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ICAs nya e-handelslager i Göteborg
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• Leveranser sker sju dagar i veckan inom hela
Storgöteborg.

• Lagret genererar hundratals nya tjänster.

• Lagret är ca 17 200 kvm stort.

• Transporterna sker med fossilfritt bränsle.

• Lagret har den senaste tekniken i form av Ocados e-
handelsplattform med anpassningar skapade unikt för 
ICA och ICA-handlare.

Fakta:
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"För att möta den snabbt växande efterfrågan av e-
handelstjänster i Västra Götaland öppnar vi nu ett nytt e-
handelslager i Göteborg. Därmed får de ICA-butiker som 
ansluter sig tillgång till utökad kapacitet, ett brett 
sortiment och bra service till sina kunder. Målet är att de 
lokala ICA-butikerna skall kunna erbjuda fler kunder e-
handelstjänster med en personlig och smidig 
köpupplevelse för att göra vardagen enklare."

Anders Svensson, vd ICA Sverige
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Hur många nya jobb generar lagret?
Över tiden kommer ca 500 personer att vara
verksamma när produktionen har kommit upp i
full kapacitet

Hur stort är lagret?
Lagret är ca 17 200 kvm.

Hur många leveranser i veckan 
har ni kapacitet för?
Kapaciteten täcker den efterfrågan som idag 
finns i området och är byggd för att möta 
ökningar som förutses i framtiden.

Till vilka områden levererar ni till?
Allt eftersom fler butiker ansluts kommer
distributionsområdet att utökas och på
motsvarande sätt antalet leveranstillfällen. 
Initialt är området Storgöteborg.

Är transporterna miljövänliga?
ICA vill vara med och bidra till utvecklingen av en 
än mer hållbar e-handel. Våra bilar drivs att 
fossilfritt bränsle till 100% (HVO100). Bilen är 
framtagen specifikt för ändamålet e-handel och 

både design och vikt utvecklad för energisnål 
drivning. Vi har dessutom spenderat mycket 
utveckling på att optimera våra rutter och 
därmed undvika onödiga sträckor.

Har ni egna chaufförer som i Östergötland?
Ja

Planerar ni att öppna fler lager i VG-regionen?
E-handelslagret i Göteborg har kapacitet för hela 
regionen och är byggt för att hantera ökade 
volymer, som vi räknar med i framtiden – så just 
nu finns inga planer på fler lager inom en 
överskådlig framtid. Självklart kommer vi alltid 
att följa utvecklingen.

När öppnar lagret i Stockholm?
Vårt högautomatiserade e-handelslager som 
byggs i Brunna utanför Stockholm är planerat 
att öppna i början av 2022.

Använder lagret i Göteborg 
tekniken från Ocado?
Ja. Vårt nya e-handelslager använder den 
tekniska plattform som ICA 
utvecklar med Ocado: Ocado 
Smart Platform men EHL Göteborg kommer inte 
att vara högautomatiserat.

FAQ


