Den viktigaste faktorn för att möjliggöra omvandling av verksamhetsområden är 

att skapa ekonomiska incitament för de aktörer som är etablerade i området att omlokalisera 

verksamheten till ett perifert läge. Incitament skapas genom att göra de perifera områdena mer 

attraktiva samtidigt som planläggning av citynära verksamhetsområden gör bostadsbyggande 

möjligt och lönsamt. 

Lunda 

Det logistiska läge Lunda har intill Förbifart Stockholm gör att områdets potential för 

logistikintensiv verksamhet kommer öka i framtiden trots de begränsade möjligheterna till 

expansion för befintliga verksamheter. Områdets förutsättningar för bostadsbyggande är 

dessutom sämre då spårbunden kollektivtrafik, urban verksamhet och närhet till city saknas. 

Omvandling kommer därför inte ske inom en överskådlig framtid.  

Slakthusområdet 

Omvandling av området är ett faktum och staden strävar i dagsläget mot att få total rådighet 

över marken. Tvärtemot Lunda finns de faktorer som gör ett område attraktivt för 

bostadsutveckling i Slakthusområdet, bland annat närheten till city och spårbunden 

kollektivtrafik. Den befintliga verksamheten ska omlokaliseras och frågan kvarstår om det blir 

Larsboda, Jordbro eller ett helt annat verksamhetsområde. 

Västberga 

Till följd av områdets närhet till både city och trafikleder är Västberga lämpligt för 

logistikintensiv verksamhet, men även bostadsutveckling av området är möjlig. För att 

omvandlingen ska vara möjlig måste förändringar, i följande ordning, ske:  

 Bygg den yttre ringleden runt Stockholm. 

 Kommunicera till aktörerna i området att det ska omvandlas. 

 Planlägg området för bostadsändamål i etapper. 

 Vidta åtgärder som gör perifera områden mer attraktiva och skapar ekonomiska 

incitament att omlokalisera den befintliga verksamheten genom exempelvis 

regleringar.   

Trots att staden inte har rådighet över marken finns möjlighet att omvandla 

verksamhetsområden till bostäder, men för att det ska ske måste beslutsfattarna våga utnyttja 

alla verktyg som finns!  
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Bostadsutvecklare     
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuformulär 

Kommuner och myndigheter 

Södertälje 

Vad ser ni för nyttor med att etablera logistikområden i kommunen? 

Ser ni problem i att en alternativ markanvändning (t.ex. bostadsbyggande) går “förlorad”? 

Hur påverkar det faktum att Södertälje är en egen stad men ändå en viktig del i 

Stockholmsregionen? 

Finns det någon samorganisering med andra kommuner för att lösa Stockholmsregionens 

behov av transporter och logistik? Om inte, varför? 

Hur påverkar planerade infrastrukturprojekt beslut kring lokalisering avlogistikområden? Är det 

aktuellt med gemensamma investeringar mellan kommunen och privata aktörer? 

Hur har kommunens inställning till logistikområden ändrats under de senaste 5 åren? 

Haninge 

Vad ser ni för nyttor med att etablera logistikområden i kommunen? 

Ser ni problem i att en alternativ markanvändning går förlorad? 

Finns det någon samorganisering mellan kommunerna? 

Hur påverkar planerade infrastrukturprojekt beslut kring lokalisering av logistikområden? 

Gemensamma investeringar? 

Hur ser du på framtiden för logistikområden? 

Hur har kommunens inställning till logistikområden ändrats?  

Järfälla 

Vad ser ni för nyttor med att etablera logistikområden i kommunen? 

Ser ni problem i att en alternativ markanvändning går förlorad? 

Finns det någon samorganisering mellan kommunerna i regionen eller norr om Stockholm? 

Hur påverkar planerade infrastrukturprojekt beslut kring lokalisering av logistikområden? 

Gemensamma investeringar? 

Hur ser du på framtiden för logistikområden? 

Har kommunens inställning till logistikområden förändrats? 
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Finns det möjlighet att expandera t.ex. Veddesta eller Barkarby att inhysa verksamheter som 

idag är lokaliserade i Lunda? 

Tillväxt- och regionplanekontoret 

Hur upplever ni att de planer som tas fram i RUFS efterlevs av aktörerna på marknaden i 

regionen? 

Finns det incitament för aktörerna att uppfylla planerna i RUFS? 

Hur ser ni på logistikbehov respektive bostadsbehov i regionen? Ser ni någon konkurrens i 

markanvändning mellan dessa behov? 

I den RUFS som tas fram just nu, har det skett någon förändring i inställning kring logistik och 

verksamhetsområden? 

Finns det någon konkret plan för hur regionens logistikbehov ska tillgodoses? 

 

Upplands-Bro kommun 

Vad ser ni för nyttor med att etablera logistikområden i kommunen? 

Ser ni problem i att en alternativ markanvändning (t.ex. bostadsbyggande) går “förlorad”? 

Finns det någon samorganisering med andra kommuner för att lösa Stockholmsregionens 

behov av transporter och logistik? Om inte, varför? 

Hur påverkar planerade infrastrukturprojekt beslut kring lokalisering av logistikområden? Är 

det aktuellt med gemensamma investeringar mellan kommunen och privata aktörer? 

Hur har kommunens inställning till logistikområden ändrats under de senaste 5 åren? 

Exploateringskontoret 

Varför anser staden att dessa verksamhetsområden ska vara kvar i sin nuvarande form? Är 

det enbart för att tillgodose behovet av citylogistik? 

