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  Abstract 
Today there is a great general demand for logistic properties in Sweden. The demand for 
logistic properties in the Stockholm region alone is highly noticeable. There are several 
different factors which can explain this strong demand. As a city, Stockholm is rapidly 
expanding in scope, as well as in populaion growth. Swedes are increasingly choosing to buy 
products online rather than in-store. The online retail business demands efficient logistic 
solutions, since customers expect their products to be delivered efficiently and on time. For 
the logistics to function well, there is a need for both warehouses and terminal buildings. 
 
Currently there are a lot of logistic facilities that are thought of as old-fashioned and not as 
efficient as the newer ones. Today the logistics market is permeated by two key factors: cost-
effectiveness and being environmentally friendly. The modern logistic properties acheive this 
by having effective internal logistics that make a fluent in and outflow of products, 
environmentally friendly expansion and modern tecnology that maximizes the properties 
potential. Recent technological advances have affected the logistic markets on several 
different planes. Logistic facilities get more of a unique inner and outer design seeing as they 
are built after the businesses specific needs. Today the logistic properties being built are 
bigger than ever before, in both surface area and height. One of the reasons for this is that it 
gives a greater volume of storage place and lower production costs per cubic metre. The 
forklifts being used in these kind of facilities have also improved which means that the 
companies can better make use of the facilities height. This is another reason as to why the 
newer logistic properties are increasing in height.  
 
Flight-, truck-, maritime- and rail transport are central concepts in logistic contexts. They 
have different advantages and disadvantages that make them more or less suitable depending 
on what is to be transported and where the goods will be shipped. The work aims to describe 
the supply various transport modes in Stockholm County. In addition, the survey answer how 
important proximity to the respective mode are for logistic properties in the county. The 
standard's importance and proximity to Mälardalen and proximity to the city of Stockholm are 
other factors whose importance for logistics properties in the county will be illuminated. The 
work will also describe the market for logistics properties in Stockholm. 
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  Sammanfattning  
Det finns idag en stor efterfrågan på logistikfastigheter i Sverige, generellt sett. I synnerhet är 
trycket på logistikfastigheter påtagligt i Stockholmsregionen. Det finns flera faktorer som 
förklarar den starka efterfrågan. Stockholm som stad växer i rask takt både i omfång och sett 
till antal invånare. Svenskar väljer i allt större utsträckning att konsumera över internet 
framför traditionell butikshandel. Den s.k. e-handeln ställer höga logistiska krav på företag då 
svenska konsumenter förväntar sig snabb leverans med god precision. För en fungerande 
logistik krävs både terminalbyggnader och lagerbyggnader.  
   
I det befintliga beståndet finns flertalet äldre logistikfastigheter som anses omoderna. Idag 
genomsyras logistikmarknaden av två ledord: Kostnadseffektivitet och miljömässighet. 
Moderna logistikfastigheter åstadkommer detta genom intern logistik som möjliggör ett 
smidigt in- och utflöde av varor, miljövänligt byggande och modern teknik som maximerar 
utnyttjandet av byggnaden. Den tekniska utvecklingen har påverkat logistikmarknaden på 
flera plan. Logistikfastigheter får en mer unik inre- och yttre utformning då de skräddarsys 
efter verksamhetens specifika behov. Idag bygger man större logistikfastigheter än man 
tidigare gjort, både ytmässigt och höjdmässigt då det ger en större lagervolym och lägre 
produktionskostnad per kubikmeter. Truckar har liksom logistikfastigheternas tekniska 
utrustning blivit allt bättre vilket gör att man idag bättre kan utnyttja fastighetens höjd. Detta 
förklarar varför logistikfastigheter byggs allt högre.  

 
Flygfart, lastbilstransport, sjöfart och tågtransport är centrala begrepp i logistiksammanhang. 
De har olika för- och nackdelar som gör de mer eller mindre lämpliga beroende på vad som 
ska fraktas och var godset ska fraktas. I arbetet ska det undersökas hur tillgången till de olika 
transportsätten ser ut i Stockholms län. Dessutom ska undersökningen besvara hur viktig 
närhet till respektive färdsätt är för logistikfastigheter i länet. Standardens betydelse samt 
närhet till Mälardalen och närhet till Stockholm stad är andra faktorer vars betydelse för 
logistikfastigheter i länet ska belysas. I arbetet ska även marknaden för logistikfastigheter i 
Stockholms län beskrivas.  
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1. Inledning 
 

Den inledande delen av arbetet syftar till att introducera läsaren för ämnet samt redogöra 
varför det är aktuellt och intressant. Även undersökningens syfte och frågeställning ingår i 
denna del.  

 
 
Svenskar e-handlar mer än någonsin. Det är främst utbudet, tidssparandet och smidigheten 
som får folk att välja e-handel framför traditionellt handlande i butik. Med e-handel avses 
köp, sälj eller byte av en produkt, tjänst eller information som träffas över internet eller annat 
datornätverk. År 2014 omsatte e-handeln 81 miljarder kronor vilket är en sjuprocentig ökning 
jämfört med året innan och en femtonprocentig ökning jämfört med året dessförinnan. 
Ökningen av e-handeln var som störst mellan 2000-2007, och därefter har ökningen varit 
blygsammare men alltjämt positiv. Det finns en tydlig trend idag mellan e-handel och 
surfplattor och smart-phones. (DIBS, 2014 s.7) 

Vårt sätt att konsumera håller på att förändras. Hur vi handlar och betalar kommer 
förmodligen ändras mer de kommande åren än det gjort de senaste decennierna. Troligtvis 
kommer vi i framtiden inte vara lika bundna av fysiska affärer eller datorer. (DIBS, 2014 s.7) 

Våra nya vanor har följdeffekter på flera plan. Leverans av varan till konsumenten blir en 
värdeskapande faktor i köpprocessen för konsumenten och således ställer e-handeln ökade 
logistiska krav på företagen. Att efterfrågan på logistikfastigheter stiger som en följd av den 
ökade e-handeln är naturligt med tanke på att företagen måste kunna förse kunden med varan 
med större precision och det måste dessutom ske snabbt.  

I logistiksammanhang är de fyra färdsätten centrala då det är med hjälp av dessa som 
majoriteten av all världens gods- och varutransport görs. Tillgång till kommunikationer av 
olika slag är en förutsättning för fungerande logistik. Därför ska det i undersökningen 
redogöras hur tillgången till de olika färdsätten i Stockholms län ser ut, hur marknaden för 
logistikfastigheter i Stockholms län ser ut och dels hur närhet till hamn, flygplats, motorväg, 
tåg och Stockholm central påverkar värdet för logistikfastigheter i länet.  

1.1 Syfte och Frågeställning 
Syftet med arbetet är att redogöra och beskriva hur dagens marknad för logistikfastigheter i 
Stockholms län ser ut. Undersökningen bygger på en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den 
kvantitativa delen syftar till att besvara hur viktigt det är för logistikfastigheter i Stockholms 
län med närhet till följande:  

• Järnväg 
• Motorväg 
• Hamn 
• Arlanda 
• Stockholm Centrum 
• Mälardalen 
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Samt: 

• Hur viktig standarden på fastigheten är 

Att använda sig av olika datainsamlingsmetoder är bra då de kan komplettera varandra. 
Frågeställningen är avgörande för metodens lämplighet. För att redogöra hur marknaden för 
logistikfastigheter i Stockholm län ser ut är det önskvärt att inkludera och belysa mjuka 
värden vilket gör att den delen av frågeställningen besvaras bäst med hjälp av en empirisk 
undersökning. Med en kvantitativ datainsamlingsmetod är det enklare att utesluta 
feltolkningar och godtycklighet och denna metod lämpar sig således bättre för att exempelvis 
besvara ”Hur viktigt är det för logistikfastigheter i Stockholms län med närhet till Stockholm 
C?” 

1.2 Disposition 
I kapitel 1 får läsaren en introduktion till uppsatsen, en förklaring till vad den syftar besvara 
och varför ämnet är intressant. I kapitel 2 förklaras metod, metodval och hur fakta och data 
har insamlats. I kapitel 3, 4 och 5 presenteras dessa fakta och dessa data. Kapitel 3 är uppdelat 
i en allmän och en specifik del där den allmänna delen förklarar de olika transportslagens för- 
och nackdelar medan den specifika delen förklarar hur tillgången och situationen ser ut för det 
specifika transportslaget i Stockholm. Kapitel 4 bygger på kvantitativ insamling och kapitel 5 
bygger på empirisk och kvalitativ data. I kapitel 6 sammanfattas och diskuteras de insamlade 
data och fakta och i kapitel 7 finns arbetets slutsatser.  
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2. Metod 
 

I kapitlet metod redogörs undersökningsmetoder, hur data har insamlats samt brister i 
datamaterialet.  

 

2.1 Litteraturstudie 
Kapitlet Litteraturstudie syftar till att introducera läsaren för de olika transportslagen. Detta 
görs dels genom en allmän beskrivning av vilka för- och nackdelar som respektive 
transportslag är förknippat med men även en kortare men mer specifik bild av hur bilden ser 
ut för varje transportslag i Stockholms län. Det finns mycket litteratur på som ger stöd för den 
allmänna delen vilket inte är fallet för den specifika delen. Därför har den största delen av 
faktainsamlingen för den specifika delen skett genom intervjuer.   

2.2 Datainsamling till den kvantitativa delen 
Noggrann planering är viktigt för att kunna åstadkomma en bra undersökning och för att med 
precision kunna besvara frågeställningen. Viktiga planeringsproblem är att avgränsa:  

• Vem och vad som ska undersökas 

• Hur undersökningen ska gå till 

Syftet med arbetet är bland annat att identifiera mätbara och värdeinverkande faktorer på 
logisitkfastigheter i Stockholms län. Data har dels inhämtas från tidigare överlåtelser av 
logistikfastigheter i Stockholms län och dels genom intervjuer av olika aktörer på marknaden 
som har logistikfastigheter som en del av sin verksamhet. Datainsamlingen är således indelad 
i en kvantitativ del och en intervjudel. Med hjälp av insamlad data har samband mellan olika 
faktorer och slutligt överlåtelsepris belysts och diskuterats för att ge en tydlig bild av hur 
marknaden för logistikfastigheter i Stockholms län ser ut idag.  

Nedan följer en kort introduktion av ett par begrepp som är av betydelse i statistiska 
sammanhang och som ger förståelse för hur frågeställningen ska besvaras. 

Populationen är ”Hela den mängd individer (objekt, element) som man studerar, t.ex. alla 
personer i ett land, alla patienter med en viss sjukdom, alla älgar i en skog, alla företag i en 
bransch eller alla inköp i en butik”. (Dahmström, 2000 s.51) Således ger populationen svar på 
vem som har undersökts. Det urval av population som man önskar studera kallas för 
målpopulation. För att det i praktiken ska vara möjligt att avgränsa populationen måste 
enheten på något sätt gå att kvantifiera inom en ram, där begreppet ram betyder ”register eller 
förteckning över populationens enheter”.   

En variabel är ”en egenskap som kan variera mellan olika enheter i populationen”. 
(Dahmström, 200 s.52) Vidare skiljer man på kvalitativa och kvantitativa variabler där den 
senare ursprungligen antar ett numeriskt värde. Exempel på kvantitativa variabler är ålder, 
längd eller lagervolym. Alternativet till en kvantitativ variabel är en kvalitativ variabel; en 
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variabel som ursprungligen antar ett icke-numeriskt värde. Exempel på kvalitativa variabler är 
kön, yrke eller standard på en lagerlokal (Dahmström, 2000 s.49-59). 

Datscha AB är Sveriges ledande leverantör av tjänster för information och analys av 
kommersiella fastigheter. Deras databas tillhandahåller information som är av betydelse för 
bland annat fastighetsvärderare, fastighetskonsulter och revisorer. Ur databasen går det bland 
annat att hämta information om överlåtelser av fastigheter och rådande hyresnivåer i Sverige. 
Verktyget har haft stor betydelse för arbetets kvantitativa del då det har tillfört mycket 
väsentlig data. 

I den kvantitativa undersökningen är:   

Populationen – Logistikfastigheter i Stockholms län som har överlåtits sedan 2013. 

Målpopulationen – De överlåtelser av logistikfastigheter i Stockholms län som finns 
registrerade i Datschas databas. 

Ram – Datschas databas. 

Kvantitativa variabler:  

• Avstånd från undersökta logistikfastigheter till;  
Ø Arlanda 
Ø Hamn  
Ø Lastplats  
Ø Motorväg  
Ø Stockholm central  

• Undersökta logistikfastigheters totalarea  
• Undersökta logistikfastigheters taxeringsvärde.  

Med hjälp av Datschas databas har data hämtats från 24 överlåtelser av logistikfastigheter i 
Stockholms län vilket alltså utgör undersökningens målpopulation. Dessa överlåtelser har 
genomgått gallringar där de överlåtelser som saknar väsentlig information har gallrats bort. 
Exempel på sådan väsentlig information är taxeringsvärde, totalarea och adress. 

2.3 Regressionsanalys 
En regressionsanalys är en metod som används i statistiska sammanhang för att ta fram 
samband mellan två- eller flera variabler. I begreppet innefattas flera metoder och modeller. 
Regressionsanalysens syfte är att förklara variationen i y-led med motsvarande data i x-led 
vilket görs med ett funktionssamband, y = f(x). Y-variabeln brukar benämnas 
responsvariabeln då den som namnet antyder är den beroende variabeln. X-variabeln brukar 
benämnas den förklarande variabeln, då den syftar till att förklarar variationen i y-led. Det är 
ofta av intresse att avgöra om x-värdet/x-värdena påverkar y-värdet och i så fall avgöra hur 
mycket. (Westerlund, 2005 s.135-136) 



 

 12 

2.4 Linjär regression 
En enkel linjär regression visar sambandet mellan en beroende- och en förklarande variabel. 
Sällan stöter vi i verkliga livet på fullständigt linjära samband. Ett sådant samband är helt 
förutsebart och deterministiskt vilket är orealistiskt. Man brukar istället säga att utfallet delvis 
går att förklara med ekonomisk teori och delvis med slumpen. Det linjära sambandet utgör 
medelvärdet av observerad data. 

Formeln för enkel regressionsmodell är: yi = β0 + β1xi + εi 

Där β0 är funktionens intercept, β1 funktionens lutning och εi en slumpterm. β0 anger förväntat 
y-värde då x = 0, och β1 anger värdeändring i y, givet en förändring i x. (Westerlund, s. 67-80) 

I fall då det finns fler än en förklarande variabel kallas regressionsmodellen multipel 
regressionsfunktion och definieras enligt följande: 

yi = β0 + β1xi + β2x2i +…+ βkxki + εi  

Där vi har K-1 förklarande variabler och en variabel β0, då x = 0. Totalt sett finns det K antal 
förklarande variabler. (Westerlund, 2005 s.137) 

2.5 Förklaringsgrad (R2 Värde) 

Förklaringsgrad, eller R2 värdet, är ett mått som används för att uppskatta hur mycket den 
beroende variabeln kan förklara variationen i regressionslinjen. Värdet är alltid mellan 0 och 1 
där 0 indikerar ett obefintligt samband och 1 indikerar ett 100 procentigt samband. För en 
modell som innehåller flera förklarande variabler, exempelvis vid en multipel 
regressionsanalys är det vanligare att man använder sig av ett justerat R2 värde då man tar i 
beaktande att R2 värdet stiger då man tar med flera faktorer även om dessa inte har någon 
förklaringskraft. (Gujarati & Porter, 2010 s.114) 

2.6 Problem med att värdera fastigheter och brister i den 
kvantitativa analysen 
Då man ska uppskatta värdet av en eller flera fastigheter kan det vara klokt att utgå från 
devisen ”facit finns på marknaden, inte i fastigheten” (Institutet för värdering av fastigheter & 
ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011 s.269). Med ledning av vad liknande 
fastigheter i samma område har haft för överlåtelsepris bör man kunna skaffa sig en 
uppfattning om fastighetens marknadsvärde. Metoden då man uppskattar marknadsvärde med 
hjälp av överlåtelser av vad som anses vara jämförbara objekt kallas för ortsprismetod och är 
en vanlig metod vid fastighetsvärdering. Principiellt är metoden enkel men i själva verket 
uppstår ofta praktiska och tolkningsmässiga problem. Tillgången och kvaliteten på relevant 
datamaterial är givetvis av betydelse då detta ligger som grund för själva analysen. I ett idealt 
scenario finns det tillgång till flera överlåtelser av jämförbara fastigheter som skett inom en 
kort tidshorisont. Marknaden för fastigheter kännetecknas av objekt med stor variation i flera 
avseenden, förhållandevis dyra investeringar och objekten byter sällan ägare. Vilka krav man 
ställer på överlåtelserna har givetvis betydelse. Generellt leder stränga jämförelsekrav till få 
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överlåtelser och lågt ställda jämförelsekrav till dålig jämförbarhet. (Institutet för värdering av 
fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011 s. 269-273) 

En allmänt vedertagen princip i värderingssammanhang är att äpplen inte ska jämföras med 
apelsiner. För att kunna göra ett träffsäkert antagande om objektets värde bör information 
samlas från överlåtelser med objekt som har liknande egenskaper. Vad som avses med 
egenskaper kan vara en- eller flera av följande: Geografiska, egenskapsmässiga, tidsmässiga 
och marknadsmässiga. I undersökningen har följande egenskapsmässiga avgränsningar gjorts: 

• Geografiska: Stockholms Län 
• Egenskapsmässiga: Logistikfastigheter 
• Tidsmässiga: Efter 2013 

I undersökningen vore det givetvis önskvärt att begränsa tidsperiod och egenskaper i så stor 
utsträckning som möjligt. Med tanke på att det inte finns tillräckligt många överlåtelser av 
logistikfastigheter i Stockholms län har vi tvingats samla data över en lång tidshorisont vilket 
försämrar jämförbarheten. Prisstegringen av logistikfastigheter har under de senaste åren varit 
påtaglig och således är det en oönskad men oundviklig konsekvens av den bristande 
tillgången av data.    
 
