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Rum med utsikt
HÄR ÄR AIRPORT CITY STOCKHOLM

”Vi vill utveckla
ﬂygplatsstaden till
en mötesdestination”
Johan Svensson, VD Clarion Hotel

| STOCKHOLMS NYA KUNSKAPSKLUSTER FÖR 50 000 MÄNNISKOR | Nyckelord: hållbarhet |
| Stat, kommun och näringsliv bygger toppmoderna Airport City | FLYGPLATSER BLIR STÄDER |
MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI, MARS 2012.
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AIRPORT CITY STOCKHOLM

utvecklas och byggs upp kring Sveriges största internationella och nationella
ﬂygplats, Stockholm Arlanda Airport, som varje år tar emot cirka 19 miljoner
människor. Flygplatsen ligger i Sigtuna kommun, Sveriges just nu snabbast
växande kommun. Airport City Stockholm sysselsätter idag drygt 20 000

personer och visionen är att skapa förutsättningar för 50 000 arbetstillfällen
under en tioårsperiod. Området Airport City Stockholm omfattar mer än 800
hektar och ägs av de tre samarbetsparterna Swedavia, Sigtuna kommun och
Arlandastad Holding AB.

Foto: Linus Hallgren

HÄR SKAPAR VI
FLYGPLATSSTADEN
SOM LYFTER SVERIGE
Airport City Stockholm blir ett helt nytt
kunskapskluster i Stockholmsregionen.
Det är de kreativa miljöerna som skapar de
kreativa mötena.
Vi människor dras till varandra, men också till spännande och kreativa miljöer. Airport City Stockholm
utvecklas därför till en attraktiv destination som blir
det första många besökare ser när de kommer till Sverige och Stockholm. Det är de kreativa miljöerna som
skapar de kreativa mötena. Därför kommer området att
förändras från dagens ganska hårda och karga bilmiljö
till en plats för oss människor. Det ska vara lätt att ta
sig från terminalerna till övriga området och de framtida arbetsplatserna kommer att kunna erbjuda det som
företagens medarbetare efterfrågar i form av närservice, butiker, restauranger, caféer, cykel- och gångbanor, rekreation och moderna byggnader. Vi bygger inte
byggnader – vi bygger stad!

Airport City Stockholm
utvecklas därför till en
attraktiv destination
som blir det första många
besökare ser när de kommer
till Sverige och Stockholm.
Airport City Stockholm utvecklas nu vid Sveriges största ﬂygplats, Stockholm Arlanda Airport, som årligen
har omkring 19 miljoner passagerare. Flygplatsstaden
kommer, liksom övriga Stockholmsregionen, att präglas av mångfald, innovation, ett öppet och stabilt affärsklimat samt globala förbindelser. Det är här nästa
kunskapskluster i regionen växer fram.

Lokaliseringen vid ﬂygplatsen är unik och få kan erbjuda gångavstånd till övriga världen. Även partnerskapet
bakom Airport City Stockholm är unikt. Stat, kommun
och det privata näringslivet visar genom detta samarbete att det är en styrka med gemensamma visioner.
Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding
AB, som är uppdragsgivarna, går här i bräschen för något som vi i Sverige ofta brukar tala om – mer samarbete över samhällets olika gränser.

Ett drivande kunskapskluster
Liksom Kista Science City och utvecklingen av Stockholm Life i Hagastaden kommer Airport City Stockholm
att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga
kunskapskluster för att driva aﬀärer, innovation och
förse regionen med arbetsplatser. Vårt fokus ligger
inom cleantech. En geograﬁsk plats där företag och organisationer kan utveckla produkter och tjänster i syfte
att ﬁnna de senaste lösningarna för hållbar utveckling.
Hållbara städer är framtidens utmaning. Stockholm utsågs 2010 av Europeiska kommissionen till ”The Green
Capital of Europe”, den första någonsin. Stockholm
Arlanda Airport är redan erkänd som en av världens
mest klimatsmarta ﬂygplatser.
Med den här specialbilagan kommer du garanterat att
bli inspirerad och nyﬁken på ﬂygplatsstaden!
Kristina Alvendal
VD Airport City Stockholm

-makes you visible
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Business
as unusual
Stockholm has been named the second most competitive city in the world, and world leading in categories
such as intellectual capital and innovation, health and liveability (PWC Cities of Opportunity 2011).
It’s no wonder Stockholm acts as a magnet for talented people and forward-thinking companies alike.
Welcome to one of the world´s most knowledge intensive regions, recognized as an international
innovation powerhouse.
Invest in Stockholm

Stockholm Business Region Development is the ofﬁcial investment promotion agency of Stockholm.
We offer professional assistance and information, free of charge, about investment opportunities in
the Stockholm region. www.investstockholm.com
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Solna
Kista
Arlanda
Solna-Kista-Arlanda är inte en ny spårbunden kollektivtrafik även om många
hoppas på en sådan inom en snar framtid. Det är snarare en beskrivning över
tre viktiga tillväxtområden som på ett pärlband ligger tätt efter varandra och
skapar välstånd för hela Sverige.