Vad fick staden att besluta omlokalisering av verksamheterna i Slakthusområdet?  

- Vilka förutsättningar skiljer detta område mot Lunda och Västberga? 

Hur ser staden till att behovet av den verksamhet som nu flyttar från Slakthusområdet 

fortfarande kan tillgodoses? 

Vad krävs för att en ombildning av Lunda och Västberga ska bli aktuell? Hur ska stadens behov 

av citylogistik tillgodoses? 

Hur arbetar staden för att dess logistikbehov ska tillgodoses? Finns det något samarbete kring 

logistikfrågor mellan kommunerna i regionen? 
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Distributions- och logistikföretag 

Green Cargo 

Varför är ni lokaliserade där ni är i Stockholmsregionen? 

Vad är viktiga faktorer för er vid dessa omlastningsplatser?  

Vilka faktorer ser ni som fördelar/nackdelar med områden som Södertälje, Jordbro och 

Rosersberg? 

Hur ser ni på områdena ovan och dess framtid som logistikhubbar? 

Bring Express 

Vilka faktorer är viktiga för er när ni väljer lokalisering av era logistikhubbar? 

Agerar ni annorlunda vid val av strategiska lägen jämfört med andra aktörer, med tanke på att 

ni transporterar varor direkt till kunder inne i staden? 

Hur kommer utbyggnaden av infrastruktur i regionen påverka lokaliseringen av era 

logistikhubbar? 

Ser ni någon nytta i att etablera er i moderna lokaler i mindre cetrala lägen, förutsatt att 

infrastrukturen, som t.ex. Förbifart Stockholm, är utbyggd? 

Var tror ni att framtidens logistikområden är lokaliserade? 

 

COOP 

Hur går ni tillväga, logistiskt sett, för att tillgodose Stockholms behov av livsmedel? 

Är det möjligt att omlokalisera de befintliga områdena, till exempel Västberga och Årsta, som 

tillgodoser Stockholm med livsmedel och fortfarande tillfredsställa stadens dagliga behov av 

livsmedel? I sådana fall, vad krävs? 

Vad tror ni stora logistikhubbarna i Stockholmsregionen kommer vara lokaliserade inom de 

närmsta 15 åren? 

Vad tror du om potentialen i följande områden som logistikhubbar? 

 Rosersberg 

 Södertälje/Nykvarn 

 Jordbro 

Vilka infrastruktursatsningar krävs för att dessa områden ska vara attraktiva logistikområden? 
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DHL / DSV / DB Schenker 

Vilka typer av förändringar, infrastruktur och/eller ändrade distributions metoder, tror ni krävs 

för att verksamheten i dessa fyra områden ska kunna omlokaliseras samtidigt som regionens 

logistikbehov tillgodoses? 

Vilka faktorer är viktiga för er när ni väljer lokalisering av era logistikhubbar? 

Hur kommer utbyggnaden av infrastruktur i regionen påverka lokaliseringen av era 

logistikhubbar? 

Ser ni någon nytta i att etablera er i moderna lokaler i mindre centrala lägen, förutsatt att 

infrastrukturen, som t.ex. Förbifart Stockholm, är utbyggd? 

Var tror ni att framtidens logistikområden är lokaliserade? Hur ser ni på potentialen i Brunna, 

Rosersberg, Jordbro och Stockholm Syd? 

Logistikfastighetsägare 

NREP 

Hur tror ni att pågående och planerade infrastrukturprojekt kommer påverka lokaliseringen av 

logistikområden? 

Hur tror ni infrastrukturprojekten påverkar hyresgästernas vilja att lokalisera sig på andra 

platser? 

Ser ni efterfrågan hos hyresgäster att etablera sig i nybyggda och moderna lokaler i andra 

mindre centrala lägen, förutsatt att infrastrukturen är väl utbyggd? 

Var tror ni att framtidens logistikområden är lokaliserade? 

Vilka förutsättningar krävs för att en eventuell omlokalisering av logistikområden skall vara 

möjlig? 

Tribona / Kilenkrysset 

Hur tror ni att pågående och planerade infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen kommer 

påverka lokaliseringen av logistikområden? 

Hur tror ni infrastrukturprojekten påverkar hyresgästernas vilja att lokalisera sig på andra 

platser i Stockholmsregionen? 

Ser ni efterfrågan hos hyresgäster att etablera sig i nybyggda och moderna lokaler i andra 

mindre centrala lägen i Stockholmsregionen, förutsatt att infrastrukturen är väl utbyggd? 

Var tror ni att framtidens logistikområden i Stockholmsregionen är lokaliserade? 

Vilka förutsättningar krävs för att en eventuell omlokalisering av logistikområden i 

Stockholmsregionen skall vara möjlig? 

Hur ser du på alternativ framtida markanvändning (exempelvis bostäder) i områden som t.ex. 

Lunda, Västberga och Slakthusområdet? 
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Bostadsutvecklare 

Skanska / JM / NCC / Wallenstam / Besqab / HSB / Ikano Bostad 

Vilka förutsättningar krävs för att respektive område ska bli attraktivt för bostäder? 

Vilka faktorer gör att områdena blir mer eller mindre lämpade för bostadsutveckling? 

Vilken typ av bostadsområde anser ni är aktuellt att bygga i respektive fall? Stadskärna? 

Integrerat, kontor och bostäder? 

Ser ni några hinder utöver den befintliga markanvändningen att bygga bostäder i de angivna 

områdena? Bristande infrastruktur? 

Skulle ni vara intresserade av att bygga bostäder i de angivna områdena? 


