Från kaj
till lager på
10 minuter

Välkommen till

PORT of GOTHENBURG
LOGISTICS PARK
– en helt ny logistikpark precis i anslutning
till Göteborgs Hamn. Här väntar 1 miljon
kvadratmeter på att bli logistikfastigheter
och importlager med bästa tänkbara läge.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med ett unikt
linjeutbud. Varje vecka anlöper över 100 fraktfartyg med gods
från hela världen.
I detta attraktiva läge växer nu en 1 miljon kvadratmeter stor
logistikpark fram. Fem markägare står redo att bygga moderna,
energieffektiva byggnader utifrån dina behov.
Inom 50 mil når du sedan tre huvudstäder och 70 procent av
Skandinaviens befolkning och industri. Effektiva landförbindelser
via väg och järnväg garanterar snabba flöden och leveranser.
Upptäck fördelarna med att etablera ett lager mitt i ett internationellt
logistiknav. Bara 10 minuter från kajkanten i Göteborgs Hamn.
Välkommen till Sveriges mest havsnära logistikpark
– i hjärtat av Skandinavien.

Göteborgs Hamn AB i samarbete med Bockasjö, NCC, Prologis och Castellum.
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Sveriges bästa
logistikläge

Reykjavik

ISLAND
BEFOLKNING 300 000

Port of Gothenburg Logistics Park är det perfekta logistikläget
– inte minst om dina kunder finns runt om i Skandinavien.
Du når nämligen 70 procent av regionens industri och befolkning
inom fem timmar. En cirkel som inkluderar de tre huvudstäderna
Köpenhamn, Oslo och Stockholm.

RYSSLAND
(europeiska delen)
SVERIGE

BEFOLKNING 100 000 000

BEFOLKNING 9 700 000
FINLAND
BEFOLKNING 5 500 000

GÖTEBORG HAR BLIVIT UTSEDD TILL
SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGE 15 ÅR I RAD
Främsta skälen till det är:
•	Skandinaviens största import- /exporthamn
• Flera nya stora logistiketableringar
• Nya stora marktillgångar för logistik, bland
annat vid Göteborgs Hamn på Hisingen och
vid Landvetter flygplats
• Korta avstånd från importhamn till lager
ger låga logistikkostnader
•	En avancerad, snabbt växande transport
infrastruktur med miljön i fokus
•	Nationellt centrum för forskning och
utveckling inom hållbara logistiklösningar
och transporter
Topp 5 – placering region:
1. Göteborgsregionen
2. Örebroregionen
3. Östgötaregionen
4. Stockholm Nord
5. Jönköpingsregionen
Källa: Intelligent Logistik

STARK REGION
Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas
av globala och kunskapsintensiva tillverkningsföretag, som exempelvis Volvo, SKF och
AstraZeneca. Sjöfart och internationell handel
har präglat staden i snart 400 år. Hamn- och
logistikklustret är Skandinaviens största.
Över 300 företag och över 20 000 personer är
kopplade till Göteborgs Hamn.
Sedan millennieskiftet har fler än 100 000 nya
jobb skapats i Göteborgsregionen – och nu
accelererar utvecklingstakten ytterligare. Man
beräknar att 1 000 miljarder kronor kommer
att investeras i regionen fram till 2035.
HANDELSINTENSIVT
Varuexporten från Göteborgsregionen ökade
med hela 15 procent under 2015, medan tillväxten för Sverige stannade vid drygt 5 procent.
Även varuimporten utvecklades klart starkare i
Göteborgsregionen än i övriga delar av Sverige.
Den jämna balansen mellan import och export
i Göteborgs Hamn skapar unika fördelar för
lager- och logistikverksamhet.

Kotka

NORGE
BEFOLKNING 5 100 000

Helsingfors

St Petersburg

Hangö
Oslo
Stockholm

Tallinn

ESTLAND
BEFOLKNING 1 300 000

NORDAMERIKA
/EUROPA

Göteborg
Riga

MELLANÖSTERN
/ INDIEN

Klaipeda

LETTLAND
BEFOLKNING 2 000 000

ASIEN

Köpenhamn

Kaliningrad
Gdynia
Gdansk

Kiel

LITAUEN
BEFOLKNING 2 900 000

DANMARK
BEFOLKNING 5 700 000

POLEN
BEFOLKNING 38 500 000

Affärstidningen Forbes har placerat Göteborg på tolfte plats bland världens 250 mest
innovativa städer. Det stora antalet internationella företag, liksom högskolor, universitet
och Science Parks ligger bakom den höga placeringen.

Källa: Affärstidningen Forbes
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Porten till världen
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och porten till
världen för stora delar av svensk industri. Vår främsta styrka är
det breda linjeutbudet. Det inkluderar till exempel 130 direktlinjer
till och från destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika och
Nordamerika. Förutom direkttrafiken har vi frekventa avgångar
till och från de stora omlastningsnaven på kontinenten samt
en daglig intraeuropeisk fartygstrafik.