E

Framgångsreceptet heter samverkan. Staden, näringslivet
och akademin har samma agenda.
– Från att tidigare ha varit en teknikpark har Kista utvecklats till en levande stad med både arbetsplatser och bostäder.
Mitt jobb är att bygga in attraktivitet i området, säger hon.

g

Helheten
kommer
att stå färdig 2025, då
kommer här
ﬁnnas 36 000
arbetsplatser
och 5 000 nya
lägenheter.
Kristina Alvendal, VD för
Airport City Stockholm.

Ylva Williams, VD
Stockholm Science City
Foundation.

AIRPORT CITY STOCKHOLM

KISTA SCIENCE CITY

Airport City Stockholm ska bli en världsledande destination för hållbarhet och cleantech. Den nya stadsdelen utvecklas och byggs upp kring Stockholm Arlanda Airport som
varje år tar emot cirka 19 miljoner människor. Bakom planerna står Swedavia, Sigtuna
kommun och Arlandastad Holding AB som tillsammans utgör Airport City Stockholm.

Ericsson, IBM, Microsoft och Intel är några av de större ICT-företagen som är etablerade i
Kista Science City. Antalet arbetstillfällen är totalt cirka 70 000 varav inom ICT cirka 25 000
stycken. I regionen ﬁnns över 1 100 andra stora och små ICT-företag. 6 800 studenter går idag
på någon av ICT-utbildningarna på Stockholms universitet och KTH i Kista Science City.

Foto: Lennart Johansson

Stockholm Life Solna-Stockholm blir ett epicentrum inom life
science som knyter ihop världsledande forskning och företag
från Uppsala i norr till Flemingsberg och Södertälje i söder.
Tanken är att akademiska institutioner, life science-bolag,

I området planeras långt ifrån bara kontor, labb och kliniska
miljöer. Stockholm Life hamnar mitt i ett nytt stadsområde
i storstadens puls där cirka 5 000 nya bostäder planeras vid
sidan av ett normalt stadsliv som restauranger, kultur och
väl utbyggd service.
Attraktiviteten för människor är A och O även när det
gäller arbetsplatser. Det går inte längre att locka företag till
platser som inte sätter människan i centrum. Det hävdar
Kristina Alvendal, VD för Airport City Stockholm, men som
tidigare var stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm och lanserade begreppet och visionerna om ”promenadstaden”.
– Det är inte bara viktigt att det är gångavstånd utan också att det är byggt för människor, att det är lätt att ta den
där korta promenaden över till kollegorna i grannhuset, till
banken eller till lunchrestaurangen. Det är ofta i de oförutsedda mötena där det händer avgörande saker, säger hon.

Anette Scheibe Lorentzi,
VD Stiftelsen Electrum
och Kista Science City AB.

Foto: Pierre Zoetterman

Kista är långt ifrån färdigbyggt. Flera nya kontorsbyggnader
planeras och 2 000 till 3 000 nya bostäder, för att nämna
några exempel. Längre söderut, nästan ända inne i Stockholm, där Solna och Stockholm möts ﬁnns redan idag ett
kraftfullt centrum inom hälso- och sjukvård med bland annat Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska institutet
och Stockholms universitet på plats.
Men nu sätts spadarna i marken för att på en koncentrerad yta skapa ett vetenskapligt kluster inom life science.
– Här har man valt att satsa på något som redan är starkt.
Life science i Stockholmsregionen är känt över hela världen, säger Ylva Williams, VD för Stockholm Science City
Foundation som proﬁlerar Stockholm Life.

hälso- och sjukvård, myndigheter inom det medicinska området och internationellt framstående forskningsprojekt ska
ﬁnnas inom en koncentrerad yta och där förutsättningarna
för samarbete är goda och hela tiden förbättras.
De centrala delarna av detta life science-nav är just nu
en byggarbetsplats. Helheten kommer att stå färdig 2025,
då 36 000 arbetsplatser och 5 000 nya lägenheter ska ﬁnnas här. Men redan nästa år står den första kommersiella
fastigheten klar liksom Folkhälsoinstitutet och Karolinska
institutets nya aula.
För närvarande fokuserar Ylva Williams på innehållsutveckling tillsammans med framtida hyresgäster och fastighetsbolag, för att säkerställa att området motsvarar industrins förväntningar.
– Företagen är i allra högsta grad delaktiga i utformningen av området och lokalerna. Vi ser att det är viktigt för
aktörerna att beﬁnna sig i rätt miljö, att ﬁnnas i närheten
av forskningen och att ha tillgång till kliniska miljöer. Allt
detta ﬁnns ju här, säger Ylva Williams.