Data om överlåtelserna har hämtats från Datscha. Geografiska och tidsmässiga avgränsningar 
har presenterats ovan. För att uppnå önskvärda egenskapsmässiga avgränsningar innefattar 
endast kravet fastighetssegment = Industri, Logistik. 
 
Logistikfastigheter överlåts ofta genom bolagstransaktioner. I majoriteten av fallen överlåts då 
fler fastigheter i en och samma affär. Fastigheterna har skilda egenskaper både sett till 
användningsområde och geografiskt läge. Logistikfastigheter och andra fastigheter i och 
utanför Stockholm säljs tillsammans för en slutsumma. Utmaningen har då varit att ur en påse 
med apelsiner, äpplen och bananer urskilja vilka objekt som uppfyller ställda krav. Exempel 
på en nyligen nämnd affär är då Ge Real Estate år 2013 sålde 89 fastigheter till Kungsleden i 
en affär för totalt 5,5 miljarder kronor. Att med ledning av befintlig data uppskatta hur stor del 
av det slutliga överlåtelsepriset som kan tillskrivas en eller flera av de fastigheterna som 
svarar för uppställda krav är snudd på omöjligt och således behäftat med stor osäkerhet som 
drabbar slutresultatet. Önskvärt vore givetvis att bland tillgängligt material plocka ut de 
överlåtelser som träffats för endast en fastighet. Detta har sedan 2013 endast hänt i fyra fall 
vilket med alla mått mätt utgör undermåligt underlag för en undersökning. Efter att ha bollat 
frågan med min handledare kom vi fram till att det är lämpligare att använda taxeringsvärde 
som beroende variabel för den kvantitativa analysen. Man bör dock ha med sig att det finns 
stor skillnad på vad som är en fastighets taxeringsvärde och vad som är det slutliga priset vid 
en försäljning. Taxeringsvärdet är ibland väldigt schabloniserat och därför missvisande för 
vad det verkliga överlåtelsepriset är.  

2.7 Intervjuundersökning 
Intervjuundersökningens syfte är att tillföra empiriskt stöd till undersökningen. För att kunna 
ge en så heltäckande bild som möjligt är det eftersträvansvärt att inkludera svar och 
synvinklar från aktörer som är verksamma inom marknadens olika delområden. 
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Intervjuundersökningen består av utfrågningar av sju aktörer: två större logistikföretag 
(Postnord och Schenker Logistics), två mindre logistikföretag (Carrier Transport och Simon 
Edström logistics), en kommun (Sigtuna kommun), ett företag som förvaltar 
logistikfastigheter (Jernhusen) och ett företag som bygger logistikfastigheter (NCC).  
 
Intervjufrågorna, som återfinns i appendix bilaga 1 och 2, har varit samma för samtliga 
aktörer utom Sigtuna kommun. Vid utfrågningarna har det för aktörerna klargjorts att de har 
tillåtelse att sväva ut och att det inte är nödvändigt att de ser frågorna för snävt då all 
information som rör logistikfastigheter i Stockholms län är relevant. I intervjudelen ingår även 
en mindre kvalitativ analys. I denna har även Swedavia, som intervjuats i kapitlet 
litteraturstudier, fått delta då företaget har logistik som en del av sin verksamhet. Aktörerna 
har svarat på sju stycken 1-5 frågor där siffrorna indikerar följande: 

 
 

 

 

 

2.8 Varians 
Varians är ett mått som ofta används i statistiska sammanhang för att visa hur stor 
utbredningen är av ett datamaterial. Vid n antal observationer i ett datamaterial X1,…, Xn och 
med ett medelvärde på µ är variansen: 
                   n 

1/(n-1) ∑ = (X1 - µ)2 

                    1 

 
En hög varians indikerar stor spridning bland datamaterialet och en låg varians tyder på 
motsatsen. Vad som utgör hög respektive låg varians är relativt (Nationalencyklopedin, 2015 
b). 
 
Variansen har betydelse för arbetets kvalitativa del då det är en vedertagen metod i 
vetenskapliga sammanhang för att uppskatta spridningen i datamaterialet. Genom att använda 
varians för att uppskatta spridningen i materialet minimeras risken för att involvera egen 
godtycklighet. 

  

1 – Saknar betydelse 
2 – Liten betydelse 
3 – Viss betydelse 
4 – Stor betydelse 
5 – Avgörande betydelse 
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3. Litteraturstudie 
 

I denna del presenteras insamlad teoretisk data som är nödvändig för att kunna besvara 
frågeställningen. Den inledande texten ”Transport” introducerar läsaren för begreppet. För 
varje transportslag följer sedan en beskrivning av för- och nackdelar och förutsättningar i 
Stockholms län för respektive färdsätt.  

 

3.1 Transport 
Tillförlitliga transporter, i form av in- och utförsel av gods och varor från en plats till en 
annan, är en viktig faktor för ett fungerande näringsliv och samhälle. Behov av transport 
uppstår då efterfråga och produktion av en vara sker på olika platser. Därmed är förflyttningen 
en värdeskapande process. Lastbil, tåg, flyg och båt utgör de fyra transportslag med vilka 
majoriteten av all världens transport görs. De olika sätten har olika för- och nackdelar men 
ofta kompletterar de varandra. Inte sällan ställs kostnaden av transporten i relation till kvalitet 
då snabb och säker transport är förknippat med högre kostnader. En del gods- och varor är av 
sådan beskaffenhet att de endast är lämpliga för en sorts transportsätt. (WSP, 2014 s.23) 

För den svenska logistiken spelar lastbilen stor roll. Detta gäller framförallt för avgående 
sändningar (Se figur 3.1) men även för ankommande sändningar (Se figur 3.2). Stor del av det 
gods som ankommer till Sverige sker med sjöfart eller lastbil (Se figur 3.2). Lastbilen och 
järnvägen spelar mindre roll både för avgående sändningar (Se figur 3.1) men även för 
ankommande sändningar (Se figur 3.2). 

 

Figur 3.1: Andel vikt och dess värde som transporterades från Sverige med respektive färdsätt 
under 2009. Informationen är hämtad ur trafikanalys varuflödesundersökning som görs vart 
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Järnväg	  eller	  
järnväg	  i	  
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trafikslag	  

Sjöfart	   Okänt	  

Andel	  vikt	   71%	   7%	   0%	   13%	   8%	   1%	  
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0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  

Avgående	  sändningar,	  Sverige	  2009	  



 

 16 

femte år. Någon specifik information efter län finns inte. Bland annat då andelen gods som 
transporteras med tåg och lastbil inte registreras. (Trafikanalys, 2010 s.9)  

 

Figur 3.2: Andel vikt och värde av ankommande sändningar som transporterades till Sverige 
med respektive färdsätt under 2009. Informationen är hämtad ur trafikanalys 
varuflödesundersökning som görs var femte år. Någon specifik information efter län finns 
inte. Bland annat då andelen gods som transporteras med tåg och lastbil inte registreras. 
(Trafikanalys, 2010 s.11)  

Framförallt kopplas distribution till svenska storstadsområden samman med livsmedel, 
konsumtionsvaror, kontorsvaror och returer. Sällan sker produktion i stadens centrala delar: 
Betydligt oftare sker den i stadens utkanter eller någon stans som är avlägsen från staden. 
Långdistanstransporter lastas ofta av vid distributionsterminal med närhet till city där varorna, 
fördelas efter slutdestination och lastas om till mindre lastbilar som är lämpligare för 
distribution i city. Det nyss nämnda är ett vanligt tillvägagångsätt men inte sällan går 
transporterna mellan produktion till ett lager i city.  

Ungefär 20 % av den svenska godstransporten utgörs av material till och från 
byggarbetsplatser. I Sverige sker en tilltagande inflyttning till storstadsområdena vilket ställer 
ökade krav på bostadsbyggandet i dessa områden. Generellt är byggmaterial tungt och 
enformigt. (WSP, 2014 s.23-25) 

Med transportlogistik avses huvudsakligen förflyttning och bevakning av varor och gods 
mellan olika punkter. Undersökningen ska bland annat utreda vilken effekt närheten till 

Väg	   Väg	  och	  
Sjöfart	  

LuVfart	  eller	  
luVfart	  i	  

kombina^on	  
med	  annat	  
trafikslag	  

Järnväg	  eller	  
järnväg	  i	  

kombina^on	  
med	  annat	  
trafikslag	  

Sjöfart	   Okänt	  

Andel	  vikt	   11%	   17%	   0%	   3%	   66%	   2%	  
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respektive färdsätt påverkar det slutliga priset av fastigheten genom att se i vilken mån 
taxeringsvärdet korrelerar med närheten till respektive färdsätt.  

Nedan följer tabeller över hur ankommande respektive avgående gods i Sverige är fördelat på 
de olika färdsätten. 

3.2 Sjöfartstransport 

3.2.1 Allmänt om sjöfartstransport 
Sjötransporten spelar en stor roll för den internationella handeln. Ca 95 % av den svenska 
utrikeshandeln går antingen via svenska hamnar eller via Narvik i Norge. Även för 
inrikeshandeln är sjöfarten viktig och extra viktig är den vid ost- och Norrlandskusten. Ser 
man till antalet ton varor x antal kilometer frakt så är inrikestrafiken med sjöfart lika stor som 
lastbilstrafiken. Transporterna innehåller ofta stora volymer av olja, malm, skogsprodukter 
och spannmål. Den stora lastkapaciteten brukar nämnas som en av sjötransporternas fördelar, 
liksom att det ger fri färdväg över haven och containerlastningen brukar innebära få skador. 
Nackdelarna är höga anläggnings- och hanteringskostnader. (Nilsson, 2000 s.15-16) 

3.2.2 Sjöfartstransporten i Stockholms län 
Av Sveriges 25 största hamnar för godstransport finns fyra stycken i Stockholms län; 
Västerås, Nynäshamn, Kapellskär och Stockholm. Hamnen i Stockholm är länets största- och 
landets sjunde största hamn för godstransport. Stockholms hamn är dock landets största om 
man enbart ser till passagerartrafik. Göteborgs hamn är landets i särklass största hamn sett till 
godstrafik då 38 miljoner ton transporteras via hamnen per år. (Trafa, 2014 a s.12).  

Av de fyra större hamnarna ingår samtliga utom Västerås hamn i koncernen Stockholms 
hamnar. I företagets årsrapport beskrivs behovet av att säkerställa att Stockholms hamnar 
utvecklas i samma snabba takt som Stockholm stad med omnejd. Av denna anledning har 
utbyggnad av nya Värtahamnen och Nynäshamn påbörjats. Årligen transporteras totalt 
åttamiljoner ton gods via Stockholms hamnar. Av dessa står Stockholm för fem miljoner-, 
Kapellskär för två miljoner- och Nynäshamn för en miljon ton. Företaget satsar även för att 
miljöanpassa sin verksamhet. Miljöarbetet görs dels genom att kompensera för utsläpp genom 
att anlägga Stockholms största solcellsanläggning och dels genom att minska utsläppens 
miljöpåverkan. Företaget utforskar möjligheten att driva båtar med hjälp av naturgas. Gods 
transporteras antingen med lastbilar eller med containrar. Av de två används den senare oftast 
då avståndet mellan start- och slutdestination är långt, exempelvis mellan olika kontinenter 
medan den första används då avståndet är kortare, t.ex. inrikes eller inom Europa. (Stockholm 
Hamnar, 2014. Sida 13-17 ) 

Nedan följer hamnarnas slutdestinationer: 

Kapellskär: 

Gods och passagerartrafik: Mariehamn, Nådendal, Paldiski 

Stockholm: 
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Gods och passagerartrafik: Åbo, Helsingfors, Sankt Petersburg, Tallinn, Riga 

Containertrafik: Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen 

Nynäshamn: 

Gods och passagerartrafik: Visby, Ventspils, Liepaja, Gdansk 

(Stockholms hamnar, 2015)  

  
Figur 3.3: Sveriges största hamnar sett till godsmängd, räknat i 1000 ton. (Trafikanalys, 2014 
a s.12) 
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3.3 Flygtransporter 
Det finns lite litteratur som beskriver flygtransporten i Stockholms län. För att ge läsaren en 
tydlig bild av förutsättningarna för flygtransporter i länet har information istället hämtats 
genom en intervju med Karsten Bjärbo som är chef för flygfrakt på Swedavia.  

3.3.1 Allmänt om flygtransport 
Flygplanstransporter utgör endast 1-2 % av världens frakt av gods om man ser till vikt och 
volym. Det motsvarar dock 10 % av transporternas totala monetära värde. Flygtransporter har 
fördelen att godset fraktas fort speciellt när avståndet är långt, exempelvis mellan olika 
kontinenter. Ofta är det varor med högt kilopris eller högt nyhetsvärde som fraktas med flyg. 
Tyngre gods så som malm och trä är exempel på gods som är sämre lämpade för luftburen 
transport då det ofta är stora och tunga partier. Inom Sverige och Europa används oftare 
lastbil då det är ett billigare alternativ och skillnaden i tid är försumbar. Trots att tiden i luften 
är kort så fördröjs transporten av att den långsamma terminalhanteringen. Vid transport 
mellan olika kontinenter är den tidsmässiga skillnaden större. (Nilsson. 2000, Sida 22) 

3.3.2 Flygtransport i Stockholms Län 
Av Sveriges alla flygplatser är det tre stycken som med sin storlek utmärker sig: Göteborg, 
Malmö och Arlanda. Det finns en tydlig skiljelinje mellan de tre större flygplatserna och de 
övriga flygplatserna då de utgör internationella nav på ett annat sätt. Arlandas tekniska 
utförande håller en högre standard och är överlägsen i storlek jämfört med länets andra 
flygplatser. Arlanda har ett åttiotal flygbolag som har flyglinjer till och från Arlanda varav sex 
endast ägnar sig åt frakt. Skavsta har 3-4 och Bromma 6-7 stycken flygbolag knutna till sig. 
Av all varu- och godstransport som kommer och avgår från Arlanda är ungefär 50 % med 
passagerarplan och resterande 50 % fraktas med renodlade transportflygplan. Att gods och 
varor av olika slag följer med passagerarplan är vanligt vilket gör att en stor flygplats med 
stort utbud av destinationer är attraktivt utifrån en logistisk synpunkt. Charterplan har sällan 
varor och gods med sig då charterresenärer generellt har med sig mer bagage än övriga 
resenärer. Av- och pålastning av gods är tidskrävande vilket soltörstande charterresenärer har 
lite överseende med.  