I 400 år har Göteborgs Hamn
spelat en avgörande roll för
svensk utrikeshandel.

Göteborgs Hamn har ett fördelaktigt
läge på Sveriges västkust.
70 procent av Skandinaviens
industri och befolkning finns
inom ett avstånd av 50 mil.
I det området ryms de tre
huvudstäderna Köpenhamn,
Oslo och Stockholm.

direktförbindelser
ut i världen

Totalt passerar nära 30 procent av
Sveriges utrikeshandel via Göteborgs Hamn
och nära 60 procent av containertrafiken.

godståg till och
från hamnen
varje dag
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I Göteborgs Hamn finns godsterminaler för container, roro,
bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter.

Från Göteborgs Hamn går
varje vecka nära 80 roroavgångar och drygt 20 avgångar
med containerfartyg.

70

Importen till Sverige består främst av konsumtionsvaror som kläder,
möbler, livsmedel, elektronik med mera. Balansen mellan import och export
är jämn i Göteborgs Hamn – 50/50. Exporten består mestadels av stål,
fordon samt skogsprodukter som papper, pappersmassa och trävaror.

av den totala svenska
utrikeshandeln passerar
Göteborgs Hamn

130

Tre huvudstäder
inom 50 mil

400år

30%

GÖTEBORGS HAMN
I SIFFROR (2015):

• Container 820 000 TEU *
• Roro-enheter 532 000
• Bilar 214 000
• Passagerare 1,7 miljoner
• Olja 21,1 miljoner ton
• Gods i ton 38,2 miljoner

Göteborgs Hamn
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Centrala Göteborg

* Räknat i tjugofotscontainrar, TEU.
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Unikt läge för lager
Port of Gothenburg Logistics Park ger möjligheter som inte funnits
tidigare, endast 10 minuter från kajerna i Göteborgs Hamn och
mitt i Sveriges största fordonskluster. Lägg dessutom till närheten
till centrala Göteborg och du har ett unikt läge för lageretablering.
Vi är fem markägare som erbjuder logistik- och
lagermöjligheter i parken – Göteborgs Hamn AB,
Bockasjö, NCC, Prologis och Castellum. Tillsammans har vi kapacitet att bygga lokaler om totalt
500 000 kvadratmeter. Samtliga blir moderna,
energieffektiva och högkvalitativa byggnader
enligt senaste miljöstandard.
Här blir du en del av ett stort hamnkluster,
vilket gör din affär trygg och långsiktig. Granne
med den nya parken finns ett redan etablerat
logistikområde i Arendal. Här finns export- och
importlager, omlastningsterminaler med mera.
Att Göteborgs Hamn är granne med Volvo gör
dessutom läget utmärkt för logistiktjänster
riktade mot fordonsindustrin.
BÄST PÅ TÅG
En stor fördel är att tågförbindelserna till och
från Göteborgs Hamn är så goda att de som
etablerar sig i parken lätt kan sprida sitt gods
vidare från lager ut till den skandinaviska
marknaden. Tågspåren vid hamnen trafikeras
dagligen av 70 godståg. 25 av dessa är dagliga
containerpendlar till städer runt om i hela
Sverige och Norge. Det finns flera järnvägsterminaler i hamnområdet, bland annat Arkens
kombiterminal där trailers och containrar lätt
byter transportslag.

HÄR MÖTS EUROPAVÄGARNA
Vägförbindelserna till Port of Gothenburg
Logistics Park är mycket goda. Välj E6 till eller
från Oslo eller Köpenhamn – en bilresa på
endast 3–4 timmar. Riksväg 40 och E4 alternativt
E20 ansluter till Stockholmsområdet som nås
på cirka 5–6 timmar. För transporter till landets
nordligaste delar väljs E45, via Karlstad.
Parkens norra del nås lätt via Hisingsleden, som
ansluter till de stora Europavägarna. Den del av
parken som ligger närmast hamnen når du lika
enkelt via väg 155.
NÄR KAN MAN FLYTTA IN?
Delar av parken har redan fått hyresgäster, till
exempel DB Schenker Logistics som har ett stort
lager precis i anslutning till hamnentrén.
Övriga delar av parken kommer att bebyggas i
takt med efterfrågan. År 2025 beräknas parken
vara helt färdigbyggd.

Containertåg fullastat med gods
på väg till Göteborgs Hamn.
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Varje år skeppas över 200 000 bilar via Göteborgs Hamn.
Närheten till hamnen och ett stort fordonskluster gör logistikparken
till ett perfekt läge för leverantörer inom fordonsindustrin.
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1.	Precis vid hamnentrén finns ett område på
omkring 240 000 kvadratmeter där NCC och
Göteborgs Hamn AB finns som fastighetsägare.