Foto: Linus Hallgren

n kvart från Stockholm och tjugo minuter från Arlanda ligger Kista Science City. Vetenskapsstaden
är en smältdegel som lockar tusentals företag, forskare, studenter och boende. Ericsson, IBM, Microsoft och Intel är några av företagen som ﬁnns på plats. Kista
Science City är sedan länge känt över hela världen för att
ligga i framkant i utvecklingen.
– Få platser på jorden kan visa upp samma höga koncentration av kompetens, innovationer och affärsmöjligheter
inom ICT ”Information and Communication Technology”,
säger Anette Scheibe Lorentzi, VD Stiftelsen Electrum &
Kista Science City.
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STOCKHOLM LIFE
Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt
centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för
att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Från att tidigare ha varit en teknikpark har Kista utvecklats till en levande stad med både arbetsplatser
och bostäder, säger Anette Scheibe Lorentzi

Med över 50 miljoner
passagerare per år
bidrar uppskattningsvis
ﬂygplatsens verksamhet
till cirka 4,6% av
Hongkongs BNP.

Foto: David Lornér

Flygplatser utvecklas
idag till destinationer
Flygplatser blir allt mer nischade. Hongkongs flygplats är en ekonomisk motor
och står för 5 procent av landets BNP. I Frankfurt arbetar 70 000 människor
på och kring flygplatsen. Och i Singapore har flygplatsen blivit en stad som
lockar till sig vanligt folk och inte bara resenärer.

H

ongkong, Frankfurt, Singapore och
Amsterdam är alla världsstäder som
lockar till sig människor och kapital
från hela världen. Men de är också
exempel på städer som utvecklar egna ﬂygplatsstäder som blir avgörande för utvecklingen.
Med ﬂygplatsstaden bildas ett ekonomiskt och
kommersiellt centrum där ﬂygplats, företag och
verksamheter samverkar. Ingen annanstans än
i ﬂygplatsstaden ﬁnns omvärlden på gångavstånd. I Europa har Frankfurt nått långt. Futuristiska the SQUAIRE får garanterat besökare och
traﬁkanter på intilliggande autobahn att höja på
ögonbrynen och den rymdskeppsliknande byggnaden har blivit en mötesplats i regionen. Sam-

tidigt vidareutvecklar Frankfurt ﬂygplatsstaden
genom att bygga ut detaljhandel, kontor, frakt,
underhållning och rekreation samt hotell och
konferens för att nämna några områden.
I Singapore ”Världens bästa ﬂygplats 2010” enligt en internationell undersökning har man satsat på att bygga en ﬂygplatsstad som ”har allt”.
Hit kommer inte bara människor för att resa
vidare, utan för att umgås, gå på restaurang,
besöka ett SPA eller för att handla kläder.
I Hongkong har ﬂygplatsen som öppnade
1998 blivit enormt viktig för stora delar av
ekonomin – ﬁnanssektorn, logistiktjänster, besöksnäringen med ﬂera – och satte nytt rekord

2010 med 51 miljoner passagerare. Flygplatsen
har dessutom blivit utsedd till ”Världens bästa
ﬂygplats” ﬂera år, nu senast 2011.
Andra ﬂygplatsstäder väljer att proﬁlera sig och
fokusera på speciﬁka områden och branscher.
Dubai World Central Aerotropolis, till exempel, har en vision om att bli världens ledande
centrum för ﬂygtransport, teknisk utveckling
och logistik till år 2020. Dessa moderna knutpunkter banar väg för en liknande utveckling
på andra platser. När ﬂer ﬂygplatsstäder växer
upp runt om i världen kommer en konkurrenskraftig nisch och en stark positionering att
vara en förutsättning för framgång.

Hit kommer
inte bara
människor
för att resa
vidare, utan
för att umgås,
gå på restaurang, besöka
ett SPA eller
för att handla
kläder.

MÄRSTA 15:7
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Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.
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SJÄLVKLART ATT DET
BLEV HÅLLBARHET
En ﬂygplats i världsklass när det gäller miljöarbetet. En huvudstad som utsågs till ”The Green
Capital of Europe”. Och ett land som i internationella kretsar står för renhet och god miljö.
Airport City Stockholm har ett självklart fokus:
hållbarhet.
Julian Stubbs är varumärkesexpert med lång erfarenhet av att bygga varumärken för destinationer.
Engelsmannen, som bor i Sigtuna, har bland annat arbetat för Stockholmsregionen och är mannen bakom begreppet ”Stockholm – The Capital
of Scandinavia”.
– Även ﬂygplatser
är destinationer och
det gäller för dem att
proﬁlera sig och hitta sina konkurrensfördelar gentemot
andra ﬂygplatser, säger Julian Stubbs.
Först gjordes en
kartläggning av konkurrenterna.
Och
Julian Stubbs
samtidigt analyserades de egna styrkorna.
– Där blev det tydligt att vi har mycket goda
möjligheter att skapa en världsledande hub inom
hållbarhet och cleantech. Mycket tack vare det
miljöarbetet som görs av Stockholm Arlanda Airport och Stockholms stad men också på grund av
skandinaviska perspektiv och värderingar som
värnar om naturen, säger Julian Stubbs.
– Redan idag anses Stockholm Arlanda Airport
vara en av världens främsta inom miljöområdet –
med ﬂera ﬁna utmärkelser – och ﬂygplatsen är en
motor för hållbar utveckling.
Dessutom är regionen het inom miljöområdet.
– Utnämningen av Stockholm som ”The Green
Capital of Europe” är ytterligare bevis för att det
verkligen ﬁnns substans bakom ambitionerna.

