
 

 

PRESSMEDDELANDE  2018-12-13 

 

Dagabs nya automatiserade lager i Jönköping invigt 
 

Koncernchefen Klas Balkow lastade den första pallen på det löpande bandet och tryckte 

sedan på startknappen. Därmed var Dagabs nya automatiserade färskvarulager i 

Jönköping invigt - och den första ordern gick iväg. 

 

Dagabs vd Nicholas Pettersson hade dessförinnan på torsdagens pressträff berättat att det 

nybyggda rikslagret i Torsvik fullt utbyggt kommer att hantera cirka 50 000 kollin om dagen, 

vilket kan jämföras med det gamla lagrets maxkapacitet på 35 000 kollin. 

 

Automationslösningen kommer att förse Axfoods butikskedjor runt om i Sverige med färska 

varor, även de som används för färdiga måltidslösningar och deliprodukter, något som alltmer 

efterfrågas av svenska konsumenter. 

 

– Det här är första steget i en långsiktig strategi där vi utvecklar hela varuflödet, bland annat 

genom att automatisera stora delar av det traditionella lagerplocket. En effektiv och dynamisk 

logistik tillsammans med utveckling av sortimentet är en viktig del i ett förbättrat kundmöte 

för våra kedjor Willys och Hemköp, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab. 

 

Det nya lagret i Jönköping kommer att vara i full drift under första kvartalet 2019.  

 

Vid Axfoods delårsrapport för tredje kvartalet 2018 berättade koncernchef och vd Klas 

Balkow att Axfood också planerar att bygga ett nytt högautomatiserat lager för både e-handel 

och butik i Stockholm till 2023. Under en fyraårsperiod uppskattas investeringsbehovet för 

automationen till cirka 400‒600 miljoner kronor årligen. 

 

 

Fakta Dagabs rikslager för färskvaror: 

Plats: Barnarpsvägen 100, Torsvik, Jönköping 

Storlek: 10 775 kvm.  

Antal anställda: 120 

Kapacitet: Fullt utbyggt 48 000-50 000 kollin om dagen 

Leverantör av automationen: Knapp AG 

 

För ytterligare information kontakta: 

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83. 

 
 

 

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och 

Hemköp ingår, liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda. Grossistförsäljning sker genom 

kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till Mat.se, Middagsfrid 

samt delägare i Urban Deli, Apohem och Eurocash. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är 

Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se  

http://www.axfood.se/