Då Bromma flygplats enbart erbjuder inrikes destinationer för passagerare saknar den i 
princip värde ur en logistisk synpunkt. Som nämnts tidigare är flygtransport lämpligt över 
längre distanser, exempelvis mellan olika kontinenter. Inom Europa lönar sig sällan 
flygtransport då skillnaden i tid är liten men i pris stor jämfört om transporten skulle skett 
med lastbil. Skavsta och Västerås flyger utrikes men inom Europa. Av Sveriges flygplatser är 
det endast Arlanda som flyger ”long haul”, vilket innebär flygningar mellan 6-12 timmar. I 
det avseendet är Köpenhamn, Helsingfors och Oslos flygplatser de största konkurrenterna. 
Närhet till Uppsala, Stockholm och Mälardalen gör att Arlanda har ett attraktivt läge för 
logistikföretag. Arlandas framträdande roll för länets luftburna transport framgår av figur 3.4. 
Uppsala och Stockholm är två av Sveriges största städer vilket innebär en stor efterfråga som 
måste mättas. Av Sveriges import- och exportföretag har 50-60 % sina säten i Mälardalen.  
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Utrikes  Inrikes 

Arlanda Flygplats 65160 1729 
Bromma Flygplats 178 154 
Skavsta Flygplats 14 280 
Västerås Flygplats 4943 23 
Figur 3.4: Ankommande och avgående frakt från Stockholms läns flygplatser i stapelform 
med tillhörande tabell. (Trafikanalys, 2015 c Tabell 4.8) 

Att fylla lastutrymmet i plan som är avsedda för persontransport är ett sätt att finansiera 
flygningar. Passagerare efterfrågar billiga biljetter vilket tvingar flygbolagen att pressa sina 
priser till låga vinstmarginalen. För en flygning mellan Arlanda och Bangkok uppgår endast 
bränslekostnaderna till ca 60 000 kronor. Idag har Thai Airways dagliga förbindelser mellan 
Stockholm och Bangkok, vilket inte hade varit möjligt om det inte vore för godstransporten. 
Svenska företag som Ericsson, Sandvik och ABB är beroende av fungerande och frekvent 
flygtransport både av anställda och av gods- och varor. Den största marknaden för majoriteten 
av Sveriges företag ligger utanför landets gränser och nationen Sverige förmår inte heller föda 
sig själv. Flygtransporten är således viktig för ett fungerande svenskt näringsliv.  

Över den senaste tioårsperioden har både antalet flygtransporter och mängden varor och gods 
som fraktas med flygtransport ökat. Detta gäller för hela Sverige totalt sett och specifikt för 
Arlanda. 2008 startade en miljödebatt som svartmålade transportflygen för att vara en stor 
miljöbov. Med detta som utgångspunkt framlades argumentet att all flygtransport ska 
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omdirigeras till sjöfart. Forskning visar dock att ovanstående saknar vetenskaplig grund och 
att antaganden som gjorts har fattats på felaktiga grunder. Inte sällan fraktas en vara med 
sjöfartstransport 15 gånger så lång väg som det skulle behövas för att frakta motsvarande gods 
med flygfart. Svartmålandet av flygplanen bygger på antaganden om att det svenska 
flygplansbeståndet är utrustade med motorer och teknik från 1980 talet vilket inte är i enlighet 
med verkligheten. Majoriteten av dagens flygplan är utrustade med teknik som begränsar 
miljöpåverkan, exempelvis bullerskydd och bränslesnålare motorer. Flygplan står för 2-3 % 
av de totala utsläppen i Sverige medan de övriga transportsätten står för ca 40 %. 
Flygtransporten utgör alltså en försvinnande liten del men har under de senaste åren har fått 
stå ensam som boven i dramat i miljödebatten.  Debatten kring flygplanets miljöpåverkan har 
dock delvis börjat tonas ner. Den luftburna gods- och varutransportens utveckling framgår av 
figur 3.5 nedan.   

 

Figur 3.5. Mängden fraktgods och post som fraktats in och ut ur Sverige med luftfart mellan 
1974-2014. (Trafikanalys, 2015 c Tabell 4.7) 

Vi lever i en tid där vi konsumerar genom e-handel i allt större utsträckning. Som konsument 
förväntar man sig att ha varan tillhanda inom en vecka från det att beställningen har gjorts. 
Inte sällan befinner sig varan vid beställningen i en annan kontinent och flygtransporten är då 
en förutsättning för snabb leverans. En sjöfartstransport mellan exempelvis Kina och Sverige 
kan ta 3 veckor. Flygfarten är viktig för Sveriges näringsliv, svenska konsumenter och 
svenska resenärer och det är viktigt att förstå samspelet mellan de fyra färdsätten. (Karsten 
Bjärbo, Chef för flygfrakt, Swedavia. Intervju 16 april 2015) 
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3.4 Järnvägstransporter 
Det finns lite litteratur som beskriver järnvägstransporter i Stockholms län. För att ge läsaren 
en tydlig bild av förutsättningarna för järnvägstransporter i länet har information istället 
hämtats genom en intervju med Carl Strandberg som är kundansvarig på Trafikverket.  

3.4.1 Allmänt om järnvägstransport 
Ett vanligt betraktelsesätt är att järnvägen bör utnyttjas på längden och lastbilen på tvären. Vid 
stora, tunga och regelbundna partier är järnvägen ett lämpligt sätt att transportera. Två för 
Sverige viktiga naturresurser är trä- och malm som båda uppfyller dessa kriterier. Tåg är 
billigt, effektivt och miljövänligt. Ett tåg behöver endast 1/7 av den energi som krävs för att 
transportera motsvarande gods med lastbil. Järnvägen anses också vara det säkraste och 
lämpligaste färdmedlet för farligt gods.  

Det Svenska järnvägsnätet började anläggas vid mitten av 1800-talet. Med åren bredde ett 
finmaskigt järnvägsnät ut sig över Sverige. Järnvägsnätet är anpassat efter behoven som var 
aktuella då vilket inte nödvändigtvis är samma som idag. (Nilsson, 2000 s. 30) 

3.4.2 Järnvägstransport i Stockholms län 
I Stockholms län finns det fyra lastplatser med varierande standard som har anslutning till 
järnväg. Stationerna och deras standard följer nedan: 

Lastplats Kombiterminal Lagringsyta Lastkaj Markyta 

Jordbro Ja Nej Ja Ja 

Sundbyberg Nej Nej Ja Ja 

Tomteboda Nej Nej Nej Ja 

Upplands Väsby Ja Nej Ja Ja 

Figur 3.6: Stockholms läns fyra lastplatser och huruvida det finns tillgång till kombiterminal, 
lagringsyta, lastkaj och markyta. (Trafikverket, 2015) 

Generellt brukar lastplatser byggs ut i takt med att staden utvecklas och behovet uppstår. Då 
lastplatsen i Sundbyberg anlades ansågs området ligga i stadens utkant vilket alltså nu inte 
längre är fallet. Liksom terminalen i Tomteboda är lastplatsen anpassad efter dåtidens behov. 
Man brukade då frakta mindre lass mer frekvent och avstånden mellan destinationerna var 
ofta kortare. De två lastplatserna anses ofta vara för små. I takt med Stockholm stads 
utveckling har Sunbyberg och området runt Tomteboda förtätas och gått från industri- till 
bostadsområde. Således är området sämre lämpat för logistikändamål idag än det var då 
lastplatsen anlades. Från kommunens sida kan man reglera lastbilstrafiken, bland annat genom 
högsta tillåtna vikt och storlek för fordon på vägarna, restriktioner om när på dygnet lastning 
och lossning får ske vilket också har gjorts. Detta försämrar tillgängligheten för lastbilar 
vilket är förödande ur en logistiksynpunkt. Carl Strandbergs bedömning är att lastplatserna i 
Sundbyberg och Tomteboda har ”växt igen” och att det är en tidsfråga innan de läggs ner. 
Lastplatserna i Jordbro och Upplands Väsby är utrustade med kombiterminaler vilket ger de 
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en klar fördel jämfört med de övriga två. Det möjliggör containertransporter och förenklar av- 
och pålastningen avsevärt. Lastplatserna i Jordbro och Upplands Väsby är modernare och 
dimensionerade efter dagens behov. Områdena är dessutom lämpligare för lastbilar då 
vägarna är mer tillåtande för tyngre trafik. En kombiterminal anses ha stort värde för 
logistikföretag. För en kommun kan det vara ett sätt att locka till sig företag skapa 
arbetstillfällen. I fallet Jordbro sponsrades kombiternalen av Carlsberg. Efter att terminalen 
anlades har flertalet logistikfastigheter kommit till runt detta område. (Carl Strandberg, 
Kundansvarig för järnvägar Trafikverket. Intervju 1 april 2015) 

3.5 Lastbilstransporter 

3.5.1 Allmänt om lastbilstransport 
Lastbilens flexibilitet gör den till ett attraktivt alternativ att transportera gods på. Med hjälp av 
dagens teknik kan transporter samordnas vilket minimerar det tomma utrymmet i lastbilen och 
därmed ökar lönsamheten. Investeringskostnaden för lastbilsterminaler är dessutom betydligt 
lägre jämfört med hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler. Ofta innebär en lastbilsrutt 
flera lossningar längs med vägen vilket lastbilen är bättre lämpad för än något av de andra 
transportslagen.  

En nackdel är att lastbilstransporter är att de är relativt sett miljöovänliga, vilket inte är i 
samklang med dagens naturvänliga föreställningar. I Europa tenderar ett sådant beteende att 
bestraffas med höga skatter. Lastbilens framkomlighet är beroende av vägarnas beskaffenhet 
och belastning. Det kan vara svårt att förutspå väder och belastning vilket gör att färdsättet är 
förknippat med en viss tidsosäkerhet.  (Nilsson, 2000 s. 36) 

3.5.2 Lastbilstransport i Stockholms Län 
För att skapa sig en rättvis bild av lastbilstrafiken i Stockholms län och i de svenska 
storstadsregionerna är det viktigt att hålla isär ett par begrepp. Man skiljer på lätta och tunga 
lastbilar och man och man skiljer på lastbilar i yrkestrafik och lastbilar i firmabilstrafik. Med 
lätta lastbilar avses lastbilar som väger mindre än 3,5 ton medan tunga lastbilar är sådana som 
väger mer än 3,5 ton. Med lastbilar i yrkestrafik ämnas lastbilar som är registrerade på företag 
vars huvudsakliga verksamhet går ut på att utföra transporter medan firmabilstrafik är lastbilar 
som är registrerade på företag som inte har transport som sin huvudsakliga verksamhet. 
Lastbilstransporter i Sveriges storstadsområden kännetecknas av en hög andel mindre lastbilar 
som är registrerade som yrkestrafik. Distributionen av varor sker ofta frekvent både till 
avskilda köpcentrum och Stockholm stads centrum. Liten andel produktion sker i Stockholms 
län och transporten från produktion till slutdestination kännetecknas av flera transporter. De 
mindre lastbilarna är inte enbart flest utan de står för den största delen av transportsträckan i 
storstadsområdena.  

Att undersöka hur mycket länets vägar belastas av olika fordonsslag är problematiskt. Detta 
har att göra med att man ur undersökningsgrupperna lätta- respektive tunga fordon inte kan 
urskilja specifika fordonsgrupper. Lätta lastbilar ingår således i samma undersökningsgrupp 
som personbilar och tunga lastbilar ingår i samma undersökningsgrupp som bussar. I den 
första undersökningsgruppen utgör personbilar majoriteten av fordonen. Att göra antaganden 
om hur lätta lastbilar belastar länets vägnät är således behäftat med en stor osäkerhet och 
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således olämpligt. I undersökningsgruppen för tunga fordon utgör dock tunga lastbilar en stor 
del av undersökningsgruppens fordon och är lämpligare information. Viss osäkerhetsmarginal 
finns dock.  

Den väg som trafikeras mest av tunga fordon är E4/E20 mellan Södertälje och Stockholm. 
Denna vägsträcka belastas av ungefär 7500 tunga fordon per dygn. Norr om Stockholm på E4 
och E18 passerar ungefär 4000 tunga fordon per dygn och väg. Riksväg 73 som sträcker sig 
mellan Skanstull i Stockholm och Nynäshamn belastas av 5500 tunga fordon per dygn. Även 
innanför tullarna har mätningar gjorts. En större andel av den tunga trafiken i detta område 
utgörs av bussar. Den väg innanför tullarna i Stockholm som trafikeras mest av tung trafik är 
Skeppsbron där 10 % av trafiken eller 1363 fordon per dygn utgörs av tung trafik. (WSP, 
2012 s.17-20) 

Kommuner har uppenbara intressen av att begränsa lastbilstrafik i stadens centrala delar och i 
tätorten. Detta åstadkoms främst genom förbjuda fordon med viss storlek eller tyngd på vissa 
vägar, tidsmässiga begränsningar vid lastning och lossning och hastighetsbegränsningar. 
Generellt sett är städer mer tillåtande till mindre lastbilar (<3,5 ton) än större lastbilar (>3,5 
ton). I Stockholm city är den längsta tillåtna längden för lastbilar 12 meter och i Gamla Stan i 
Stockholm får leverans endast ske mellan klockan 06.00-11.00 på vardagar. Gods- och 
varutransporter konkurrerar ofta med persontransporter om utrymme, främst när det gäller 
transporter på väg och järnväg. I storstadsregionerna är kommunerna särskilt mån om att hålla 
stora lastbilar utanför stadskärnan och därför är regleringarna ofta hårdare och därför 
kännetecknas storstadsregionerna av större andel mindre lastbilar (Se figur 3.7). För att få ett 
jämnare trafikflöde presenterar exempelvis Stockholms stads kommun om stadens trafikläge 
på trafiken.nu, genom radio och på TV. (WSP, 2012 s. 5-6 ) 

 

Figur 3.7. Antal lätta och tunga lastbilar i trafik för respektive län 2011 (WSP, 2012 s.10)  
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4. Kvantitativ undersökning 
 

Nedan följer undersökningens kvantitativa del. Med hjälp av Datchas databas har data från 
24 överlåtelser av logistikfastigheter som skett sedan 2013 i Stockholms län letats fram och 
resultatet presenteras i linjära regressionsanalyser. Linjen visar ett medelvärde av 
observationerna och dess funktion står till höger om tabellen. R2 värdet, som också står till 
höger om varje tabell är ett mått som indikerar hur väl sambandet mellan de två variablerna 
överensstämmer. Ett R2 värde som är 1 visar ett fullständigt samband.

 

4.1 Avstånd till hamn 

 

Figur 4.1. Y-axeln visar taxeringsvärde och x-axeln visar avstånd till hamn för de 24 
logistikfastigheter som har överlåtits i Stockholms län sedan 2013. Data har hämtats från 
Datschas databas och avstånd till hamn har beräknats med hjälp av google maps. För 
majoriteten av de undersökta logistikfastigheterna var Värtahamnen den hamn som låg 
närmast men vid några fall var Nynäshamn den närmaste och vid något enstaka var Norrtälje 
hamn den hamn som låg närmast. Av närhet till de olika färdsätten är det närhet till hamn som 
visar starkast samband med taxeringsvärde. R2 värdet på 0,12 är visar dock inte något speciellt 
starkt samband.  
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4.2 Avstånd till Arlanda

 
Figur 4.2. Y-axeln visar taxeringsvärde och x-axeln visar avstånd till Arlanda för de 24 
logistikfastigheter som har överlåtits i Stockholms län sedan 2013. Data har hämtats från 
Datschas databas och avstånd till Arlanda har beräknats med hjälp av google maps. R2 värdet 
är 0,0049 och visar ett svagt samband. Spridningen är dessutom stor.    