Redan idag anses
Stockholm Arlanda
Airport vara en av
världens främsta inom
miljöområdet och ﬂygplatsen är en motor för
hållbar utveckling.
Sverige har också ett gott rykte internationellt.
– Varumärket Sverige står för renhet, vacker
natur – god miljö, säger Julian.
Ett av företagen som redan är på plats är Clarion Hotel. VD:n Johan Svensson har bråda dagar,
under 2012 öppnar det nya hotellet, i direkt anslutning till Sky City.
– Satsningen på Airport City Stockholm är helt
rätt för oss. Vi vill utveckla ﬂygplatsstaden till en
mötesdestination. Och vi vill så klart dra nytta av
den unika position som Arlanda har, säger VD:n.
Men det var Swedavia som valde Clarion.
– De tittade på vad vi har att erbjuda både som
varumärke och inom miljöområdet och tydligen
passade vi in i deras satsning på cleantech, vilket
är mycket glädjande.
Hotellbyggnaden, som ägs av Swedavia och
är byggd av NCC, kommer att vara en så kallad
”green building” som klarar de allra högsta miljökraven som miljöcertiﬁeringen kräver.
Hållbarhetsfrågorna genomsyrar det mesta på
hotellet. Som maten, materialval och klimatkompensering för att nämna några exempel.
– Men det ﬁna i kråksången är att miljöfrågorna
i slutändan drivs av både vår vilja och ambition
hand i hand med kundernas önskan. Det känns
bra i hjärtat och jobbar man på rätt sätt går
det att göra det till en lönsam aﬀär, säger Johan
Svensson.

HÄR BÖRJAR STOCKH
Airport City Stockholm är inställd på att bli världens
mest hållbara flygplatsstad. Redan inom ett par år
kommer resenärer som landar på terminal 5 att märka
en skillnad. Och om tio år beräknas 50 000 personer
jobba inom området.

T

änk dig att du kommer med tåget till Stockholm och kliver av på Centralstationen.
Bara ett par steg senare går du rakt ut i folkvimlet på Vasagatan.
Och så tänker du dig att du precis har landat på terminal 5 på Arlanda och att du har hämtat
ditt bagage. Det första du möts av när du gått igenom
dörrarna är parkeringsplatser och traﬁksnurror.
– Det är inte en så spännande syn. Och detta är det
första intrycket resenären får av sin destination, säger
Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm.

Men nu pågår förändringar. Bakom planerna står
Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding,
som tillsammans bildat Airport City Stockholm.
Utvecklingen pågår redan och under 2012 kommer
alla att kunna se det. Då slår Hotell Clarion upp sina
portar bara ett stenkast från terminalen.
– Vi bygger en helt ny stad – en ﬂygplatsstad – där
människan kommer att sättas i centrum. Snart kommer resenärerna att mötas av piazzor, gångstråk, kaféer och vackra kontorsbyggnader och hotell – alldeles
utanför terminalerna, säger Kristina.
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MILJÖMEDVETEN
FLYGPLATSSTAD
Byggnader och arkitektur
• Byggnader inom Airport City Stockholm
ska möta höga krav på resurshushållning.
Både energi, material och vattenanvändning ska minimeras.
• Byggnaderna ska erbjuda en hälsosam och
behaglig inomhusmiljö.
• Målet är att byggnaderna i området ska
möta något av de internationella certiﬁeringssystemen, till exempel LEED eller
BREEAM.

Infrastruktur och transport
• Airport City Stockholm blir en resurseﬀektiv ﬂygplatsstad med energi- och
transportsystem baserade på förnyelsebar
energi.
• Smarta systemlösningar ska användas för
att minimera såväl uppkomst av avfall
som energi och transportbehov inom
området.
• Ytvattnet som används inom området
kommer att renas och hanteras på ett
hållbart sätt vilket innebär att allt vatten
som lämnar området kommer att vara rent.

Miljö och vatten

Bild: DINELLJOHANSSON

• Hänsyn kommer att tas till de natur- och
vattenområden som ﬁnns inom Airport
City Stockholm så att helheten med
omgivande områden behålls intakt.
• Beﬁntliga naturvärden och förutsättningar
för biologisk mångfald kommer att tillvaratas och utvecklas i området.
• All utveckling och byggnation i området
kommer att ta hänsyn till avrinningsområden och grundvattentäkter runt
Stockholm och Mälaren.