2

2.	I områdets mellersta del ligger en drygt
400 000 kvadratmeter stor yta där
Göteborgs Hamn AB är fastighetsägare.

3.	
I norra delen av parken finns en yta på cirka
550 000 kvadratmeter. Här erbjuder Prologis,
Bockasjö och Castellum logistikfastigheter.

1
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Göteborgs Hamn AB har mark i två
delar av logistikparken. Totalt kan hamnbolaget erbjuda 440 000 kvadratmeter
i ett mycket havsnära läge.

Hans Simonson – Senior Manager Real Estate, Göteborgs Hamn AB

Den mellersta delen av Port of Gothenburg Logistics
Park ligger ett stenkast från hamnentrén. Här ska ett
helt nytt logistikområde på 420 000 kvadratmeter
börja byggas med start 2016. På området finns plats
för åtta till tio lager- och distributionsbyggnader. Här
finns också möjlighet att bygga höglager på 35 meter.
Dessutom planeras en rad tjänster för yrkeschaufförer,
till exempel övernattningsmöjligheter, matservering,
bensinstation och ett så kallat truckstop med säkra
uppställningsplatser.
Göteborgs Hamn AB:s del av logistikparken kommer
att vara spåransluten. Logistikföretag kan etablera
sig här från 2017 och hela området står klart 2025.
När den här delen av logistikparken är helt färdigbyggd kommer området ha en total lagringskapacitet
på 320 000 kvadratmeter. Utöver detta har Göteborgs
Hamn AB dessutom en tomt på 20 000 kvadratmeter
precis i anslutning till hamnen som redan nu
kan bebyggas.

Göteborgs Hamn AB
Göteborgs Hamn AB har 440 000 kvadratmeter
mark i logistikparken, varav 20 000 är tillgängliga
idag och 420 000 finns i ett område som kan
bebyggas från 2017.

Precis intill hamnentrén har
Göteborgs Hamn AB en tomt på
20 000 kvadratmeter.
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440 000 m

2

Hans Simonson, Senior Manager Real Estate
Göteborgs Hamn AB · Tel: 031-368 75 50
E-post: hans.simonson@portgot.se
www.goteborgshamn.se
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Bockasjö storsatsar i parken och kommer
att uppföra hela 160 000 kvadratmeter
logistikyta fördelat på fem fastigheter.

Joakim Hedin – VD, Bockasjö

I Bockasjös del av parken erbjuds moderna, miljöcertifierade logistikbyggnader med optimerad lagringskapacitet. Det finns möjlighet att utforma och anpassa
byggnaderna utifrån respektive hyresgästs krav och
behov. Tomtindelningen ger möjlighet att anpassa
byggnadernas yta i längdled.
Byggnaderna miljöcertifieras enligt Green Building
standard alternativt den miljöklassning som motsvarar
kundernas behov och önskemål.
Totalt förfogar Bockasjö över 311 000 kvadratmeter i
området som går under namnet Hisingen Logistikpark.
Första byggnaden är under uppförande och beräknas
vara inflyttningsklar under första kvartalet 2017.
Hisingen Logistikpark är strategiskt placerad i direkt
anslutning till Hisingsleden som ansluter till de stora
Europavägarna och endast tio minuter från hamnterminalerna. Korta avstånd mellan hamn och lager
ger låga logistikkostnader.

Bockasjö, Hisingen Logistikpark
Bockasjö erbjuder 311 000 kvadratmeter i den nya
logistikparken. Här finns möjlighet att uppföra fem
större byggnader på totalt 160 000 kvadratmeter.
Den första byggnaden börjar byggas under våren 2016.

Joakim Hedin, VD, Bockasjö
Tel: 0705 -21 53 00
E-post: joakim@bsgr.se
www.bockasjo.se
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311 000 m

2
Hisingen Logistikpark har en mycket bra
placering i direkt anslutning till Hisingsleden.
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” Till Göteborgs Hamn kan du
transportera varor med bil, fartyg
eller järnväg och samtidigt nå centrala
Göteborg på tio minuter.”
Maria Björsander – Kundansvarig logistik, NCC Property Development AB

NCC:s del av parken går under namnet Arendal Green Park.
Här kommer NCC att bygga tre miljöcertifierade lagerbyggnader
endast tio minuter från kajkanten.

NCC förfogar över 220 000 kvadratmeter precis intill hamnterminalerna.
Området beräknas vara fullt utbyggt 2021. Samtliga tre byggnader blir
BREEAM-certifierade och energieffektiva.
Utformningen av byggnaderna skräddarsys utifrån kundernas behov
– de kan bli allt från 3 000 till 30 000 kvadratmeter stora. Varje byggnad
kan ha en eller flera hyresgäster. Intresserade hyresgäster kan flytta in
redan 8 –12 månader efter tecknat hyresavtal.