4.3 Avstånd till lastplats 

 
Figur 4.3. Y-axeln visar taxeringsvärde och x-axeln visar avstånd till lastplats för de 24 
logistikfastigheter som har överlåtits i Stockholms län sedan 2013. Data har hämtats från 
Datschas databas och avstånd till lastplats har beräknats med hjälp av google maps. R2 värdet 
är 0,00317 vilket visar ett svagt samband och spridningen är stor.   
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y	  =	  1013,6x	  +	  57627	  
R²	  =	  0,00011	  
 

y	  =	  1013,6x	  +	  57627	  
R²	  =	  0,00011	  
 

4.4 Avstånd till motorväg 

 
Figur 4.4. Y-axeln visar taxeringsvärde- och x-axeln visar avstånd i kilometer för de 24 
logistikfastigheterna som har överlåtits i Stockholms län sedan 2013. Data har hämtats från 
Datschas databas och avstånd till motorväg har beräknats med google maps.  R2 värdet som är 
0,00011 är försumbart litet. Samtliga observationer ligger inom två kilometers avstånd från 
motorväg och således leder en ändring i x-led i till liten förändring i y-led. 

4.5 Avstånd till Stockholm C 

 
Figur 4.5. Y-axeln visar taxeringsvärde och x-axeln visar avstånd till hamn för de 24 
logistikfastigheter som har överlåtits i Stockholms län sedan 2013. Data har hämtats från 
Datchas databas och avstånd till hamn har beräknats med hjälp av google maps.  R2 värdet på 
0,087 visar ett svagt men inte obetydligt samband.  
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4.6 Area 

 
 

Figur 4.6. Y-axeln visar taxeringsvärde och x-axeln visar byggnadsarea för de 24 
logistikfastigheter som överlåtits i Stockholms län sedan 2013. Data har hämtats från 
Datschas databas. R2 värdet är 0,67 vilket visar ett starkt samband vilket är naturligt med 
tanke på att arean utgör en betydande del vid fastställandet av en fastighets taxeringsvärde. 

4.7 Multipel regressionsdata  

	   	   	  Regression	  Statistics	  
	  Multiple	  R	   0,839538555	  
	  R	  Square	   0,704824986	  
	  Adjusted	  R	  Square	   0,622831927	  
	  Observations	   24	  
	  Figur 4.7 Visar den sammanslagna regressionsstatistiken. Multiple R står för det sammanlagda 

R-värdet för de förklarande variablerna. Utifrån detta har R square eller R2 värdet beräknats 
fram. Begreppet förklaras ingående under punkt 2.5. Lite kortfattat är begreppet ett mått på 
hur starkt sambandet är mellan den eller de förklarande variablerna och den beroende 
variabeln. Då regressionsanalys innehåller flera förklarande variabler brukar man använda sig 
av det justerade R2 värdet då man tar i beaktande att R2 värdet stiger ju fler förklarande 
variabler man använder sig även om dessa inte har någon förklaringsgrad. 

För de sex regressionsanalyserna har taxeringsvärde varit responsvariabel och avstånd till de 
fyra olika färdsätten, avstånd till Stockholm C, avstånd till Mälardalen och area varit de 
förklarande variablerna. I den multipla regressionsanalysen är R2 värdet 0,704 vilket indikerar 
ett starkt samband. Då man använder flera förklarande variabler brukar man använda det 
justerade R2 värdet vilket är 0,623. I de enkla regressionsanalyserna har area tydligast 
korrelation med taxeringsvärde där R2 värdet är 0,628 vilket är naturligt då fastighetens area 
spelar stor roll för taxeringsvärdet.  
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4.8 Några kommentarer   
R2 värdet mellan taxeringsvärde och avstånd till hamn är 0,124 vilket är ett svagt samband. 
Detta är dock det starkaste sambandet som uppvisas mellan de olika färdsätten. Endast 
sambandet mellan area och taxeringsvärdet visar ett starkt samband mellan den beroende- och 
den förklarande variabeln.  
 
Av figurerna 4.2 och 4.5 framgår att det finns ett inte helt obetydligt samband mellan 
taxeringsvärde och avstånd till hamn och taxeringsvärde och avstånd till Stockholm C. 
Majoriteten av de undersökta logistikfastigheternas avstånd till Stockholm C skiljer sig lite 
från avstånd till närmsta hamn då den närmsta hamnen ofta var Värtahamnen som inte ligger 
långt ifrån Stockholms central. I bilaga 3, i appendix, ser man ett tydligt samband mellan 
avstånd till närmsta hamn och avstånd till Stockholm C då R2 värdet är 0,896. Således är  
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5. Intervjuundersökning 
 

Nedan följer den information som insamlats i undersökningens sju intervjuer som hör till 
intervjudelen. Frågorna har i princip varit de samma oavsett vilken aktör som har intervjuats 
och frågorna återfinns i bilaga 1 och 2 i appendix.  

 

5.1 Carrier Transport 

5.1.1 Om Carrier Transport  
Logistikföretaget Carrier Transport har funnits sedan 1983. Företaget har en egen ägarstruktur 
på så sätt att det till största del ägs och styrs av 12 åkare som har köpt andelar i företaget. I 
utbyte mot aktieinnehavet i företaget får de använda sig av varumärket och utföra de jobb som 
tilldelas företaget. På så sätt påminner ägarstrukturen om ett franchiseföretag. Företaget har 
38 anställda och verkar i Stockholm, Malmö, Göteborg, Jönköping och Örebro 

5.1.2 Intervjuresultat 
Carrier Transport ser läget som det enskilt viktigaste för logistikfastigheter i Stockholms län. 
Deras stockholmsfilial ligger sedan ett år tillbaka placerad i Årsta vilket anses vara centralt 
för en logistikfastighet i Stockholms län. Fastigheten ligger i direkt anslutning till motorväg 
och dessutom går en tågräls in till området där en kombiterminal möjliggör enkel 
godshantering vid på- och avlastning på tågtransporter. Företagets tidigare stockholmsfilial 
låg placerad ett stenkast från fastigheten i vilket företaget idag är verksamma. I samband 
lokalbytet hade företaget möjlighet att byta område men valde Årsta då företaget ansåg att 
området var bäst lämpat för logistikverksamhet utifrån företagets verksamhet. Det finns inte 
möjlighet att bygga ut lokalen ifall behovet skulle uppstå och Stockholmstrafiken kan vara 
tidskrävande. Carrier ser detta som mindre och överkomliga problem. En större lokal ses inte i 
nuläget som nödvändigt och företaget anpassar sina transporter efter trafikflödet. Företaget 
hyr fastigheten av Jernhusen. Hyra var det enda alternativet då att äga är för kostsamt med 
tanke på att företaget är ett relativt litet logistikföretag och dessutom innebär fritt kapital en 
större frihet för företaget.  
 
Lokalbytet var för Carrier Transport en del av en verksamhetsförändring. Företaget har valt 
att byta ut flera av sina kunder för att istället satsa fullhjärtat på större och mer kapitalstarka 
kunder som delar företagets bild av hur transport ska gå till. Logistikmarknaden är prispressad 
vilket har gjort att lastbilar och arbetskraft har hämtats från länder där kollektivavtal och 
minimilöner inte existerar. Ofta arbetar chaufförer för struntlöner och under tidspress vilket 
inte bara är oetiskt mot chaufförer utan utsätter även medtrafikanter för fara. Även lastbilarna 
håller sällan miljö- eller säkerhetsmässigt godtagbar standard. Carrier ser det varken som 
möjligt eller eftersträvansvärt att på åkarnas bekostnad konkurrera med sådana villkor och 
priser. Företag som NK, Arcona och Coca Cola väljer att samarbeta med Carrier transport då 
företaget kan garantera just detta. Carrier Transport strävar ständigt efter att miljöeffektivisera 
sin verksamhet. Bland annat har företaget bilar i sin flotta som drivs av rapsolja och EL. 
Företaget har blivit belönat för sitt miljöarbete och Carrier Transport är även miljö- och 
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.  
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Carrier Transport beskriver skräddarsydda fastigheter med modern standard som önskvärt. 
Företaget har sedan ett år tillbaka bytt från att sköta sin verksamhet i en äldre logistikfastighet 
till att idag sköta den i en modern och nybyggd sådan. I den äldre fastigheten som av Carrier 
transport liknas vid ett ruckel fick en del av och pålastning ske manuellt och även portar fick 
öppnas och stängas manuellt. I den nya fastigheten där mer av den interna logistiken, på- och 
avlastningen är automatiserat flödar varorna smidigare. Den nya fastigheten är även inhägnad, 
utrustad med ett bättre larm, håller en bättre miljömässig standard och dessutom är lokalerna 
mer trivsamma som arbetsplats då de är ljusare och fräschare. Carrier ser dock inte modern 
standard som ett måste utan ser det som en lyx.  
 
Carrier transport upplever trafiken i Stockholm stad som en barriär mellan stadens norr- och 
söderort. Företaget har en trafikledning som dirigerar flödet av lastbilar och styr det efter 
trafiken dels för att värna om miljön och dels för att åstadkomma ett mer effektivt flöde av 
transporter. Carrier transport anser att motorvägen är avgörande för företagets verksamhet då 
majoriteten av transporterna sker med lastbil. Företaget har tillgång till kombiterminal vilket 
gör att företaget försöker utnyttja tågtransporten allt mer. Flygtransporten upplevs av företaget 
som i princip obetydligt. Hamnen och sjöfarten utnyttjar Carrier i samband med att de utför 
flyttjobb och i det avseendet har sjöfarten betydelse för företaget men i övriga 
transportlösningar används sjöfarten sällan. 
 
Så här viktigt bedömer Carrier transport följande faktorer vara för logistikfastigheter i 
Stockholms län. Ett indikerar att Carrier transport anser det vara obetydligt och en femma 
indikerar att Carrier transport anser det ha avgörande betydelse. 
 
Närhet till Arlanda 1 
Närhet till hamn 2 
Närhet till motorväg 4 
Närhet till tåg 3 
Närhet till Mälardalen 2 
Närhet till Stockholm C 3  
Logistikfastighetens standard 4 
(Jack Wiklund, Lageransvarig Carrier Transport. Intervju den 5 maj 2015) 

5.2 Jernhusen 

5.2.1 Om Jernhusen 
Jernhusen är ett statligt ägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter längs den 
svenska järnvägen. Fastigheterna ligger spridda över Sverige mellan Malmö i söder och 
Sundsvall i norr. I företagets målsättning ingår att förenkla det kollektiva resandet både för 
passagerare och för gods- och varutransporter. Genom att förse logistikfastigheter i 
anknytning till järnvägen med bland annat kombiterminaler och cross docking förenklar 
företaget godstransportering för Sverige. Att med hjälp av boende och jobb skapa liv i 
stationsområden är en ytterligare del i Jernhusens arbete.  Företaget förvaltar 616 000 
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kvadratmeter uthyrningsbar area uppdelat på 185 fastigheter till ett totalt marknadsvärde av 
12,1 miljarder kronor.  

5.1.2 Intervjuresultat 
Jernhusen menar att något som är utmärkande för logistikfastigheter i Stockholms län är att 
cross dock funktionen spelar en viktig roll för logistikfastigheterna. Cross dock funktionen 
innebär att man splittrar upp ett större parti av ett varu- eller godsparti till flera mindre partier 
för att sedan med hjälp av mindre lastbilar föra ut de till sina respektive destinationer. Godset 
i Stockholm blir således inte stående. Det är sällan befogat att förvara gods i Stockholm då det 
är förhållandevis dyrt och fördelarna man får av att placera det i Stockholms län väger inte 
speciellt tungt. Centrallager är av denna anledning ovanligt i Stockholms län. Att placera sitt 
centrallager i exempelvis Torsvik, Jönköping fyller i princip samma funktion men till ett lägre 
pris.  
 
Stockholm stad har inte planerats för logistikändamål och bristen på mark i Stockholms län 
ses som ett problem. Logistikfastigheterna som ligger centralt och nära stadskärnan saknar 
möjlighet att växa och är ofta omoderna. Detta har gjort att områden som Rosersberg har 
vuxit fram. Sträckan mellan Rosersberg och Stockholm är hårt trafikerad vilket leder till att 
lastbilstransporter som ska färdas denna sträcka ofta fastnar i köer. Jernhusens bedömning är 
att merparten av logistikföretagen väljer logistikområden närmare Stockholm City då det 
innebär lägre hyror och kortare avstånd till City. Större företag, exempelvis Schenker eller 
DHL ställer högre krav på fastighetens standard och storlek och dras därför till områden som 
Rosersberg. Områdena närmare Stockholm har generellt sett sämre logistikfastigheter men 
med bättre geografiskt läge. Hyrorna för dessa fastigheter är lägre än i Rosersberg. De högre 
hyrorna går att motivera med bättre effektivitet, möjlighet att växa, lägre energikostnader och 
lägre miljöpåverkan. Jernhusen har erfarenhet av att de slutit avtal med kunder där hyran 
överstiger normalpris för området men där lokalen på ett eller flera sätt har haft högre 
standard vilket har ökat intäkterna för kunderna. Det finns dock inte något universalsvar på 
frågan om vad som lönar sig av att hyra billigt, gammalt och centralt eller dyrt, nytt och en bit 
utanför stadskärnan. För mindre orter och kommuner i Stockholm stads periferi kan 
uppförandet av ett logistikområde vara ett sätt att locka till sig arbetstillfällen. Stockholms 
innerstad är oförlåtande mot större lastbilar och därför inslaget av mindre lastbilar 
förhållandevis vanligt i Stockholms län jämfört med övriga landet.  
 
Alla trafikslag har olika för- och nackdelar. Man bör inte stirra sig blind på ett utav dem utan 
bör ha helheten i åtanke. Vilket av transportslagen som är mer eller mindre viktigt styrs till 
stor del av vilken verksamhet företaget sysslar med. Närhet till var och en av de olika 
transportslagen är givetvis värdefullt men de varu- och godsslag som företaget i huvudsak 
fraktar styr i stor utsträckning vad företaget prioriterar. Exempelvis är närheten till Arlanda 
mindre viktigt för ett företag som i huvudsak fraktar malm- och trä.   
 
Hyra eller äga är en klassisk frågeställning oavsett vilken sorts fastighet det rör sig om, och 
som alltid bottnar det i preferenser. Jernhusen ser dock inte några tydliga trender. Det är 
generellt vanligare bland mindre logistikföretag att hyra då det är kapitalkrävande att äga. 
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Större företag som DHL och Schenker har större möjligheter till specialiseringar inom 
företaget.  
 
Stockholm är en konsumtionsort där inflödet av varor är större än utflödet. Detta förklarar 
varför hamnen har begränsad funktion för logistikföretag i Stockholm. En med gods och varor 
fullastad färjetransport som ankommer till Stockholm lämnar inte sällan Stockholm utan att 
vara fullastad och följden blir att lönsamheten sjunker för båttransporten. Bensin och 
personalkostnader skiljer sig lite beroende på om båten är fullastad. Jernhusen ser potential i 
järnvägen då det är det miljövänligaste alternativet. Flygtransporten står endast för en liten del 
av all transport och fyller således en begränsad funktion för en logistikfastighet. Motorvägen 
är viktig för logistikfastigheter då stor del av alla transporter till och från Stockholm sker med 
hjälp av denna. Det är viktigt att behålla ett helhetsperspektiv då man bedömer var man ska 
placera sin logistikverksamhet och den totala transportkostnaden bör vara det centrala. Närhet 
till Stockholm är givetvis viktigt om man har en stor klientel där men ofta är det lönsamt, 
oavsett vilken verksamhet man sysslar med att placera sig en bit utanför då det innebär att 
man kan undvika köer och liknande. Inte sällan stirrar sig aktörer blinda på kvadratmeterpriset 
och betraktar varje kvadratmeter som identisk vilket kan bli kostsamt.  
 
Så här viktigt bedömer Jernhusen följande faktorer vara för logistikfastigheter i Stockholms 
län. Ett indikerar att Jernhusen anser det vara obetydligt och fem indikerar att Jernhusen anser 
det ha avgörande betydelse. 
 
