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Skanska färdigställer nytt reservdelslager för BMW Group
Skanska Fastigheter Göteborg AB har färdigställt en ny logistikanläggning på
10 400 m² åt BMW Group i Malmö. BMW Group utvecklar därmed sin distribution
av reservdelar med ett nytt skräddarsytt centrallager, projekterat och byggt av
Skanska. Den nya anläggningen, som BMW Group kommer att hyra av Skanska
Fastigheter Göteborg, tas i drift under september månad.
– Den kraftiga ökningen av nybilsförsäljningen har gjort att vi vuxit ur våra
befintliga lokaler, säger Jan Enrico Petersen logistikansvarig på BMW Group
Nordic. Vi räknar med en fortsatt tillväxt i Norden med höga krav på kapacitet och
leveranskvalitet inte minst för reservdelsmarknaden, fortsätter Jan Enrico
Petersen.
BMW Group:s nya logistikcenter är beläget i industriområdet Stora Bernstorp 2 i
Burlöv kommun. Projektet med byggnation påbörjades i oktober 2005 och står nu
klart för inflyttning.
– Det är med glädje som vi välkomnar BMW Group i deras nya logistikanläggning
i Burlöv, säger Niklas Grimslätt, marknadsområdeschef på Skanska Fastigheter
Göteborg. Projektet har förlöpt smidigt och helt enligt vår tidsplan.
Nybyggnationen i Malmö ingår i en större omstrukturering av
reservdelsdistribution inom BMW Group och som medför att ett stort antal
reservdelslager i Europa reduceras till endast ett dussintal.
– Med vårt nya lager i Malmö hamnar vi i samma klass som storstäder som
London, Paris, Madrid och Moskva, fortsätter Jan Enrico Petersen. Placeringen i
Öresundregionen medför att vi kan leverera reservdelar till både verkstäder och
återförsäljare i Stockholm, Oslo och Köpenhamn över en natt. Målet är att
beställningar gjorda före kl. 15 skall vara levererade senast kl. 7 följande dag.
– Samarbetet med Skanska har fungerat mycket bra. De har visat prov både när
det gäller expertis inom logistikområdet samt på lyhördhet och flexibilitet utefter
våra behov, avslutar Jan Enrico Petersen.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden har till uppgift att initiera och
utveckla fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.
Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige
och Köpenhamnsregionen i Danmark. Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs
på strategiska orter i Sverige samt i Köpenhamn. Affärshus utvecklas på starka
detaljhandelsmarknader i Sverige och Finland.
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