NCC, Arendal Green Park
NCC:s del av parken är 220 000 kvadratmeter och
tillgänglig för byggnation redan idag. Precis vid hamnentrén byggs BREEAM-certifierade, energieffektiva
lagerbyggnader utifrån efterfrågan. Byggnaderna kan
bli allt mellan 3 000 och 30 000 kvadratmeter.

NCC bygger alltid
BREEAM-certifierade och
energieffektiva lagerbyggnader.
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220 000 m
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Maria Björsander, Kundansvarig logistik
NCC Property Development AB
Tel: 070-270 24 97
E-post: maria.bjorsander@ncc.se · www.ncc.se
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Prologis planerar att bygga upp till
tre högmoderna logistikbyggnader i
norra delen av parken, Prologis Park
Gothenburg II. Byggnaderna
anpassas helt efter kundernas behov.

Johan Nihlmark – Affärsutvecklare, Prologis Nordic

Prologis Park Gothenburg II är ett område på 130 000
kvadratmeter och man börjar bygga under 2016. Här
spelar hållbarhet, flexibilitet och säkerhet en viktig roll.
Möjlighet finns att dela upp byggnaderna i olika enheter
från 5 000 kvadratmeter upp till 30 000 kvadratmeter,
helt utifrån kundernas önskemål och behov.
Parken är inhägnad med två huvudingångar som har
skjutgrindar och vaktkur. De djupa lastgårdarna (55 m)
möjliggör en säker hantering av gods och lastbilar.
Parkens läge möjliggör intensivt logistikanvändande
utan att orsaka några olägenheter för omgivningen.
Den strategiska närheten till ett stort fordons- och
industrikluster gör parken till ett perfekt läge för
leverantörer inom bilindustrin.
Prologis Park Gothenburg II nås enkelt via väg som
dessutom ansluter till Europavägarna E6, E45 och E20.

Prologis Park Gothenburg II
Totalt förfogar Prologis över 130 000 kvadratmeter.
Parken förbereds redan nu för en byggnation av
tre byggnader till sju olika kunder. Första etappen
beräknas stå klar under 2016.

Möjlighet finns att dela upp
byggnaderna i olika enheter med
olika storlekar helt utifrån kundens behov.
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130 000 m
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Johan Nihlmark, Affärsutvecklare, Prologis Nordic
Tel: 031- 335 48 13
E-post: jnihlmark@prologis.com
www.prologis.com
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”Allt hänger ihop med den planerade
utvecklingen av Göteborgs Hamn,
en utveckling som gör läget mer och
mer intressant för varje år som går.”

I Sveriges bästa logistikläge nära
Skandinaviens största hamn
och med utmärkta förbindelser
till storstadsregionerna planeras
Hisingen Logistikpark.

Stefan Vilhelmsson – Ansvarig uthyrning Göteborg, Castellum

Med en tomtyta om 127 000 kvadratmeter och en
möjlig lokalyta på 65 000 kvadratmeter för en eller
flera byggnader, skapar Hisingen Logistikpark
fantastiska förutsättningar för logistik, lager eller
industri. Ett perfekt läge för leverantörer till fordonsindustrin eller verksamheter som hanterar mycket
gods via hamnen. Hisingen Logistikpark kan erbjuda
en helt ny, miljöcertifierad anläggning optimerad
för dina behov.
Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag och landets största ägare av fastigheter för lager och logistik. Med ett fastighetsvärde på
drygt 70 miljarder kronor, har Castellum resurser att
utveckla samhällen och hjälpa sina kunder att växa.
Nya projekt, som Hisingen Logistikpark, utvecklas
i samarbete med framtida kunder för att lokalerna
verkligen ska möta aktuella behov. Förändras behoven
över tid är det nästan alltid möjligt att erbjuda en ny
lösning som passar.

Castellum, Hisingen Logistikpark
Castellums område är 127 000 kvadratmeter och ger en
möjlig lokalyta på 65 000 kvadratmeter för en eller flera
byggnader. Grundtanken är att bygga i två etapper där
den första kan vara klar under 2017.

Etableringen i Port of Gothenburg Logistics
Park stärker Castellums närvaro ytterligare på
Hisingen och gör det möjligt att erbjuda hyresgäster
långsiktiga och flexibla lösningar.
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Stefan Vilhelmsson, Ansvarig uthyrning Göteborg
Castellum
Tel: 031-744 09 39
E-post: stefan.vilhelmsson@castellum.se
www.castellum.se

127 000 m

2
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www.goteborgshamn.se/logisticspark