Närhet till Arlanda 1 
Närhet till hamn 2 
Närhet till motorväg 4 
Närhet till tåg 4 
Närhet till Mälardalen 3 
Närhet till Stockholm C 3  
Logistikfastighetens standard 3 
(Henrik Därth, Chef för försäljning och leverans Jernhusen. Intervju den 21 april 2015 ) 

5.3 NCC  

5.3.1 Om NCC 
NCC är ett av norra Europas ledande företag inom fastighetsutveckling och byggande. År 
2014 hade företaget 18 000 anställda och omsatte 57 miljarder kronor. Företaget bygger och 
utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och 
infrastruktur. Företaget är främst verksamt i norden men även i Tyskland och Baltikum. 
(NCC, 2015) 

5.3.2 Intervjuresultat 
Under ideala förhållanden önskar NCC sälja fastigheterna de bygger innan de står 
färdigbyggda. Företaget har tagit steget från att tidigare ha ägt och förvaltat i stor utsträckning 
till att idag försöka sälja fastigheten så fort som möjligt. Det är en strategifråga där NCC 
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bedömer sig ha större användning för fritt kapital än att ha det låst i fastigheter. En 
logistikfastighet har ofta en årlig avkastning på 6-10 % och NCC tror sig tjäna mer än så på 
att köpa mark, utveckla och sälja. I början av 90-talet genomgick Sverige en fastighetskrasch 
vilket avskräckte NCC från att äga då det på kort tid kan innebära stora förluster.  
 
Då NCC bygger logistikfastigheter är företagets mål att vara lyhörda och snabba. NCC anser 
att det är viktigt att tillgodose kunders behov och skräddarsyr fastigheten efter verksamheten. 
NCC varken köper eller utvecklar befintliga logistikfastigheter utan bygger alltid nytt. NCC 
vill med sitt miljövänliga byggande utmärka sig och därför Breeamcertifierar företaget alla 
sina logistikfastigheter. Då NCC bygger bostäder förekommer även Green Building 
certifiering och svanenmärkning. Vid uppdrag från externa aktörer är miljöbyggnad 
förmodligen den vanligaste certifieringen. Breeam är ett internationellt system vilket är en 
anledning till att NCC har en viss förkärlek till just den certifieringen. För kontorsfastigheter 
innebär miljöcertifieringen ofta en direkt vinst för företaget, vilket inte alltid är fallet för 
logistikfastigheter. Själva certifieringen är kostsam och kanske inte alltid motiverad rent 
vinstmässigt. För NCC innebär miljöcertifieringar en kvittens på företagets miljöengagemang 
vilket stärker varumärket.    
 
Läget har stor betydelse för logistikfastigheter. Närhet till stora vägar eller det färdsätt som 
lämpar sig bäst för den specifika verksamheten är viktig. Klusterbildningar innebär ofta att 
området är strömlinjeformat för logistikändamål. Därför utgör klusterbildningar ofta bra 
logistiklägen. Marknaden är prispressad och därför är kostnadseffektivitet viktigt. Ett lager 
kan tyckas låta simpelt då dess huvudsakliga funktion är att inrymma gods och varor men i 
praktiken skiljer sig många lager åt beroende på verksamheten och vad som ska lagras. För att 
kunna uppnå kostnadseffektivitet är det därför viktigt att vara lyhörd för kundens individuella 
behov. Säkerhetskrav, kylningskrav och värmekrav är exempel på faktorer som anpassas efter 
vad som inryms i fastigheten.  
 
NCC ser en trend i hur fler investerare vill ha logistikfastigheter som en del av sina 
fastighetsportföljer. Detta beror förmodligen på den ökande efterfrågan på logistikfastigheter 
och på att det finns en generell brist på fastighetsobjekt att investera i. E-handelsföretag har 
ökat i antal under de senaste åren vilket är en bidragande faktor till det ökade trycket på 
logistikfastigheter. NCC ser även hur det blir allt vanligare att företag väljer att hyra sina 
logistikfastigheter själva istället för att dela fastigheten med en eller flera andra 
lokalhyresgäster. Man brukar kalla den här sortens logistikfastighet för ”single tenant 
fastighet” vilket är vanligare bland stora aktörer som Schenker eller DHL. Delade 
logistikfastigheter, s.k. ”multi tenant fastigheter” efterfrågas oftare av mindre logistikföretag. 
Logistikfastigheterna blir allt större vilket har att göra med att produktionskostnaden per 
kvadratmeter sjunker då man bygger större fastigheter. Logistikfastigheterna blir dessutom 
allt högre vilket beror på att man med hjälp av moderna plocksystem kan lagra mer på mindre 
ytor. Ofta har äldre logistikfastigheter lägre takhöjd och är sämre anpassade till moderna 
plocksystem. Logistikfastigheter får dessutom fler portar då man vill åstadkomma ett effektivt 
in- och utflöde av varor. Föråldrade logistikfastigheter ligger ofta centralt men då de 
uppfördes ansågs de ligga i stadens utkanter. Idag anses marken nära statskroppen vara 
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centralt och därför är marken värdefull. En trend är att de föråldrade logistikfastigheterna rivs 
för att ge utrymme för mer värdefull bebyggelse som kontor eller bostäder. Marknaden för 
logistikfastigheter är het och det finns en stor efterfråga, både på att äga och att hyra 
logistikfastigheter. NCC ser en trend i att allt fler väljer att hyra logistikfastigheter.  
 
Det finns en generell trend som inte enbart inbegriper byggbranschen som handlar om att 
företag i allt större utsträckning väljer att fokusera på sin kärnverksamhet. Förr i tiden 
transporterade företag sina egna varor från fabrik till slutdestination. Idag läggs majoriteten av 
all transport ut på tredje man. NCC äger inte exempelvis inte några egna byggkranar eller 
byggmaskiner utan hyr in de då behovet uppstår. Idag finns det en uppsjö av renodlade 
logistikföretag vilket ökar incitamenten att utveckla och effektivisera logistikfastigheter.  
 
Stockholm ligger relativt avskilt från Europa och det ligger inte heller centralt i Sverige. 
Logistik handlar delvis om att optimera transporter och således är korta transporter önskvärt. 
Stockholm har således ett relativt dåligt strategiskt läge. Örebro och Jönköping är exempel på 
städer som har bättre strategiskt läge. Stockholms storlek är den främsta anledningen till att 
Stockholm har relativt mycket logistikområden. Satsningar på infrastruktur kan kompensera 
för det dåliga läget och öka det logistiska värdet.  
 
Hamnen i Göteborg är central för stadens logistik vilket inte är fallet i Stockholm. 
Värtahamnen ligger centralt i Stockholm City vilket anses vara ett dåligt läge för logistik. 
Även järnvägen används sparsamt. Majoriteten av all transport till och från Stockholm sker 
med lastbil. Hamnen i Nynäshamn har ett betydligt bättre läge och utbyggnaden av hamnen 
kan innebära att antalet transporter med sjöfart kommer att öka. De höga priserna och den 
höga efterfrågan på mark i centrala Stockholm gör att logistikområden förpassas till 
ytterområden då det inte är ekonomiskt hållbart eller lämpligt att bygga den sortens fastigheter 
där. Detta är inte fallet för Nynäshamn och eventuellt kan utbyggnaden av hamnen innebära 
en uppsving för sjöfartstransporten i Stockholms län. Flygtransporter används i huvudsak för 
speciella transporter och närheten till detta transportsätt har således ganska lite värde för 
logistikfastigheter.  
 
Så här viktigt bedömer NCC följande faktorer vara för logistikfastigheter i Stockholms län. 
Ett indikerar att NCC anser det vara obetydligt och fem indikerar att NCC anser det ha 
avgörande betydelse. 
 
Närhet till Arlanda 2 
Närhet till hamn 2 
Närhet till motorväg 5 
Närhet till tåg 3 
Närhet till Mälardalen 4 
Närhet till Stockholm C 3  
Logistikfastighetens standard 5 
(Mats Matsson, Affärschef NCC Construction. Intervju den 23 april 2015) 
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5.4 Postnord 

5.4.1 Om Postnord 
Postnord är en sammanslagning mellan den f.d. svenska Posten och Post Danmark. Svenska 
staten äger 60 % av företaget och den danska staten äger resterande 40 %. Sammanslagningen 
skedde år 2009 och idag erbjuder företaget nordens medborgare och företag logistik och 
kommunikationslösningar. År 2014 sändes 120 miljoner paket och 5,3 miljarder brev med 
Postnord. Företagets uttalade mål är att med deras expertis och unika distributionsnät utveckla 
förutsättningarna för morgondagens kommunikation, distribution, e-handel och logistik. 
Postnord skiljer sig från samtliga andra logistikföretag i Sverige på så sätt att företaget har ett 
postuppdrag vilket innebär att företaget är skyldiga att leverera post och paket inom hela 
Sverige inom 24 timmar.  

5.4.2 Intervjuresultat 
Postnord drar en skiljelinje mellan två sorters logistikfastigheter: Traditionell 
tredjepartslogistikfastigheter som mer alldagligt brukar kallas lagerfastighet. Den andra typen 
är terminalbyggnad vars syfte är att distribuera gods och varor i mindre partier. Distinktionen 
mellan de två är viktig för att de skiljer sig åt på flera sätt då de fyller olika funktioner. En 
tredjeparts logistikfastighet kännetecknas av färre uttransporter medan en terminal som 
handlar om spridning har betydligt fler. En med några mil felplacerad terminal kan för 
postnord kosta mångmiljonbelopp i merkostnader per år och dess geografiska läge är således 
avgörande. Ett bra läge för en terminal är med närhet till distributionstunga områden. Givetvis 
spelar den geografiska placeringen även roll för tredjepartslogistikfastigheten men inte als lika 
mycket. De skiljer sig även i tekniskt utförande. En tredjepartslogistikfastighet går att jämföra 
med en kub som ska fyllas med varor och det ska finnas utrymme för lastbilar att kunna 
komma till medan en terminal har betydligt fler portar, kajer och uppställningsplatser för 
lastbilar. Tomteboda är idag Postnords terminal i Stockholm. Den är svåråtkomlig för lastbilar 
som ofta försinkas av trafiken i Stockholm och dessutom är den interna transporten i 
terminalen osmidig. Idag byggs i princip alla terminaler på ett plan, möjligtvis två men då är 
ett avsatt för personalutrymmen. Flera plan innebär långa och osmidiga transportvägar. 
Europeiska logistikfastigheter skiljer sig mot Asiatiska logistikfastigheter på så sätt att man i 
Asien ofta bygger högre logistikfastigheter med flera våningar. Anledningen till att man i 
Asien oftare bygger på höjden är för att de har brist på mark vilket inte är fallet i Europa. I 
Europa har DHL nyligen lanserat en idé där man planerar att bygga u-formade terminaler 
vilket är helt nytt. Modellen är än så länge oprövad men DHL menar att det kommer öka 
effektiviteten både då det utnyttjar marken mer effektivt och förenklar distribution.  
 
Postnord anser att flexibilitet är viktigt för logistikfastigheten. Med flexibilitet avses möjlighet 
att kunna forma byggnaden efter verksamhetens behov och att bygga ut då behovet finns. 
Marknaden för logistikverksamhet är idag utsatt för prispress vilket såklart gör att priset för 
fastigheten är avgörande. En annan fråga som är aktuell för samhället som stort och således 
även för logistikföretag är miljöfrågan. För tio år sedan betraktades det inte som speciellt 
viktigt att bygga miljövänligt. Idag ser man på saken ur ett helt annat perspektiv. En 
logistikfastighet som inte är miljövänlig är ofta svårsåld. Certifieringar som Green building 
och Breeam har slagit igenom på senare år och är ett sätt att intyga för kunder att man uppnår 
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en miljövänlig standard. Postnord har som krav då de hyr in sig i en lokal eller fastighet att 
byggnaden ska leva upp till de uppställda krav som finns för att en fastighet ska kunna godtas 
som Green Building. Att fastigheten har fått certifieringen anses dock inte vara krav. Många 
försäkringsbolag väljer att inte försäkra logistikfastigheter som exempelvis har isolering i en 
speciell sorts plast då den anses vara miljöovänlig. Postnord ställer ofta samma krav då de hyr 
lokaler och företaget försöker ställa stränga krav som ofta går utöver vad som krävs från olika 
myndigheter. Postnords uttalade mål är att minska sina koldioxidutsläpp med 40 % mellan 
2009 och 2020. Det är ett ambitiöst och tufft mål som går att uppnå men Postnord måste 
försöka minska miljöpåverkan i samtliga led. Grön el, krav på leverantörer, miljövänliga 
lastbilar och miljövänliga byggnader är exempel på hur Postnord försöker minimera sin 
miljöpåverkan.  
 
Postnord har som strategi att äga om man avser stanna i tjugo år eller längre. I övrigt har 
företaget en stor förkärlek till att hyra sina fastigheter. Att äga en fastighet innebär att man 
binder mycket kapital vilket Postnord gärna undviker. Vad som avses med flexibilitet beror på 
hur man väljer att definiera flexibilitet och Postnord anser att fritt kapital väger tyngre än att 
äga fastigheten. Postnord ser att detta är ett generellt betraktelsesätt för logistikföretag i hela 
Stockholms län. 
 
De senaste åren har e-handeln ökat i rask takt vilket givetvis har påverkat logistikmarknaden 
på flera sätt. Det ökade trycket har gjort att terminalen i Tomteboda framstår som omodern 
och därför har Postnord valt att flytta sin kombiterminal till Rosersberg i Sigtuna kommun. 
Anledningen till att man valde Rosersberg är för att det var den enda platsen som uppfyllde 
Postnords krav. Företaget önskade vara spåranslutna direkt till stambanan och dessutom är 
långa spår en förutsättning då godståg ofta är tunga och behöver lång bromssträcka för att 
sakta in i god tid. Det enda utrymme som fanns var det i Rosersberg som inledningsvis var 
upptaget. Efter långa förhandlingar lyckades dock Postnord få tillgång till marken. 
 
Då posten till skillnad från övriga logistikföretag i Sverige har som krav att kunna leverera 
post i hela Sverige och dessutom att kunna göra det inom begränsad tidsrymd så är närheten 
till samtliga transportsätt väsentliga för företaget. Postnord strävar efter att öka antalet 
transporter som sker med tåg och minska antalet transporter med lastbil men idag är 
tillgången till väg det viktigaste transportsättet. Flyg är viktigt för att Postnord ska kunna klara 
sitt åtagande men då transportsättet anses vara miljöskadligt strävar företaget efter att minska 
antalet luftburna transporter. Om man ser till Stockholms län har hamnen liten betydelse för 
Postnord då företaget främst är verksamma i Norden. En del leveranser sker till Gotland men i 
övrigt har hamnen liten betydelse.  
 
Så här viktigt bedömer Postnord följande faktorer vara för logistikfastigheter i Stockholms 
län. Ett indikerar att Postnord anser det vara obetydligt och fem indikerar att Postnord anser 
det ha avgörande betydelse. 
 
Närhet till Arlanda 2 
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Närhet till hamn 1 
Närhet till motorväg 5 
Närhet till tåg 3 
Närhet till Mälardalen 2 
Närhet till Stockholm C 3  
Logistikfastighetens standard 4 
(Lena Sjölin, Fastighetschef Postnord. Intervju 22 april 2015) 

5.5 Schenker Logistics 

5.5.1 Om Schenker Logistics 
Schenker Logistics ingår i DB Schenker koncernen vilket anses vara ett av världens största 
logistikföretag. Koncernen består av statsägda Deutsche bahns godstransportverksamhet och 
Schenkers verksamheter. I svensk åkertidning rankades företaget som världens femte största 
logistikföretag. År 2012 omsatte företaget 18,5 miljarder Euro (svensk åkeritidning, 2012). 
Idag har företaget 64 000 medarbetare och verkar i 130 olika länder. Företaget är störst i 
Europa på landtransporter och näst störst i världen på luftburna transporter. (Schenker, 2015) 

5.5.2 Intervjuresultat 
Schenker ser läge och standard som de viktigaste faktorerna för logistikfastigheter i 
Stockholms län. Schenker anser att närhet till kommunikationer kännetecknar ett bra läge och 
framförallt är direkt närhet till motorväg viktig. Motorvägen är viktig inte bara för 
logistikfastigheter i Stockholms län utan för hela Sverige. Då Schenker har valt att dela upp 
sin verksamhet på flygfrakt, sjöfrakt och mark så är det svårt att avgöra vilken betydelse de 
fyra olika färdsätten har för Schenker i Stockholms län. Schenker menar att närheten till 
Stockholm city är viktigt. Det är en sorts balansgång där det är viktigt med närhet till 
Stockholm men hamnar man för nära dras transportbilar ofta in i Stockholmstrafiken vilket 
inte är önskvärt. Schenker ser dock möjligheten att kunna växa och bygga ut i fall det skulle 
behövas som viktigt och har därför valt att placera sina logistikfastigheter avskilt från city. 
Marken nära city är dessutom för dyr och från kommunalt håll vill man ofta undvika logistik 
och industriområden för centralt då verksamheten stör boende. Med standard ser Schenker 
många och väl fungerande portar som avgörande för logistikfastigheter.  
 
