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MÖJLIGHETERNAS OMRÅDE 
Järnväg med närhet till 3,5 miljoner 
invånare och tre flygplatser.
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Logistik Bålsta är en klimatneutral 
logistikanläggning för kostnadseffektiva 
transportlösningar, där företag och 
transportslag samverkar.
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logistik bålsta är beläget i Håbo kommun, med över 1 900 företag  
representerande i de flesta branscher. De största företagen i kommunen 
finns inom bygg-, emballage- och konferensbranschen, exempelvis:
Gyproc – lättbyggnadssystem och gipsbaserade byggskivor
Combimix – torrbruk av olika slag
Benders – marksten och takpannor
Cabseal – packningar, tätningar och isoleringsdetaljer
Nöjd – produkter för emballage och förpackning
Aronsborg – konferenshotell med stor kapacitet
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Strategiskt läge - nära Storstockholm
mälardalen rankas som en av de allra bästa platserna i Sverige ur logistik-
synpunkt. Framför allt på grund av närheten till Europas järnvägsnät. Pratar vi om 
Europa och världen i övrigt så väger närheten till flygplatserna Arlanda, Bromma, 
Västerås och till båtvägarna ut i Östersjön tungt till Bålstas fördel. En etablering 
här – med Stockholm, Uppsala och Arlanda mindre än trekvart bort med bil – är 
både en investering i en expansiv region och i Mälardalens logistiska nav.
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800 000 kvm logistikyta
nu skapar vi ett område där verksamheterna har möjlighet att växa tillsammans.
Området blir det naturliga transport- och logistiknavet för hela Storstockholm.
Vi disponerar 800 000 kvm logistikyta. Inom Logistik Bålsta kan små och stora 
företag göra verklighet av logistiklösningar som fullt ut svarar mot de egna 
behoven. Här finns möjlighet att samarbeta och växa i sin egen takt. Håbo kommun 
förbereder området inför exploateringen med en grundläggande infrastruktur.

800 000 kvm
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Järnväg med elektrifierat stickspår
logistik bålsta har idag ett befintligt järnvägsspår för godstrafik.
Spåret blev under början av 2012 elektrifierat. Det finns möjligheter till 
stickspår. Närheten till växande konsumentmarknad och väl fungerande 
transportsystem ger Logistik Bålsta klara fördelar. Framförallt närheten 
till Europas järnvägsnät och motorvägar.



För mer information om 
LogistikBålsta, kontakta:
Håbo Marknads AB
Lars-Erik Sandhgren
0708-46 43 59
lars-erik.sandgren@habo.se 
Sköldvägen 2
746 50 Bålsta

www.logistikbalsta.se