KHOLMS INNERSTAD
– Mitt uppdrag är att se till att det ﬁnns ett innehåll
och förutsättningar för 50 000 arbetstillfällen och det
tror jag att vi kommer nå inom tio år, säger hon.
Kristina, som tidigare varit stadsbyggnadsborgarråd
i Stockholm, tycker att det fattas ett resonemang om
den levande staden och hur vi ska skapa sammanhang
mellan byggnaderna.
– Ofta glöms mellanrummen mellan byggnaderna
bort men det är de som skapar staden. Därför kommer vi att lägga mycket arbete på att samordna alla
olika delar i området. Detta är minst lika viktigt som
att bygga miljövänligt. En del av hållbarhetsdeﬁnitionen innebär att vi människor ska trivas och må bra i
ett område. Det kommer att göra ﬂygplatsstaden här
unik, säger hon.
Potentialen är enorm. Varje år landar 19 miljoner
människor på Arlanda vilket innebär att ﬂygplatsen är
porten in i Sverige för många människor.
Flygplatsstaden byggs redan från olika håll men mest
kommer det troligen att synas vid terminalerna och
därefter söderut över ett område som sträcker sig över
800 hektar. Idag pågår redan planer och byggnationer

i ﬂera delar av området. Nu ska detta samordnas i en
gemensam strategi. Det blir dock inga bostäder eftersom staden ligger för nära landningsbanorna.
– Annars är det tänkt att det ska ﬁnnas mycket av
det som ﬁnns i en trivsam stad med en utvecklad
servicenäring, nöjesliv och lokaltraﬁk. Och på kvällarna ska det ﬁnnas ställen för representation och afterwork, säger Kristina.
Airport City Stockholm ska utvecklas till ett kunskapskluster inom cleantech. Tanken är att området
ska fyllas av företag som arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor. Det kan vara renodlade cleantech-företag, men också andra företag som sätter dessa frågor
högt upp på agendan.
Miljöproﬁlen är extra klädsam eftersom Stockholm
Arlanda Airport redan har ett internationellt rykte om
sig när det gäller just klimatarbetet.
– Många aspirerar men ingen har tagit miljöpositionen i Europa, den är ledig. Och om det ﬁnns någon
stad som bör ha den så är det Stockholm, som utsågs
till den första ”Green Capital of Europe”av Europeiska
Kommissionen 2010, säger Kristina Alvendal.

Foto: Jörgen Wiklund & Co / Bildarkivet.se

I Stockholm ﬁnns ett av
Europas mest avancerade
och innovativa --kluster.
Här ﬁnns också det ledande
centrumet i Skandinavien för
miljövetenskap.
Olle Zetterberg, VD, Stockholm Business Region
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Så här växer Airport City fram
– DETTA ÄR LÄGET IDAG
T

Airport City Stockholm Development Zones. March 2012 Version

E4 - UPPSALA

RAILROAD

STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT

SKY CITY
LOGISTICS PARK
CARGO CITY

MÄRSTA
T

SIGTUNA

GATEWAY

ROSERSBERG LOGISTICS

RAILROAD

Airport City Stockholm
– Cargo City
Cargo City is the hub of the air cargo
shipping business linking Scandinavia to the world.
SAS Spirit
Posten
DHL
UPS
FedEx
CargoCenter

T
E4 - STOCKHOLM

ARLANDA EXPRESS

T

T

Airport City Stockholm – Sky City
Sky City is the place to be if proximity to the terminals and main airport
facilities is key to your business.
HMS Host Sveringe AB
Primera Air JetX efh
Delta Airlines Inc
ICTS Sweden AB
Aer Olympic AB
Menzies Aviation Sweden AB
Svenska Handelsbanken AB
Skandinaviska Enskilda banken
Reitan Servicehandel Sverige AB
Pocketshop AB
Airport Retail Sweden AB
Apoteksbolaget AB
Posten Sverige AB
Sidewalk Express AB
Forex bank AB
The Nuance Group Sverige AB
SJ AB
JCDecaux Sverige AB
Svenska Mc Donald’s AB
SSP Restaurants AB
HMS Host Sweden AB
Pite Havsbad AB
KWB Car AB
Radisson Blu SkyCity Hotel AB
Scandinavian Airlines System
AB Previa
Airport Coordination Sweden ek för
SITA Group Arlanda Airport
Flygterapeuterna Per Dahlkar HB
Thomas Cook Airlines
Scandinavian Service Partner AB

ASP Logistics
APH Logistics
JetPak
Nordic Airport Properties
Airport City Stockholm – Gateway
The Gateway area is the natural
entry point to the main airport
facilities.
Training Partner
Länspolisen i Sthlm
AB Svensk Bilprovning
Meca Carservice/ Fleet Center
Sebe
LG
Elways
Airport City Stockholm
– Rosersberg Logistics
Rosersberg Logistics is a major
logistics facility to the south of the
airport area.
Bonnier samdistribution
DHL
Dustin
Nokian Däck
Baxter Medical
Ingram Micro
ABT
BTB-group
Linde truckar
BASF
Airport City Stockholm
– Logistics Park
Logistics Park is the smaller of our
three key logistics facilities to the
west of the airport.
Beckers
CVS-Boco
Riksbanken
Schenker
Beijer Bygg
John Deere
DSV
Atlas Copco Craelius
Sherwin Williams Sweden Coatings

Foto: Peter Knutsson

HALLÅ DÄR CHRISTER WENNERHOLM (M), TRAFIKLANDSTINGSRÅD OCH STYRELSEORDFÖRANDE FÖR SL
Hur ska kollektivtraﬁken till och från Arlanda
utvecklas på bästa sätt?
– Det är viktigt att vi får ﬂer spårbundna traﬁklösningar från olika platser till Arlanda. Att knyta
samman Uppsala, Arlanda och Stockholm är bra
för tillväxten.

