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Svefa erhåller stort fastighetsutvecklings-

mandat för logistik invid Arlanda från 

Swedavia Real Estate 

Svefa har anlitats som rådgivare för att bistå Swedavia i utvecklingen av 

Logistic City – ett nytt logistikområde på totalt 1 000 000 kvadratmeter 

kvartersmark vid Stockholm Arlanda Airport. Satsningen görs mot bak-

grund av en stark efterfrågan på logistikfastigheter.  

Logistic City är en del av den framväxande flygplatsstaden Airport City Stock-

holm. Den aktuella delen av första utvecklingsetappen, nordost om Trafikplats 

Måby, lämpar sig väl för exempelvis logistik och handel, med god tillgänglighet 

till E4:an och framförallt ett svåröverträffat skyltläge mot densamma. Etapp 1 är 

ett första steg i logistiketableringen, som kommer att fortsätta norrut och ansluta 

till den planerade Air Cargo-etableringen. Logistic City är en del av Airport City 

Stockholm och den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. 

Etapp 1 blir den södra delen och är inkörsporten till området, som också utveck-

las först. Här kommer det finnas plats för logistikbyggnader och hantverkshus 

men även trafikantservice såsom hotell, restauranger, fordons- och bränsleser-

vice. Försäljningen av byggrätter startar inom kort och byggstart bedöms möjlig 

under 2020. Den första etappen bedöms kunna vara färdigställd 2023.  

”Vi är mycket stolta för det förtroende som Swedavia gett oss genom möjlig-

heten att vara en del av utvecklingen av den framväxande flygplatsstaden Air-

port City Stockholm. Ett utvecklingsprojekt av betydelse inte bara för Stock-

holmsregionen utan för hela Sveriges logistikflöden.” Säger Gustav Källén, vice 

vd på Svefa. 

För mer information 

Gustav Källén, vice VD och Transaktionschef, tel:010-603 86 00 

gustav.kallen@svefa.se 

Felix Ridderström, Affärschef Transaktioner, tel:010-603 87 08 

felix.ridderstrom@svefa.se 

Johan Hopstadius, press, tel: 076-634 20 05 

johan.hopstadius@svefa.se 

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, fastighetsin-

formation, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning 

samt transaktioner & uthyrning. Tillsammans är vi över 180 medarbetare fördelade på 18 kontor i 

landet och omsätter årligen 300 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- 

och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fas-

tighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens. 

2019-11-18 

tel:010-603
mailto:gustav.kallen@svefa.se
tel:010-603
mailto:felix.ridderstrom@svefa.se
mailto:johan.hopstadius@svefa.se