På Schenkers stora terminalbyggnader finns det inte sällan någon stans i storleksordningen 
150 portar. För att minimera sin miljöpåverkan satsar Schenker bland annat på att förse sina 
fastigheter med energisnåla ellösningar och ventilationssystem. Närvarostyrd armatur, portar 
som vädertätas och en förkärlek för fjärrvärme är konkreta exempel på hur Schenker försöker 
minska sin miljöpåverkan. Schenker menar att frågan är av stor betydelse för företaget. Även 
på bilsidan görs miljösatsningar. Exempelvis utbildar företaget sina lastbilsförare i hur man 
kör miljövänligt och satsar på el- och etanoldrivna lastbilar. 
 
Schenker logistics hyr samtliga av sina fastigheter av Schenker properties. Som namnen 
antyder ingår företagen i samma koncern och pengarna som betalar hyran går ”runt i 
plånboken”. Det har varit så under längre tid och anledningen till att man valt detta upplägg är 
för att det möjliggör att olika spetskometensen inom företaget får fokusera på sitt 
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huvudområde. Schenker properties bygger fastigheter enligt samma koncept oavsett var i 
Sverige det är. Skillnaden mellan logistikfastigheter i exempelvis Stockholm eller Göteborg är 
liten eller obefintlig.  
 
Schenker anser att marknaden för logistikfastigheter i Stockholms län kännetecknas av ett 
begränsat bestånd och en stor efterfråga. Den stora efterfrågan är en följd av den ökande e-
handelns som har tilltagit under det senaste decenniet och som fortfarande växer i rask takt. 
Detta ställer nya krav på logistikföretag som bland annat innebär större lokaler, snabbare och 
mer frekventa transporter. Det är viktigt att logistikfastigheten kan tillhandahålla gods och 
varor snabbt och enkelt. Schenker ser en trend i hur man idag bygger smartare än man tidigare 
gjort. Man bygger större logistikfastigheter både sett till bredd och höjd. Höglager är mer 
vanligt förekommande, speciellt i Stockholm då den dyra marken tvingar fram lösningar där 
man bättre utnyttjar höjden. På 70-talet byggde man ca 6 meter högt medan man idag sällan 
bygger lägre än 15 meter. Mycket av det arbetet som tidigare gjordes manuellt är idag 
automatiserat och olika sorteringssystem möjliggör att man bättre utnyttjar höjden. Man satsar 
mer på personalutrymmen idag än man tidigare gjort och då det ses som viktigt att skapa 
trevliga arbetsplatser för företagets anställda. En trend är också att man ofta väljer att 
kombinera logistikfastigheter med personalutrymmen. Kanske för att undvika motsättningar 
inom företaget då det minskar vi/dom känslan i företaget när företagets anställda vistas på en 
arbetsplats. Tätade dörrar är en inte bara viktigt ur en miljösynpunkt utan det är även 
betydelsefullt för att skapa en trivsam miljö för personal. På 70-talet försågs inte 
logistikfastigheter med automatiska dörrar eller portar. På och avlastning fick göras för hand 
med vidöppna dörrar. Säkerhet betonas också mer idag. Man åstadkommer detta bland annat 
genom inhängningar och passersystem.  
 
Så här viktigt bedömer Schenker följande faktorer vara för logistikfastigheter i Stockholms 
län. Ett indikerar att Schenker anser det vara obetydligt och fem indikerar att Schenker anser 
det ha avgörande betydelse. 
 
Närhet till Arlanda 4 
Närhet till hamn 3 
Närhet till motorväg 5 
Närhet till tåg 4 
Närhet till Mälardalen 3 
Närhet till Stockholm C 5  
Logistikfastighetens standard 4 
(Roger Noll, Fastighetschef Schenker. Intervju 11 maj 2015) 

5.6 Sigtuna kommun 

5.6.1 Om Sigtuna kommun 
I Sigtuna kommun ligger Rosersbergs industriområde vilket anses vara Stockholm läns bästa 
område för logistikfastigheter. Sigtuna ligger strategiskt beläget med både Stockholm och 
Uppsala inom en halvtimmes färdväg. Kommunen korsas av europaväg 4 och i kommunen 



 

 40 

ligger Arlanda; Sveriges enskilt största flygplats. Kommunens näringsliv domineras av 
samfärdsel och transport. På Arlanda flygplats är 13 000 anställda vilket gör det till 
kommunens största arbetsgivare. (Nationalencyklopedin, 2015 a) 

5.6.2 Intervjuresultat 
Man kan likna Arlandas betydelse för Sigtuna som ett större bruks betydelse för en mindre 
ort, exempelvis ABB för Ludvika. En stor andel av Sveriges luftburna transport sker till och 
från Arlanda och dessutom finns det goda förbindelser till flygplatsen. Sigtuna kommun har 
således bra kommunikationer som kan utnyttjas för logistikändamål.   
 
Flertalet nya företag har valt att placera logistikfastigheter i Sigtuna. I kommunen finns 
relativt sätt många industriområden men Rosersberg utgör det enskilt största. Kommunen har 
sålt ungefär 550 000 kvadratmeter det senaste året för logistikändamål. Ett företag vid namn 
Prologis initierade kontakt med Sigtuna kommun för att förhöra sig om det i kommunen fanns 
mark som var lämplig för logistikfastigheter. Det var för företaget viktigt att minimera 
tidsåtgången innan byggandet kunde börja ske. Mark fanns liksom en antagen detaljplan. Att 
marken var detaljplanelagd var förmodligen avgörande. Liknande mark som var avsedd för 
samma ändamål men utan detaljplan fanns tillgänglig i andra kommuner. Företaget ville köpa 
80 000 kvadratmeter mark för att uppföra 30 000 kvadratmeter logistikfastighet med 
utbyggnadsmöjlighet. Kommunen kom tillsammans med Prologis överens om att kommunen 
skulle dra fram en väg, fjärrvärme och VA till området. Affären var ett startskott till att 
området Rosersberg började expandera. Ett större tvätteri, John Deere och Schenker anslöt sig 
kort därefter. De främsta stordriftsfördelarna med ett område som Rosersberg är 
kommunikationerna. Vid kommande årsskifte beräknas en kombiterminal stå klar i området. 
Det kommer möjliggöra effektiv av- och pålastning från tåg till lastbil vilket anses vara 
värdefullt för logistikföretag. Den nya kombiterminalen kommer att leda till att mer gods 
kommer fraktas på tåg vilket kommer minska trafiken på vägarna. Dessutom har en 
avfartsramp från E4 till området anlagts vilket minskar köer till och från området. Även det är 
något som höjer attraktiviteten för området. Kostnaden för rampen var ungefär 300 miljoner 
kronor. 
 
Ett exempel på vilka positiva effekter det kan medföra för en kommun att ha ett område som 
Rosersberg är då Lidl valde att flytta sitt huvudlager från Eskilstuna till Rosersberg. 47 000 
kvadratmeter logistikfastighet byggdes och i samband med detta valde nästan femtio familjer 
att flytta med företaget till Rosersberg. Detta hade förmodligen inte varit möjligt om det inte 
vore för att Sigtuna kommun har fungerande skolor, boende, idrottsanläggningar osv. 
Kommunen får inte intäkter direkt av att folk jobbar i Rosersberg men ofta väljer folk att 
bosätta sig på samma plats som de arbetar och således genererar det skatteintäkter för 
kommunen.  
 
Platsen där Rosersberg ligger är inte lämpad för så mycket mer än industri. Det beror på att 
det bedöms vara influensområde som bullerstörs av ankommande och avgående flygplan från 
Arlanda. Det samma gäller för marken intill Rosersberg, där tre nya detaljplaner håller på att 
antas. Sigtuna kommun köpte marken av fastighetsverket och det rör sig om ungefär 58 häktar 
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mark. Sigtuna kommun bytte sedan ungefär hälften av marken med företaget Kilenkrysset 
mot mark som är bättre lämpad för bostäder. Sigtuna har sett till sina gränsande kommuner 
väldigt god tillgång till mark vilket är ytterligare en faktor till att Sigtuna kommun anses vara 
väl lämpat för logistikföretag. I kommuner med brist på mark konkurrerar ofta bostäder ut 
industriområden. Endast 14 % av Sigtuna kommun får bebyggas med bostäder. Detta beror 
främst på influensområdet från flygplatsen, motorvägen som går igenom kommunen, svarta 
jordar och de många fornminnen som finns i kommunen. Det finns således mycket mark som 
inte lämpar sig för bostäder men som lämpar sig väl för industriområden. Sigtuna kommun 
har en planberedskap där de ständigt arbetar för att ta fram nya planer och för att utveckla 
logistikområden. Dessutom är kontakten med Sigtuna enkel och effektiv då all kontakt sker 
med två personer.  
 
Sigtuna kommun belyser vikten av helheten. Ett företag som placerar sin verksamhet i 
Rosersberg behöver arbetskraft som i sin tur är beroende av en kommun med bra skolor, 
miljöer, idrottshallar, osv. Finns inte det kommer kommunen på lång sikt att förlora invånare 
vilket leder till brist på arbetskraft. Företag som vill bygga logistikfastigheter känner ofta till 
att Sigtuna uppfyller dessa kriterier vilket är en anledning till att de väljer att placera sig där. 
Ett område som Rosersberg säljer ofta in sig själv bland företagen vilket gör att kommunen 
står ut bland övriga kommuner. Det finns idag en stor efterfråga på logistikfastigheter och 
mark för att bygga nya logistikfastigheter vilket gör det svårt för kommunen att hålla den 
beredskap de önskar. Sigtuna sammanfattar kommunens roll med begreppen helhet, 
kommunikation, effektivitet och läge.  
 
Sigtuna kommun ser idag hur det byggs mer effektivt och miljömedvetet. Dessutom anpassas 
fastigheterna efter verksamhetens specifika behov. Ofta väljer företag att flytta in i nya 
fastigheter framför att renovera och bygga ut befintliga byggnader. Sigtuna kommun tror 
också att den starka efterfråga på logistikfastigheter som vi idag ser kommer fortsätta men att 
marken som Sigtuna erbjuder för dessa ändamål någon gång kommer ta slut. Även om det är 
viktig del av Sigtunas näringsliv så vill de inte lägga alla ägg i en och samma korg. En 
diversifierad näringslivsstrategi är lämpligare. 
 
Så här viktigt bedömer Sigtuna kommun följande faktorer vara för logistikfastigheter i 
Stockholms län. Ett indikerar att Sigtuna kommun anser det vara obetydligt och fem indikerar 
att Sigtuna kommun anser det ha avgörande betydelse. 
 
Närhet till Arlanda 4 
Närhet till hamn 2 
Närhet till motorväg 5 
Närhet till tåg 4 
Närhet till Mälardalen 4 
Närhet till Stockholm C 3  
Logistikfastighetens standard 5 
(Christer Wikström, Näringslivschef Sigtuna kommun. Intervju 20 april 2015) 
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5.7 Simon Edström Logistics 

5.7.1 Om Simon Edström Logistics 
Simon Edström Logistics är ett mindre logistikföretag med logistikfastigheter i Malmö och 
Stockholm. Företaget, som startades 1891, har idag 17 anställda och 2014 omsatte företaget 
33 miljoner kronor. På företagets hemsida beskriver företaget hur de erbjuder 
tredjepartslogistik i hela logistikkedjan; lagring, transportering, distribuering och hantering.  
(Simon Edström, 2015) 

5.7.2 Intervjuresultat 
Edström Logistics har valt att placera sin Stockholmsfilial Rosersberg då deras största kund, 
Lantmännen, har sin fabrik placerad i Loudden en bit norr om Rosersberg. Där tillverkar 
Lantmännen smörjoljan ”Agro oil” vilket knappt efterfrågas i centrala Stockholm. Att inte 
fastna i köer som ofta bildas i Stockholm stad är för Edström viktigt och av denna anledning 
placerade sig företaget en bit norr om Stockholm stad. I september i år kommer företaget att 
påbörja en flytt av sin verksamhet till Brumma industriområde, som ligger nordväst om 
Stockholm stad. Anledningen till att de flyttar är för att de liksom hyresgästen som de delar 
fastigheten med vill expandera.  
 
Som tidigare nämnts har Edström Logistics två logistikfastigheter, en i Malmö och en i 
Stockholm. Fastigheten i Malmö är 14 000 kvadratmeter och ägs av företaget. Fastigheten dit 
de kommer flytta i september är 7200 kvadratmeter och hyrs av NCC. Att köpa fastigheten 
skulle kosta ungefär 75 miljoner kronor och företaget ser det som ett bättre alternativ att inte 
låsa detta kapital. Om NCC, som är nuvarande ägare av fastigheten, väljer att sälja den om 1-2 
år skulle Edström logistics vara intresserade av att köpa fastigheten. 
 
Det viktigaste med en logistikfastighet är att vara lätt att ta sig dit för transportörer. Därför är 
Rosersbergs närhet till E4 värdefull. Brumma industriområde ligger i anslutning till E18 vilket 
går att jämställa. Den främsta fördelen med en ny logistikfastighet är att man i ett tidigt skede 
kan vara med och skräddarsy den och således strömlinjeforma den efter sin verksamhet. 
Takhöjder, pelarindelningar, lastbryggor, golvytor är viktiga inslag som varierar beroende på 
vilken verksamhet företaget håller på med. Stockholm stad brukar liknas vid en barriär då 
lastbilar ofta fastnar i köer. Att åka norr till söder eller tvärtom under vissa tider på dygnet är 
väldigt tidskrävande och av denna anledning är det attraktivt att ligga en bit utanför. Brumma 
industriområde som ligger nord väst om Stockholm har tillgång till riksväg 70 vilket är ett 
alternativ då Stockholm är som mest trafikerad. Edström logistics ser även närhet till förbifart 
Stockholm som attraktivt.  
 
Edström logistics ser hur den ökande e-handeln har inneburit en tilltagande efterfrågan på 
tredjepartslogistik. Ofta eftersträvar företag att fokusera på sin kärnverksamhet och lägger 
därför ut logistiken på tredje man. En annan trend är att varor och gods samlas i lager en bit 
utanför Stockholm för att transporteras till Stockholm stad under natten då vägarna inte är lika 
trafikerade. En trend som är mer specifik för byggföretags logistik är att deras material 
beställs i stora partier för att sedan slussas ut till sina slutdestinationer snabbt. Detta kan 
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tyckas låta självklart men trenden är att man ska minimera tiden då materialet lagras. I 
logistiksammanhang brukar denna metod benämnas ”Just in time”.  
 
Dagens logistikfastigheter är präglade av miljö- och effektivitetstänk. Energikostnaden kan 
skilja sig med 60 kronor per kvadratmeter och år om man jämför en ny och gammal 
logistikfastighet. För en normalstor logistikfastighet, exempelvis den fastigheten som Edström 
logistics kommer flytta in i september, skulle det innebära merkostnader på 432 000 kronor 
per år. Det finns dessutom krav från logistikföretagens kunder att fastigheterna ska vara 
miljömässigt godtagbara. 
 