Vilka satsningar sker inom en nära framtid?
– Från och med december i år kommer pendeltåg
att börja gå från södra delen av staden till Arlanda,
säger Christer Wennerholm.
– För att minska utsläppen och erbjuda ﬂer alternativ har vi fattat beslut om att köpa in ﬂer pendel-

tåg för att kunna erbjuda det.
Hur ser lösningarna ut på lite längre sikt?
– Min vision är att Arlanda ska bli en tillgängligare
ﬂygplats från ﬂera olika delar av länet, inte bara
från Stockholms central.

MASTERPLANARKITEKTER ÅT ARLANDASTAD HOLDING
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Radisson Blus hotell på Arlanda
rustar för framtiden

Nu har vi ännu
en snålskjuts
till Arlanda.
Har du rest med oss är du van att resa snålt. Nu kan du
dessutom vara riktigt bekväm av dig. Med SuperShuttle
reser du hela vägen från din dörr till terminalen, men till
skillnad från taxi delar du bil med andra i ditt område.
På så sätt blir resan billigare. Snålt, i sann Flygbussanda
med andra ord. Läs mer på SuperShuttle.se

För den
snåle

För den
late

Ständig utveckling står på agendan för Tripadvisors
topphotell Radisson Blu Arlandia och Radisson Blu SkyCity
I början av hösten 2011 lanserades
Brain Food, ett möteskoncept som
skapar piggare och effektivare
möten och i sommar påbörjas en
omfattande renovering av
Radisson Blu Arlandia Hotel.
När renoveringen avslutas 2014
kommer de två hotellen erbjuda
568 hotellrum och 30 möteslokaler,
inklusive ett audiotorium, i absolut
toppklass och med Radisson Blus
unika servicekoncept.
Våra gäster uppskattar vårt läge,
miljöengagemang, den personliga
servicen och alla bekvämligheter.
Vi har dessutom Club CarlsonSM som
är ett av de bästa globala medlemsprogrammen inom hotellbranschen,
säger Maria Tullberg General
Manager på Radisson Blu Arlandia
och Radisson Blu Sky City.

radissonblu.se/arlandiahotell-arlanda
radissonblu.se/skycityhotell-arlanda
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STARK TRIO BYGGER
FLYGPLATSSTADEN
Flygtrafiken vid Arlanda slår rekord och flygplatsen får fina internationella
utmärkelser för sitt miljöarbete. Dessutom är Sigtuna kommun snabbast
växande i Sverige. Bakom jättesatsningen Airport City Stockholm står
starka offentliga och privata aktörer.
– Samarbetet med kommunen och Swedavia fungerar väldigt bra, säger
markägare Per Taube.
– Det är en fantastisk styrka att i detta tillväxtområde ﬁnns tre starka parter som strävar efter
samma mål, att bygga Nordens första ﬂygplatsstad, säger Anders Johansson (S) som är kommunalråd i Sigtuna kommun.
Tanken på en ﬂygplatsstad har funnits länge men
aldrig tidigare har förutsättningarna varit så goda
som nu, då staten, kommunen och näringslivet
bildat ett gemensamt bolag för att utveckla området. Det är dessa tre som äger nästan all ﬂygplatsnära mark.
– Samarbete är nyckeln till framgång. Vi har tillsammans planlagt hela området och tar det nu ut på
marknaden på allvar, säger Anders Johansson.
De stora markområdena söder om själva ﬂygplatsen började exploateras när fastighetsägaren Per
Taube köpte en ”outlet-fastighet” i Arlandastad.
På slutet av 1980-talet fanns ambitioner att skapa
en handelsplats där men det visade sig vara svårt
och man drogs med stora förluster. Men det unika
läget – alldeles i närheten av ﬂygplatsen – borde
kunna innebära ﬂera stora möjligheter.
– Jag började sedan köpa upp marken omkring, som då ägdes av ett tiotal olika markägare,
säger Per Taube.
2012 förfogar Per Taube över 245 hektar mark
genom Arlandastad Holding AB och har nu tillstånd att bygga på en yta om 600 000 kvadratmeter, motsvarande 60 ICA Maxibutiker.
Airport City Stockholm har bildats i samverkan
mellan Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding som lika stora ägare, för att tillsammans marknadsföra och utveckla området.
– Samarbetet med kommunen och Swedavia
fungerar väldigt bra. Jag tror att vi alla bidrar
mycket till varandra, säger Per Taube.
Närmast landningsbanorna är det Swedavia
som står för ägandet och utvecklingen. Nybyggda Clarion Hotel är först ut och öppnar under
2012 och just nu planeras för ett kontorshotell ett
stenkast därifrån.
– Satsningen på Airport City Stockholm är ett
led i Stockholm Arlanda Airports strävan efter
att hitta nya intäkter. Inriktningen mot hållbarhet och cleantech ligger helt i linje med vår verksamhet, säger Torborg Chetkovich, koncernchef
Swedavia.
Sveriges viktigaste ﬂygplats är redan känd över

