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Pressmeddelande:  
Kristinehamns kommun slår ut Uppsala från listan 
om 25 bästa logistiklägena i landet 
 
Kristinehamn rankas som ett av Sveriges 25 bästa logistiklägen. 
Satsningarna på den multimodala terminalen i hamnområdet börjar 
nu ge resultat.  
 
Det är tidskriften Intelligent logistik som varje år sammanställer en lista 
över Sveriges bästa logistiska lägen. Listan bygger på etableringar av nya 
logistikanläggningar i regionerna. Kriterier som väger tungt är också 
geografiskt och demografiskt läge (närheten till konsumenter och 
marknad), samt kvalitet och hållbarhet i samlad infrastruktur.  
 
Bäst i Sverige är Stor-Göteborg, som bland annat har Nordens största 
import- och exporthamn. Men bland de 25 bästa regionerna finns också 
två värmländska kommuner, Kristinehamn (25) och Karlstad (22).  
 
För Kristinehamn är det första gången kommunen placeras på 25 bästa- 
listan. En viktig anledning är den nyöppnade logistikparken med 
kombiterminal i hamnen. Andra anledningar är det goda demografiska 
läget samt den goda infrastrukturen.  
 
- Vi har jobbat med att skapa ett logistiskt centrum i Kristinehamn 

sedan 2007, säger Bjarne Olsson, kommunstyrelsens ordförande i 
Kristinehamns kommun. Det kommer att ta tid innan det ger resultat i 
form av ökade etableringar och ökad sysselsättning. Men det är ett 
stort steg i rätt riktning att vi nu finns med bland de 25 bästa lägena. 
Nu siktar vi på att bli bäst i länet.  

 
- Att Kristinehamn nu för första gången finns med på listan över 

Sveriges 25 bästa logistiklägen visar att den kommande satsningen på 
att marknadsföra Kristinehamn som en lager-, logistik- och 
transportstad ligger helt rätt i tiden, säger Madelen Richardsson, chef 
för NäringlivsSamverkan i Kristinehamn.  

 
De stora satsningarna i hamnområdet har pågått sedan 2007, och avslutas 
under 2013 med projektet utbyggnad av terminalytor Brovallen. 
Satsningarna har till största delen finansierats av Kristinehamns kommun 
och Tillväxtverket, i ett antal EU-projekt. Hamnen kommer även 
fortsättningsvis att vara en viktig del i den strategiska planeringen för 
logistik i Kristinehamn.  
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Kontaktuppgifter 
Bjarne Olsson 
Kommunstyrelsens orförande i Kristinehamns kommun 
Tel: 0550-88 252 
bjarne.olsson@kristinehamn.se 

 

Mer information 

Kriterierna som styr placeringen på ”Logistik-toppen” 

1. Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt.  

2. Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur. (Vägar, 
järnvägar, hamnar, fraktflyg och kombiterminaler.)  

3. Volymen av tillkommande logistikyta de senaste fem åren.  

4. Samlat utbud av loigistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång 
till arbetskraft.  

5. Samarbetsklimat, affärsklimat och nätverk inom regionen.  

6. Pris och tillgång till färdigplanerad mark för nyetableringar.  

 

http://intelligentlogistik.se/logistiklagen  

 


