
THE LEADING PROVIDER OF MODERN LOGISTICS PROPERTIES IN THE NORDICS



UPPHANDLA STORA STÅLHALLAR
DAGAB, BÅLSTA/STOCKHOLM



NREP är en nordisk fastighetsinnovatör 
som långsiktigt investerar, utvecklar och förvaltar – allt 
för att göra fastigheter bättre. 

VÅR INNOVATIONS-
KRAFT

KORT FAKTA OM NREP 
LOGICENTERS

• 400+ medarbetare

• 4 miljoner kvadratmeter under förvaltning

• Aktiva fonder (4,1 miljarder EUR) 

• Business Lines
Logicenters
Altura
Resi

• 10 miljarder EUR i AuM



VÅR INNOVATIONS-
KRAFT

KORT FAKTA

• 400+ medarbetare, varav cirka 100 i 
Sverige

• 4 miljoner kvadratmeter under förvaltning

• Cirka 100 miljarder kronor i AuM

• 300+ genomförda fastighetsinvesteringar

• Grundat 2005
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UTMANINGAR MED STORA PROJEKT
DAGAB, BÅLSTA/STOCKHOLM



I KORTHET

 Logicenters äger och utvecklar för Dagab

 125,000 kvm inkl 9000 kvm kontor

 Höjd 30 m Längd 580 m Bredd 180 m  

 Automatiserat build to suite

 Kolonial, kyl, frys, e-com, allt under ett
tak

Mer stål I byggnaden än i Eiffel tornet
Motsvarar 14,5 st fotbollsplaner eller 5 st
Globen

FAKTA OM PROJEKTET



TRENDER LOGISTIK 

 Köpbeteenden förändras

 E-handeln växer (Q1 2021 +158 %) 

 Hantera e-handel i butik eller i lager ?

 Automation möjliggör effektivare
hantering och sparar på miljön

 Konsolidering av lager

VARFÖR “MEGA” LAGER ?



TRENDER OCH EFFEKTER

 Höglager 30 m – kräver andra DP

 Elbehov ökar – laddning och automation 

 Anpassningar av golv etc

 Lagerpersonal byts till teknisk personal

 Tempererade ytor ökar

Mat och apotek



UTMANINGAR MED STORA
PROJEKT

TIDPLAN (Q3 2019-Q2 2022)

- Delade totalentreprenader (18 st)

- Automationslayout styr byggnadlayout samt 
projektering av stomme och golv

- Produktion i sektioner för att upphålla 
stabilitet i stommen

- Pandemi, leveransproblem, risk för 
smitta/stängd arbetsplats (och en skenande 
EUR kurs)



UTMANINGAR MED STORA 
PROJEKT

TEKNISKA UTMANINGAR

- Dynamiska & statiska laster från 
automationen – design tas fram parallellt 
med upphandlingar 

- Höga krav på toleranser på betongplattan 
(laster, förankringar, försänkningar) 

- Laster från kylcentraler utmanande 

- Kylrör, el mm placerade på gångbryggor-
infästningar i stomme och takkonstruktion



UTMANINGAR MED STORA 
PROJEKT

TEKNISKA UTMANINGAR 

- Transporter i olika temperaturzoner (kyl, 
frys, torr) genomföringar i element

- Sprinklersystem i olika temperaturzoner 
samt för byggnad + automation 

- Höga krav på toleranser på betongplattan 
(laster, förankringar, försänkningar) 



MILJÖFRÅGAN BLIR ALLT  
VIKTIGARE

HÅLLBARHET

 BREEAM new construction Very Good 

 Återanvändning av värmeöverskott från
kylanläggningen

 Planer på storskalig solcellsanl. på taket

 Klimatanpassade material (stål, betong) 
skulle vi vilja se mycket mer av!



BYGGNADEN STÅR KLAR SOMMAREN 2022 



MEN MYCKET MER STÅL SKA IN…
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