hela världen för sitt miljöarbete och fungerar som
en motor för etableringar av cleantechföretag i
området, förklarar koncernchefen. Energieffektiviseringar, biogasbussar på ﬂygplatsområdet och
utvecklandet av gröna
inﬂygningar är bara några exempel som byggt
Arlandas trovärdighet
inom miljöområdet. Allra mest uppmärksamhet
har kanske den så kallade akvifären fått, ett
energilager djupt ner i
backen som energieffektivt kyler och värmer
ﬂygplatsen under somTorborg Chetkovich,
mar respektive vinter.
koncernchef Swedavia.
– Vi tar vårt miljöansvar och vi är framgångsrika. Tillsammans
har vi alla förutsättningar för att stötta en god
tillväxt genom att locka
miljömedvetna företag
som vill ha nära till
världen, säger Torborg
Chetkovich.
För kommunen är
planerna något som gör
Anders Johansson,
en redan framgångskommunalråd, Sigtuna.
rik kommun ännu mer
framgångsrik. Sigtuna
är Sveriges snabbaste växande kommun och redovisar starka ”kommunsiffror”: Inﬂyttningen
ökar, nyföretagandet är högt, etableringarna är
många, näringslivsrankingen är bra och bostadsbyggandet är bland de högsta i landet.
– Satsningen är oerhört viktig för kommunen
ur många perspektiv. De redan 16 000 arbetstillfällena kan bli 50 000 om 10-15 år. Dessutom är
kommunen stor markägare och därför innebär
exploateringarna stora intäkter som vi använder
till viktiga framtidsinvesteringar i välfärden, säger Anders Johansson.
Och om den nya ﬂygplatsstaden börjar vid terminalerna så kan man säga att den slutar några
kilometer söderut vid Rosersberg, ett logistiknav
i tillväxt med ﬂera stora etableringar, exempelvis
Postens nya terminal som ersätter deras verksamheter på ﬂera håll i landet. Bara den investeringen
ger 800 arbetstillfällen inledningsvis.

Samarbetet
med kommunen och
Swedavia
fungerar väldigt bra. Jag
tror att vi alla
bidrar mycket
till varandra.
Per Taube (bilden t h)
aﬀärsman och markägare.

SWEDAVIA NOLLUTSLÄPP SENAST ÅR 2020

ARLANDASTAD HOLDING TESTBANOR FÖR BILAR FÖRST UT

Swedavia äger, driver och utvecklar elva ﬂygplatser i Sverige, däribland Stockholm Arlanda Airport. Hänsynen till miljön genomsyrar hela Swedavias verksamhet och Swedavia (då LFV) blev 2006 Sveriges första klimatneutrala storföretag.
Koldioxidutsläppen från Swedavias egen verksamhet har minskats med cirka 60
procent på sju år. Målet är att för egen verksamhet nå nollutsläpp senast 2020.
Fram till dess kommer Swedavia fortsätta tillämpa principerna i Kyotoprotokollet genom att stödja projekt i andra länder. På detta sätt bedriver företaget sin
verksamhet utan att bidra till globala klimatförändringar.

Arlandastad Holding är ett privatägt fastighetsbolag som är verksamt i Stockholmsområdet. Bolaget äger
idag cirka 250 hektar mark inom Airport City Stockholms-området, varav merparten är detaljplanelagd.
En del av bolagets verksamhet har varit inriktad på forskning, utveckling och utbildning inom fordonsindustrin. En testbana är på plats sedan ett år och under året kommer en andra testbanan att byggas i syfte att främja körsäkerhet samt stödja och påskynda utvecklingen av mindre miljöpåverkande
fordon och bränslen.
Visionen för Arlandastad Holding har varit tydlig redan från början – att vara med och skapa Sveriges
första ﬂygplatsstad.
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SIGTUNA KOMMUN SVERIGES SNABBAST VÄXANDE KOMMUN

Foto: Johan Alp

Sigtuna är Sveriges snabbast växande kommun med ﬂer än 41 000 invånare. Här ligger Airport City
Stockholm. Med sitt strategiska läge mellan Uppsala och Stockholm är Sigtuna kommun en given
mötesplats. Kommunen har redan idag en imponerande infrastruktur. Det ﬁnns ett stort antal hotell
och konferensanläggningar i kommunen och trots sin storlek är Sigtuna Sveriges fjärde största stad
mätt i antal hotellnätter. Endast storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har ﬂer hotellbesök.
Sigtuna tar miljö och hållbarhet på största allvar och som ett led i detta, har kommunen förbundit sig
att minska klimatpåverkan.

PAJALA
UPPSALA

1109
68

Vi gör Sverige tillgängligt
Sveriges regionala flygplatser gör det möjligt att arbeta, träffas, göra
affärer, utbilda sig eller semestra i hela landet. Vi har en avgörande
betydelse för att knyta samman Sverige. Flygplatserna ägs oftast av
respektive kommun men inte av staten likt Arlanda, Landvetter eller
Sturup. Från våra 36 flygplatser når du totalt 136 destinationer varav 107
stycken numera är utrikes. Kolla vart du kan åka från din kommun.

svenska
regionala


flygplatser
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DriveLab – navet för kompetensutveckling
Just nu utvecklar Training Partner det nya
konceptet DriveLab – en helhetslösning för
kompetensutveckling inom Automotive Industry.
– Här kan människor umgås med ny teknik på ett säkert,
roligt och lärorikt sätt. Antingen för att man arbetar med ny
teknik eller för att man behöver lära sig att köra effektivt,
säger Per Johansson, förarutbildare på Training Partner.