Fastigheterna blir allt högre för att företagen idag på bättre sätt kan kunna utnyttja volymen. 
Idag är en vanlig höjd på ett höglager 20 meter; För 20 år sedan var normalhöjden närmare 11 
meter. Det är tekniken som har tillåtit företagen att utnyttja höjden då truckar och interna 
system idag är betydligt bättre. Ljusa material är också allt vanligare då man vill skapa en 
trivsam miljö för sina medarbetare. För tjugo år sedan lades sällan något arbete på att skapa en 
trivsam vistelsemiljö i logistikfastigheterna vilket inte längre är fallet. Man har gått ifrån att 
bygga ”källarlokaler ovan mark”. Även om lokalerna sällan utgör några arkitektoniska 
mästerverk läggs mer fokus på de estetiska aspekterna. 
 
Det är det inte speciellt attraktivt att frakta varor och gods med sjöfart till och från Stockholm. 
I Malmö finns det bättre kommunikationer till och från hamnen och Malmös strategiska läge 
är dessutom mer gynnsamt för sjöfart. Det är ett exempel på en stad där hamnen utgör en 
viktig del av logistiken vilket inte är fallet i Stockholm. Värtahamnen ligger strategiskt dåligt 
då den är svår att ta sig till och ifrån. Värtahamnen ligger centralt och sjönära. Marken är 
värdefull och bättre lämpad för kontor eller bostäder. Edström Logistics bedömning är att 
hamnen kommer försvinna. Ett klokare alternativ enligt Edström Logistics mening är att 
använda Kapellskär och/eller Nynäshamn genom att bygga ut hamnarna och anslutande 
järnvägar.  
 
Till frågorna nedan har Edström logistics följande kommentarer: Mälardalen är generellt 
viktigt för att det finns mycket kunder och konsumenter. Men vad som är viktigt beror på 
vilka kunder man hjälper och vilka konsumenter man förser med varor. Lantmännen har 
kunder i Norge, Danmark och Sverige men få i Stockholm city därför värderar Edström 
Mälardalen högt och Stockholm lågt.  
 
Så här viktigt bedömer Edström Logistics följande faktorer vara för logistikfastigheter i 
Stockholms län. Ett indikerar att Edström Logistics anser det vara obetydligt och fem 
indikerar att Edström Logistics anser det ha avgörande betydelse. 
 
Närhet till Arlanda 2 
Närhet till hamn 3 
Närhet till motorväg 5 
Närhet till tåg 3 
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Närhet till Mälardalen 5 
Närhet till Stockholm C 2  
Logistikfastighetens standard 5 
(Thomas Ek, Platschef Simon Edström Logistics. Intervju den 22 april 2015) 
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6. Analys och diskussion 
 

I den här delen analyseras och diskuteras information och data som har inhämtats i 
litteraturundersökningen, den kvantitativa delen och intervjudelen.  

 

6.1 Kvantitativ undersökning 

6.1.2 Area den enda beskrivande variabeln som visar ett starkt samband med den 
förklarande variabeln 
R2 värdet mellan taxeringsvärde och avstånd till hamn är 0,124 vilket indikerar ett svagt 
samband. Detta är dock det starkaste sambandet som uppvisas mellan de olika färdsätten och 
således visar den kvantitativa analysen svaga samband mellan närhet till de olika färdsätten 
och taxeringsvärde.  

6.1.2 Samtliga fastigheter ligger i direkt anslutning till motorväg  
Få fastighetstyper är lämpade att ligga intill motorväg pga. det buller- och den estetiska 
störning som motorvägen för med sig. För en logistikfastighet utgör närhet till motorväg bra 
skyltläge men framförallt är det en förutsättning för fungerande lastbilstransporter samtidigt 
som buller och estetiska störningarna har liten betydelse. Samtliga undersökta fastigheter 
ligger inom 2 kilometer från motorväg. Av observationerna att döma är direkt närhet till 
motorväg således snarare en förutsättning för logistikfastigheter än ett önskemål.  
 
Med tanke på att logistikverksamhet är en av få verksamheter som anses lämplig att driva 
intill motorväg är efterfrågan på den sortens mark begränsad samtidigt som utbudet på mark 
som ligger intill motorväg stort så är den direkta närheten till motorväg förmodligen inte en 
värdehöjande faktor.  

6.1.3 Avstånd till hamn och Stockholm C 
I Stockholm är generellt äldre logistikfastigheter placerade mer centralt, närmare Stockholm 
city och nyare mer moderna logistikfastigheter är mer vanligt förekommande i stadens 
utkanter. Då byggnaders ålder är en viktig parameter vid framtagandet av taxeringsvärde har 
fastighetens ålder påverkat resultatet och kanske visar resultatet mer hur logistikfastigheter i 
allt större utsträckning har förpassats till stadens perifera områden än hur taxeringsvärdet höjs 
i takt med närheten till stadskärnan. 

6.2 Intervjuundersökning 

6.2.1 Miljömässighet och kostnadseffektivitet 
Samtliga intervjuade aktörer intygar om att marknaden för logistikfastigheter i Stockholms län 
präglas av miljömedvetenhet och kostnadseffektivitet. De intervjuade logistikföretagen 
beskriver hur de strävar efter att minska sin miljöpåverkan. Postnord har som uttalad 
målsättning att minska sina koldioxidutsläpp med 40 % mellan 2009 och 2020. För att uppnå 
detta jobbar företaget i samtliga led. Företaget har som krav att deras fastighetsbestånd ska 
vara så pass miljövänligt att samtliga av deras fastigheter skulle kunnat miljöcertifieras utan 
att nödvändigtvis vara miljöcertifierade. Schenker beskriver hur företaget ständigt jobbar i 
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flera led för att minimera företagets miljöpåverkan. Som konkreta exempel förser företaget 
sina logistikfastigheter med energisnåla ellösningar och ventilationssystem, närvarostyrd 
armatur, tätade portar och fjärrvärme. För att åstadkomma ett smidigare in- och utflöde av 
varor och för att miljöanpassa sin verksamhet har båda av de mindre logistikföretagen som 
har intervjuats valt att placera sin verksamhet i nya och moderna lokaler.  
 
Utöver att sköta sin verksamhet i miljövänliga lokaler försöker Carrier transport begränsa sin 
miljöpåverkan genom att satsa på el- och rapsdrivna lastbilar. Även Schenker beskriver sin 
strävan efter att miljöeffektivisera företagets lastbilsflotta. Företaget utbildar sina chaufförer i 
hur man kör miljömässigt och satsningar görs på el- och etanoldrivna lastbilar. Postnord gav 
inte något konkret exempel utan var mer generella när de sa att de måste minimera sin 
miljöpåverkan i samtliga delar av verksamheten. Det miljövänliga tänkandet genomsyrar altså 
hela logistikmarknaden. Carrier transport beskriver dock hur oseriösa aktörer på marknaden 
har tvingat företaget att omstrukturera sin verksamhet. Carrier transport bedömer att dessa 
aktörer sköter sin verksamhet utan hänsyn till vare sig miljö eller anställda chaufförer. Att 
förknippa företag med den sortens verksamhet kan skada företags varumärke varför 
majoriteten av alla företag väljer att använda sig av åkerier som värnar om miljö och 
anställda.  

6.2.2 Fastighetsbeståndet  
Jernhusen och NCC drar en skiljelinje mellan nya och gamla logistikfastigheter där de nyare 
fastigheterna ofta finns i stadens utkanter och de äldre fastigheterna mer centralt. Då de äldre 
logistikfastigheterna byggdes var de anpassade efter dåtidens föreställningar och efter 
dåtidens teknik. Dessutom ansågs de ligga i stadens utkanter. Vi har sedan dess genomgått ett 
paradigmskifte då miljömedvetenhet prioriteras och vi har dessutom genomgått en teknisk 
utveckling som möjliggör ett bättre utnyttjande av lokalerna. De äldre fastigheterna framstår 
som miljöovänliga och ineffektiva. Stockholm har dessutom tilltagit i omfång. Områden som 
Årsta och Sundbyberg som tidigare har utgjort stadens utkanter anses idag vara centrala lägen. 
Efterfrågan på mark i centrala Stockholm är hög och med tanke på att logistikfastigheterna i 
de centrala delarna inte sällan är ineffektiva och omoderna är det svårt att motivera varför de 
ska ligga där och inte mer avskilt från staden. Ett undantag av de intervjuade är Carrier 
transport som verkar i Årsta, 10 minuter från Stockholms central. Sigtuna kommun beskriver 
hur bostäder och kontor ofta konkurrerar ut logistikfastigheter till stadens utkanter. NCC 
beskriver en trend där omoderna logistikfastigheter nära stadskärnan rivs för att istället föra 
upp bebyggelse som är bättre lämpad för området. Ofta innebär det en direkt vinst för 
logistikföretagen att vara miljömedvetna då majoriteten av deras kunder är oförlåtande mot 
företag som inte är det.  
 
NCC certifierar samtliga sina byggnader då det stärker företagets varumärke och för att det 
efterfrågas externt vilket är ett ytterligare tecken på hur viktig miljöfrågan är. Postnord 
beskriver hur miljöfrågan var en ickefråga för logistikfastigheter 10 år sedan vilket tyder på 
att de äldre fastigheterna egentligen inte behöver vara speciellt gamla för att de ska anses vara 
omoderna. Schenker beskriver skillnaden mellan 70-talets logistikverksamhet och dagens 
logistikverksamhet som dag och natt. På 70-talet sköttes den både interna logistiken och av- 
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och pålastningen manuellt vilket var tids- och energikrävande. Med tanke på att portar ofta 
stod på vid gavel var fastigheterna varken trivsamma eller miljövänliga.  

6.2.3 Klusterbildningar i stadens utkanter 
Nya klusterbildningar växer fram i stadens ”nya” utkanter. Rosersbergs industriområde är ett 
exempel på en sådan. Sigtuna kommun har investerat 300 miljoner kronor i en av- och påfart 
från motorvägen till området vilket har minskat trafiken på vägen. En modern kombiterminal 
beräknas stå klar vid årsskiftet 2016 vilket kommer förenkla av- och pålastningen av varor 
och gods som transporteras med tåg. Det är Sigtuna kommuns förhoppning att detta kommer 
öka logistikföretagens incitament att transportera gods med järnvägen och således avlasta 
motorvägen. Trafikverket beskriver hur stadens två centrala lastplatser har ”växt igen” och att 
det är en tidsfråga innan lastplatserna läggs ner. De är omoderna dels då de är svåra att ta sig 
till, dels för att de är för små och dels för att de är omoderna. Postnord har valt att flytta sin 
kombiterminal till Rosersberg då företaget anser den interna logistiken i deras nuvarande 
terminal, Tomteboda, vara omodern och således även kostsam. Terminalen är byggd i två plan 
vilket gör av- och pålastning tidskrävande. Postnord beskriver även hur en felplacerad 
terminal kan kosta verksamheten miljontals kronor per år. Anledningen till att området 
utbredde sig i Sigtuna kommun och Rosersberg är för att området bedöms vara 
influensområde som inte är lämpat för speciellt mycket annat än industriverksamhet. För den 
sortens verksamhet är dock området väl lämpat då det utöver de goda kommunikationerna 
finns både klara detaljplaner och detaljplaner som i skrivande stund är på utställning. Det 
finns mycket mark som tillåter logistikföretag att växa vilket de intervjuade beskriver som 
viktigt. Carrier transport är något mer återhållsamma men medger att det är nödvändigt. För 
Sigtuna kommun är industriområdet ett sätt att attrahera arbetskraft vilket indirekt leder till 
ökade skatteintäkter för kommunen. Sigtuna exemplifierar hur Lidl valde flytta sitt 
centrallager till Rosersberg vilket innebar hur ett femtiotal familjer valde att följa med 
företaget från Eskilstuna till Rosersberg. Att kommunen erbjöd bra skolor, 
idrottsanläggningar, bostäder och liknande är var givetvis väsentligt för de anställda. En 
ytterligare anledning till att företag väljer att placera sig i Stockholms län är för att det finns 
god tillgång på arbetskraft.  

6.2.4 De fyra transportslagens betydelse  
Av intervjuerna framgår att stor del av transporterna i första hand sker med lastbil och i andra 
hand med järnväg. Det finns en strävan efter att i ökad utsträckning utnyttja järnvägen mer då 
det ses som mer miljövänligt. Jernhusen jobbar ständigt för att förbättra förutsättningarna för 
gods- och varutransport längs med järnvägen. Nya kombiterminaler byggs och planeras i 
Stockholm vilket tyder på att man vill involvera järnvägen allt mer för transporter. Länets 
största hamn, Värtahamnen hanterar 5 miljoner ton årligen vilket går att jämföra med 
Göteborgs hamn som hanterar 38 miljoner ton årligen. Av figur 3.3 i kapitlet litteraturstudier 
ser man hur större godshamnar ligger utplacerade längs med den svenska västkusten, från 
Trelleborg i Söder till Brofjorden i väst. NCC, Edström Logistics, Jernhusen och Postnord 
beskriver samtliga att Värtahamnen är svår att ta sig till och från. NCC och Edström Logistics 
ser potential i Nynäshamns hamn och tror eventuellt att utbyggnaden av hamnen kommer 
kunna öka incitamenten att utnyttja sjöfarten allt mer. Jernhusen beskriver Stockholm som en 
konsumtionsort där betydligt mer konsumeras än produceras. Det leder till att förhållandevis 
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många tomma skepp lämnar hamnen vilket sänker lönsamheten. Edström Logistics, som är 
verksamma i Stockholm och Malmö, beskriver hur hamnen har en betydligt större betydelse 
för logistiken i Malmö än i Stockholm. Postnord beskriver samma skillnad mellan Göteborg 
och Stockholm.  
 
Flygfarten anses av de intervjuade företagen inte ha avgörande betydelse för deras 
verksamheter men de menar ändå att flygfarten fyller en funktion då den kan transportera 
gods och varor snabbt över långa avstånd. Postnord har som krav att företaget ska förse hela 
Sverige med post inom kort tidsrymd och menar därför att företaget har behov av 
flygtransporten. De två mindre logistikföretagen upplever inte att de har stor användning för 
flygtransporten. Swedavia värderar flygfartens betydelse för Sverige högt och menar att de 
fyra transportslagen kompletterar varandra. Transportflyg möjliggör ett frekvent in- och 
utflöde av personflygtransporter vilket har stor betydelse för svenska resenärer och för 
Sveriges näringsliv. Figur 3.4 visar hur mängden fraktgods som transporteras med flygfart till 
och från Sverige fördubblades mellan 1990 och 1998. Efter 2008 har mängden fraktgods 
sjunkit avsevärt vilket enligt Swedavia är resultatet av att flygfarten felaktigt har svartmålats 
som en stor miljöbov. Svenska konsumenter ställer höga krav för leveranser vid e-handel och 
förväntar sig snabba leveranser. Då det rör sig om långa distanser är flygfarten en 
förutsättning för snabba leveranser och Swedavia menar därför att flygfarten är av väsentlig 
betydelse för länets logistik.   
 

6.2.5 Standard 
För byggandet av logistikfastigheter ser NCC en trend i hur logistikfastigheter blir allt mer 
skräddarsydda efter vad som anses lämpligt för den specifika verksamheten. Värme-, 
kylnings-, och säkerhetsanordningar nämns som exempel på vad som kan variera beroende på 
verksamhet. Edström Logistics nämner takhöjder, pelarindelningar, lastbryggor och golvytor 
som verksamhetsberoende faktorer som styr utförandet av logistikfastigheten. Edström 
Logistics ser även en trend i hur logistikfastigheterna byggs allt högre då dagens teknik 
möjliggör att varor kan staplas högre. Idag är 20 meter en vanlig höjd för ett höglager. För 20 
år sedan var motsvarande höjd ungefär 11 meter. NCC ser idag hur man bygger större 
logistikfastigheter då produktionskostnad per kvadratmeter blir lägre. NCC menar att man 
idag förser logistikfastigheter med fler portar för att åstadkomma ett effektivt varuflöde. 
Edström Logistics, Schenker Logistics och Carrier Transport ser samtliga hur 
logistikfastigheter blir trivsammare att vistas i och ljusare material blir allt vanligare. Även 
utifrån är logistikfastigheterna mer tilltalande. Edström Logistics liknar äldre 
logistikfastigheter vid källarlokaler ovan jord och menar att dagens logistikfastigheter ofta är 
trivsamma arbetsplatser.  
 
