
 
 

PRESSMEDDELANDE 2019-03-06 
  

Avsiktsförklaring tecknad för 

högautomatiserat logistikcenter i Stockholm 
 

Axfood har ingått en avsiktförklaring med Witron om att använda bolagets 

teknologi för det högautomatiserade logistikcentret som planeras vara i full  

drift 2023. Samtidigt har Axfood tecknat en avsiktsförklaring med fastighets-

ägaren NREP Logicenters om att förlägga lagret till Bålsta nordväst om Stockholm. 

Det framtida logistikcentret blir ett av de största och modernaste i Europa för 

distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel.  

 

Axfood har tidigare aviserat planen att skapa ett högautomatiserat logistikcenter  

i Stockholm. Nu står det klart att tyska Witron, en marknadsledare inom dynamisk 

lager- och plockhantering, har valts som automationsleverantör för det nya lagret.  

 

Det planerade högautomatiserade logistikcentret, drygt 100 000 kvadratmeter stort 

och miljöcertifierat, ska vara i full drift 2023 och hantera både leveranser och plock 

till såväl Axfoods butiker som e-handelskunder. Det byggs för att vara väl rustat för 

att möta Axfoods expansionsplaner med högre servicegrad, bättre leveranskvalitet 

och ett utökat sortiment. 

 

– Vi bygger för framtiden. Med den nya logistiklösningen kommer vi att bli än mer 

konkurrenskraftiga och skapa samordningsvinster i koncernen. Vi investerar för att 

på ett flexibelt sätt möta framtidens behov av leverans av varor både till butikerna 

och direkt till e-handelskunderna, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood. 

 

– Med ett gemensamt högautomatiserat logistikcenter, för alla temperaturzoner,  

blir vi både effektivare och mer flexibla när det gäller hur framtiden inom dagligvaru-

handeln utvecklas. Det stärker också vårt kunderbjudande genom att vi kan lager-

hålla ett ökat sortiment och leverera snabbare och mer hållbart, säger Nicholas 

Pettersson, vd för Dagab som är Axfoods inköps- och logistikbolag. 

 

Som tidigare aviserats innebär den framtida automationslösningen ett investerings-

behov på 400—600 Mkr årligen under perioden 2019 till 2022. Med den valda 

automationslösningen är bedömningen att investeringen kommer att ligga i den 

högre delen av detta spann. Investeringen kommer att finansieras genom lån. 

 

Axfood har även tecknat en avsiktsförklaring med NREP Logicenters om att inleda 

förhandlingar om ett långsiktigt hyresåtagande av en logistikfastighet i Bålsta. NREP 

Logicenters är en erfaren logistikfastighetsutvecklare inom detaljhandeln.  

 

 

 



Det nya logistikcentret innebär att stora delar av logistikverksamheten för Stockholm, 

Mälardalen och norrut, som idag står för cirka 60 procent av volymen, samordnas. 

Enheten kommer att ersätta de nuvarande lagren i Jordbro, Borlänge, Årsta, Örebro, 

Skellefteå och Sätra. Dessutom skapas utrymme att öka kapaciteten med minst  

40 procent jämfört med dagens volym i de befintliga sex lagren. 

 

Vi räknar med att kostnadsgraden för vår logistikverksamhet, inklusive nytt 

hyresavtal och ökade avskrivningar, redan 2023 kommer att vara i nivå med 

nuvarande kostnadsgrad. Därefter beräknas kostnadsgraden sjunka i takt med 

Axfoods tillväxt.  

 

Webbsänd telefonkonferens för press och investerare 

Axfoods bjuder in investerare och press till en webbsänd telefonkonferens onsdagen 

den 6 mars kl 16:00 där vd och koncernchef Klas Balkow och Dagabs vd Nicholas 

Pettersson finns tillgängliga för frågor. 

 

För att deltaga via telefon: 

Sverige: 08 505 58 351  

Storbritannien: +44 333 300 9032 

USA: +1 833 526 8383 

 

Presentationen kommer också att webbsändas och kan följas på axfood.se 

 

För ytterligare information kontakta: 

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83 

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, telefon 072-23 606 43 

 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 6 mars 2019 kl 15:00. 
 

 

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, 

liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och vårt supportbolag 

Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, 

Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 10 000 

medarbetare och en omsättning om knappt 50 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på 

Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se 

http://investor.axfood.se/index.php?lang=sv
http://www.axfood.se/