”Här kan människor umgås
med ny teknik på ett säkert,
roligt och lärorikt sätt.”
Per Johansson, förarutbildare på Training Partner

Training Partners nya lokaler ligger i området som lanseras
som Stockholm Drive Lab, fem minuter från flygplatsen. Konceptet DriveLab är ett svar på de senaste årens ökade efterfrågan av kompetensutveckling inom Automotive Industry.
– Förfrågningarna har ökat markant vad gäller förarutbildningar. Allt ifrån exklusiva lanseringar, till företag som
vill testköra olika märken för att bestämma vilken typ av
företagsbil de ska välja, säger Per Johansson.

Din säkerhet i fokus. Nu har Training Partner köpt företaget Förarutveckling AB och satsar på ett nytt
koncept inom förarutbildningar. Redan i höst byggs den nya testbanan i Arlanda.

Konceptet DriveLab i Arlanda – tar förarutbildningar och kompetensutveckling till nästa nivå
TrainingCenter
Training Partners
utbildningscenter erbjuder
konferenslokaler,
teknikhallar och
logi på samma
plats. Placeringen
är strategiskt viktig
för kunderna.

Training Partner i Arlandastad

TestTrack
På testbanan får du
applicera dina kunskaper i praktiken.
TestTrack 2, som nu
byggs, är anpassad
för att kunna utbilda
i allt från tung trafik
till motorcyklar.

TrainingLogistics
Training Partner tar
hand om hela eller
delar av administrationen före, under
och efter en aktivitet
eller projekt, allt efter
kundens önskemål.

Så kör du smart och sparar tusenlappar!

”Vi bygger helhetslösningar”
Vare sig ditt företag är i behov av affärsutveckling eller en förarutbildning
så kan Training Partner vara – din partner. Training Partner tar hand om
administration, logistik samt utbildning och skräddarsyr det efter dina behov.
– Som kund hjälper vi dig att välja det
som passar dig bäst, beroende på hur ditt
behov ser ut, säger Peter Olofsson, vd,
Training Partner.
Training Partner har specialiserat sig på att
vara sina kunders förlängda arm och tar hand
om hela utbildningsenheten eller enskilda
uppdrag som till exempel produktlanseringar.

1. Ha framförhållning. Lyft blicken och försök se vad som händer längre fram i
trafiken och försök att hålla en jämn hastighet. 2. Se till dina förutsättningar.
Dina egna, bilens och vägens förutsättningar är såklart något som du måste anpassa din körning efter. 3. Fokusera på körningen. Det kan låta enkelt, men
just bristande fokus är faktiskt den största orsaken till allvarliga bilolyckor.

Training Partner växer
och söker nya medarbetare
t1SPKFLUMFEBSF
t&LPOPN
t3FTVSTLPPSEJOBUPS
t%SJGUTBOTWBSJHGÚS5FTU5SBDLT
t6UCJMEOJOHTBENJOJTUSBUÚS
t6UCJMEBSFJOZUFLOJL
t6UCJMEBSFJCFTJLUOJOH
t6UCJMEBSFJBGGÊSTVUWFDLMJOH

”Koncepten och idéerna
kan bli hur bra som helst,
bara man är kreativ och
vågar satsa.”
Peter Olofsson, vd, Training Partner

– För oss är människan och upplevelsen
alltid i centrum. Eftersom Arlanda är hela
Nordens knutpunkt är det enkelt för alla att
ta sig hit. Men självklart erbjuder vi också
våra tjänster och utbildningar ute hos våra
kunder på företagen, säger Peter Olofsson
och fortsätter:
– Koncepten och idéerna kan bli hur
bra som helst, bara man är kreativ och
vågar satsa.

Training Partner
Arbetar med helhetslösningar inom Automotive Industry, men även inom Retail
Industry. Företaget har idag cirka 70 medarbetare som under 2011 utbildade
cirka 45 000 personer. Under Training Partners paraply finns företag som
Blanchard, Förarutveckling och Motorbranschens UtbildningsPartner. Företaget
startade 1994 och finns idag i Arlandastad, Nyköping och Västerås.

Peter Olofsson, vd på Training Partner,
anser att utvecklingsmöjligheterna inom
Automotive Industry är nästintill oändliga.

CLARION LOVES
getting closer
grand opening 1st of november 2012
414 hotellrum & 44 möteslokaler.
Clarion Hotel Arlanda Airport är en del av SkyCity
och blir navet för alla som vill ha ett bra möte
ett coolt event och uppskattar effektiviteten av
att bo direkt vid ﬂygplatsen.
Hör gärna av dig till oss redan nu så ger vi dig
ett prisförslag på ditt möte och event, läs gärna mer
på www. clarionarlanda.se. Välkomna!