NCC och Sigtuna kommun menar att det ofta är mer lönsamt att bygga nytt än att renovera 
befintliga logistikfastigheter. Postnord beskriver hur en med några mil felplacerad 
terminalbyggnad kan kosta företaget mångmiljonbelopp i merkostnader per år medan en 
lagerfastighets läge inte är lika avgörande. Jernhusen beskriver hur den dyra marken ofta 
förpassar centrallager till billigare områden som ofta ligger utanför Stockholms län. Jernhusen 
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menar att den dyra marken ökar incitamenten att inte hålla gods och varor stillastående då 
stillaståendet ofta blir dyrt. Därför är cross dock funktionen viktig och såldes vanligt 
förekommande för logistikfastigheter i Stockholms län.  

6.2.6 Hyra eller äga? 
NCC ser en trend i hur företag väljer att hyra fastigheter framför att äga. Dock menar 
företaget att det är vanligare bland större företag att äga än att hyra. Av de intervjuade 
logistikföretagen hyr Carrier Transport och Edström Logistics sina logistikfastigheter då det 
vore för dyrt att köpa och själva förvalta fastigheterna. Postnord har en uttalad förkärlek till 
att hyra sina lokaler om de inte avser stanna i lokalen i längre än 20 år. Postnord beskriver 
problematiken kring att äga/hyra som att man bör välja det alternativ som man bedömer tillför 
företaget störst frihet. Vad som innefattas i begreppet frihet är upp till företaget. Postnord 
menar att fritt kapital ger störst frihet samtidigt som företagets tillåts fokusera på sin 
kärnverksamhet. Schenker logistics hyr alla sina fastigheter av Schenker properties. Företagen 
ingår i samma koncern och kapitalet flyttas således runt inom samma plånbok. Argumentet 
för att företaget har valt denna modell är för att låta koncernens olika företag ska få möjlighet 
att koncentrera sig på respektive kompetensområde.  
 
NCC väljer att inte förvalta och hyra ut sina logistikfastigheter utan försöker sälja 
fastigheterna inom ett år från det att de är färdigbyggda. NCC och Edström Logistics ser en 
trend som inte nödvändigtvis enbart rör fastighetsbranschen där företag väljer att nischa sig 
och fokusera på sin kärnverksamhet och därför väljer företaget att inte förvalta sina 
logistikfastigheter. Dessutom anser sig NCC tjäna mer på att sälja än att själva förvalta. NCC 
ser även en trend där single-tenant fastigheter blir allt vanligare, i synnerhet bland större 
logistikföretag. Multi-tenantfastigheter är vanligare bland mindre logistikföretag.  

6.2.7 Samanställning av hur de intervjuade bedömer olika faktorers betydelse för 
logistikfastigheter i Stockholms län 

 CT EL JH NCC PN S SK SL Genomsnitt  Varians 
Arlanda 1 2 1 2 2 4 4 4 2.5 0.96 
Hamn 2 3 2 2 1 4 2 3 2.375 0.84 

Motorväg 4 5 4 5 5 5 5 5 4.75 0.21 
Järnväg 3 3 4 3 3 4 4 4 3.5 0.29 

Mälardalen 2 5 3 4 3 4 4 3 3.5 0.57 
Stockholm 3 2 3 3 2 2 3 5 2.875 0.98 
Standard 4 5 3 5 4 4 5 4 4.25 0.5 

CT = Carrier Transport, EL = Edström Logistics, JH = Jernhusen, NCC = NCC,  
PN = Postnord, S = Swedavia, SK = Sigtuna Kommun, SL = Schenker Logistics 

Figur 6.1: En samanställning av hur viktigt de intervjuade företagen anser det vara med närhet 
till Arlanda, hamn, motorväg, järnväg, Mälardalen, Stockholm samt hur viktigt de anser 
standarden vara för logistikfastigheter i Stockholms län. Till höger i tabellen presenteras ett 
genomsnitt och variansen för varje variabel. Variansen är mått på enigheten bland de 
intervjuade där låg varians indikerar stor enigheter och hög varians stor enigheter.  
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De intervjuade aktörerna anser att närhet till motorväg är det viktigaste för en logistikfastighet 
i Stockholms län. Genomsnittet på 4.75 av 5 möjliga indikerar att motorvägen har väldigt stor 
betydelse. Enigheten bland de intervjuade är dessutom stor. Sex av de tillfrågade svarade 5 
och de övriga två svarade 4. Det bör understrykas att de två aktörerna som värdesatte närheten 
till motorväg med en fyra inte delade ut någon femma. Standarden, med ett genomsnitt på 
4,25 ansågs vara det näst viktigaste.  
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7. Slutsatser  
 

I kapitlet presenteras undersökningens slutsatser, osäkerhet och felkällor samt några förslag 
till fortsatta studier  

 

7.1 Slutsatser 

7.1.1 Motorvägens roll 
Av informationen som har inhämtats i arbetet framgår att motorvägen har en central roll för 
logistiken i Stockholms län. I den kvalitativa delen har de intervjuade i genomsnitt betygsatt 
närhet till motorväg med 4,75 vilket tyder på att det har avgörande betydelse. 0,21 är den 
lägsta variansen som har uppnåtts bland de undersökta variablerna vilket intygar om att 
enigheten om motorvägens centrala roll är stor. Av figur 4.4 framgår att sambandet mellan 
taxeringsvärde och närhet till motorväg i princip är obefintligt då samtliga undersökta 
logistikfastigheter ligger i direkt anslutning till motorväg. Den direkta närheten till motorväg 
är således snarare en förutsättning än en värdehöjande faktor för logistikfastigheter i 
Stockholms län.  

7.1.2 Järnvägens roll 
I undersökningens kvalitativa del beskriver de intervjuade aktörerna hur järnvägen har 
betydelse för stadens logistikverksamhet. De intervjuade betygsatte i genomsnitt närheten till 
järnväg med 3.5. Det innebär att de ser hur närheten till järnväg har mer än viss betydelse men 
mindre än stor betydelse. Enigheten bland de intervjuade är också stor. Variansen på 0,29 
tyder på en stor samstämmighet bland de intervjuade. I litteraturstudien beskriver Trafikverket 
hur stadens två centrala lastplatser har ”växt igen” och att det är tidsfråga innan dessa läggs 
ner. Således fyller de en liten logistisk funktion. De har dock tagits med i studien vilket kan 
vara en anledning till att undersökningens kvantitativa del visar ett svagt samband mellan 
närhet till järnväg och taxeringsvärde.   

7.1.3 Arlandas roll 
Undersökningen visar stora skillnader i hur de intervjuade aktörerna bedömer vikten av 
närheten till Arlanda för logistikfastigheter i Stockholms län. Två aktörer ansåg att Arlanda 
saknar betydelse för logistikfastigheter i Stockholms län, tre ansåg att det hade lite betydelse 
då de värdesatte närheten till Arlanda med en tvåa i den kvalitativa analysen. Tre aktörer 
svarade fyra dvs. att de anser det ha stor betydelse. Den genomsnittliga poängen på 2.5 visar 
att det har mer än liten betydelse men mindre än viss betydelse. Som redan nämnts i stycket 
var oenigheten stor vilket den höga variansen på 0,96 kan intyga om. 

7.1.4 Hamnens roll 
Hamnen har av de intervjuade beskrivits som oviktig. De intervjuade aktörerna gav hamnen i 
genomsnitt 2,375 vilket är det lägsta genomsnittet bland de undersökta kvalitativa variablerna. 
Att Stockholm är en konsumtionsort där mer konsumeras än produceras, att det är svårt för 
lastbilar att ta sig till och från hamnen och Stockholms dåliga strategiska läge har beskrivits 
som anledningar till varför hamnen har begränsad betydelse för logistiken i Stockholms län. 
Av de intervjuade ansåg 3 aktörer att närhet till hamn är viktigare än närhet till Arlanda vilket 
är lika många som tyckte tvärtom. 2 aktörer ansåg att Arlanda och hamnen har samma 
betydelse.  
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7.1.5 Standardens roll 
Den undersökta kvantitativa variabel som nådde näst högst genomsnitt var standarden. 
Enigheten bland de intervjuade var stor. Tre aktörer bedömde standarden som avgörande, fyra 
bedömde att standarden har stor betydelse och en aktör bedömde att den har viss betydelse. 
Att standarden är viktig får även empiriskt stöd där flera aktörer har beskrivit en skillnad 
mellan äldre logistikfastigheter med centralt läge och logistikfastigheter mer avskilt från 
stadens centrum men med bättre standard. Tekniken har haft stort inflytande på hur 
logistikfastigheter har utvecklats. I intervjudelen beskriver de intervjuade aktörerna hur 
kostnadseffektivitet och miljömässighet har en avgörande betydelse för logistikfastigheter i 
länet, vilket uppnås med en modern standard. 

7.1.6 Stockholm central och Mälardalen 
De intervjuade aktörerna ser närhet till Mälardalen som viktigare än närhet till Stockholm 
stad. Dessutom är enigheten större om att närheten till Mälardalen är viktigare än närheten till 
Stockholm stad. Av de kvalitativa variablerna som har undersökts är variansen, dvs 
oenigheten, som störst för ”närhet till Stockholm stad”. 3 aktörer bedömde att närheten till 
stadskärnan är av liten betydelse, 4 aktörer bedömde att närheten till stadskärnan har viss 
betydelse och en aktör bedömde att det har avgörande betydelse. Två aktörer ansåg att 
närheten till Stockholm var viktigare än närheten till Mälardalen medan 5 aktörer menade 
motsatsen. 1 aktör ansåg att närheten till Mälardalen och närheten till Stockholm stad är lika 
viktigt.  

7.1.7 Marknaden för logistikfastigheter i Stockholms län idag 
Idag genomsyras logistikmarknaden av två ledord: Kostnadseffektivitet och miljömässighet. 
Moderna logistikfastigheter åstadkommer detta genom smidig intern logistik som möjliggör 
ett smidigt in- och utflöde av varor, miljövänligt byggande och modern teknik som maximerar 
utnyttjandet av byggnaden. Den tekniska utvecklingen har påverkat logistikmarknaden på 
flera plan. Logistikfastigheter får en mer unik inre- och yttre utformning då de skräddarsys 
efter verksamhetens specifika behov. Idag bygger man större logistikfastigheter än man 
tidigare gjort, både ytmässigt och höjdmässigt då det ger en större lagervolym och lägre 
produktionskostnad per kubikmeter. Truckar har liksom logistikfastigheternas tekniska 
utrustning blivit allt bättre vilket gör att man idag bättre kan utnyttja fastighetens höjd. Detta 
förklarar varför logistikfastigheter byggs allt högre.  
 
Andra trender i hur man bygger logistikfastigheter är att man idag är mer mån om personal 
och därför gör logistikfastigheterna trivsammare och lägger större vikt på att skapa mer 
tilltalande fasader. Ljusa material är mer vanligt förekommande än det tidigare har varit. 
Säkerhet prioriteras i större utsträckning. Klusterbildningarna som har växt upp bygger på 
stordriftsfördelar. Kombiterminaler, på- och avfartsramper är exempel på dyra investeringar 
som gynnar logistikverksamhet.  

7.2 Osäkerhet och felkällor 
I den kvalitativa delen utgör varians ett mått på enighet bland de intervjuade. En låg varians 
tyder på stor enighet och således bör låg varians tyda på att det framräknade medelvärdet för 
respektive variabel representerar den rådande uppfattningen med stor säkerhet. Vad som utgör 
hög eller låg varians är dock relativt. Att sex av åtta intervjuade aktörer anser att motorvägen 
har avgörande betydelse och återstående två anser att motorvägen har stor betydelse måste 
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anses utgöra stor enighet. Detta var undersökningens lägsta varians och kan vara en sorts 
referenspunkt som står för stor enighet och således stor säkerhet. 
Samtliga som intervjuats har lång erfarenhet och god kunskap om logistikfastigheter. Fel kan 
dock uppstå i intervjudelen på grund av missförstånd. För att undvika detta har samtliga 
intervjuer spelats in och lyssnats igenom. 

7.3 Förslag till fortsatta studier 

7.3.1 En jämförelsestudie av länets olika logistikområden 
I undersökningen har det konstaterats att områden som är anpassade för logistik- och 
industriverksamhet växer fram och att de ofta växer fram i stadens periferi. Trenden har 
beskrivits i generella termer men i undersökningen har inte länets olika områden varken 
beskrivits eller jämförts. I undersökningens kvantitativa del har avstånd till olika färdsätt för 
enskilda fastigheter som har överlåtits sedan 2013 beräknats. Syftet var att belysa färdsättens 
betydelse för logistikfastigheter. Då majoriteten av överlåtelserna är del av 
bolagstransaktioner, vilket kortfattat innebär att ett företag säljer flera fastigheter för en 
klumpsumma till ett annat företag, så har det inte varit möjligt att få fram överlåtelsepris för 
de enskilda fastigheterna. Initialt var tanken att överlåtelsepriset skulle utgöra den beroende 
variabeln i regressionsanalysen men då detta inte var möjligt fick istället taxeringsvärdet vara 
den beroende variabeln. Detta var oönskat men oundvikligt. Ett annat sätt att identifiera och 
belysa värdeinverkande faktorer för logistikfastigheter i länet vore att jämföra rådande 
hyresnivåer i de olika områdena. Hyresnivån styrs av utbud och efterfrågan och med detta 
som utgångspunkt bör man kunna avgöra vad som idag utgör värdehöjande faktorer för 
logistikfastigheter och hur mycket de påverkar hyresnivån. 

7.3.2 En jämförelsestudie av storstadsregionernas logistikmarknader 
I undersökningen har endast marknaden för logistikfastigheter i Stockholm län beskrivits. 
Kortfattat spelar motorvägen en central roll för logistiken i länet, järnvägen viss roll medan 
sjö- och flygfartens roll har mindre betydelse. I undersökningen har det beskrivits hur 
sjöfarten har större betydelse för logistiken i Malmö och Göteborg än i Stockholm. Det vore 
intressant att veta hur logistiken skiljer sig åt mellan olika län eller kanske mellan olika 
huvudstäder. Har exempelvis motorvägen en lika betydande roll för logistiken i Malmö eller 
Göteborg?  
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Appendix 

Bilaga 1: Intervjufrågor Sigtuna kommun 
• Vad gör Sigtuna kommun för att vara attraktivt för logistikföretag?  
• Vad gör kommuner som inte vill ha logistikföretag? Vad har kommunen för 

spelutrymme? 
• Varför är just Sigtuna en så bra plats att placera sin logistikverksamhet på? 
• Logistikfastigheter blir allt mer populära, byggs det något i Märsta eller finns det 

planer på nybygge?  
• Har Märsta något uttalat mål att vara en lämplig kommun för logistikändamål, eller 

har det bara råkat bli så? 
• Kan du beskriva vilka trender du ser på logistikmarknaden? 
• Vilka hinder för framtiden ser du? 
• Vilka stordriftsfördelar får företag när de placerar sig i ett område som Rosersberg? 
• Hur har du upplevt de senaste 10 åren på logistikmarknaden? 
• Vad betyder ett område som Rosersberg för kommunen? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor Carrier Transport, Edström Logistics, 
Jernhusen, NCC, Postnord, Schenker Logistics: 

• Vad är viktigast med logistikfastigheter i Stockholms län? 
 

Läge 
• Vad kännetecknar ett bra resp dåligt läge för en logistikfastighet? 
• Är närhet till hamn, flygplats, lastplats och motorväg viktigt?  
• Är någon mer eller mindre viktig? 
 
Marknad 
• Hur har marknaden för logistikfastigheter ändrats över de 10 senaste åren? 
• Beskriv Stockholms läns marknad för logistikfastigheter. 
• Hyra eller äga, vad är för- nackdelar? 
• Hyra eller äga, vilka trender finns det?  
 
Standard 
• Hur har logistikfastigheter ändrats över de senaste 10 åren? Sett till tekniskt utförande 

osv. 
• Vad i fastighetens standard är viktigt? 
• Vilka trender i byggandet finns det? 
• Beskriv Stockholms läns marknad för logistikfastigheter. 
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Bilaga 3: Korrelationsmatris 

 


