
Norra Hamnen

Lagra smart och nytt med

Kubiklager

I logistikbranschen lever vi i en tredimensionell värld där pallar, containrar och lastbilar  
mäts i kubik. Att prata om yta och kvadrat är inte längre relevant. Nu erbjuder vi dig och  
ditt företag ett nytt sätt att hyra där framförallt flexibiliteten och avtalstiden är i fokus.  
Låter det som något för ditt företag?

Flexibla lokaler – på riktigt
Vi hyr ut moderna lokaler med full  
kapacitet från golv till tak. Och det  
bästa av allt – ingenting är omöjligt.  
Vi placerar väggarna så att du får  
exakt den storlek ditt företag behöver.  
Självklart kan du peka ut var kontor,  
omklädningsrum, wc och dusch ska  
vara. Och om det krävs fler portar,  
mer kontorsyta eller en annan  
inredning utöver grundutförandet,  
då löser vi det. Det kallar vi flexibilitet.
 

Hyresavtal från 3 år
Det har hänt och händer fortfarande  
mycket på marknaden. Vi vet att  
många företag snabbt måste kunna  
öka eller krympa för att anpassa sig  
efter situationen. Vi är lyhörda för de  
nya behoven och erbjuder korta hyres- 
kontrakt, som minst från 3 år. På det 
sättet kan du som företagare minska  
dina risker samtidigt som du får alla  
fördelar med en modern lokal där  
logistiken flyter på. 
 

Inflyttning 
När vi har ritat upp lokalen efter ditt  
företags önskemål, är det dags att sätta 
igång att anpassa och bygga klart.
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Kontakt

Norra Hamnen Kubiklager i Malmö ligger mitt i 
hjärtat av regionens nya logistikcentrum. Området 
är utvecklat för att möta framtidens möjligheter 
och vara ett nav i Öresundsregionen med närhet 
till Köpenhamn. 

Det som gör Norra Hamnen Kubiklager unikt är 
att det ligger i direkt anslutning till hamnområdet 
och järnvägsnätet. Malmö Stad satsar stort på 
infrastrukturen vilket ytterligare kommer att öka 
tillgängligheten till väg-, tåg- och båttransporter. 

Från Norra Hamnen når du snabbt det större 
vägnätet, framförallt E6 och E20 norrut samt 
Öresundsbron till Köpenhamn och kontinenten. 
Inom en timmes radie når du närmare 4 miljoner 
invånare i den växande Öresundsregionen.

Adress: Malmö Industrial Park, Norra Hamnen

Lokalstorlekar: Cirka 2 000 m2 – 19 500 m2

Fri takhöjd i lager: 11 meter

Portar: Lokal förses med markport och minst  
en port med dockningshus

Golvbärighet: 4 000 kg/m2

Max punktlast: 9 000 kg

Sprinkler: Enligt ESFR

Lastgård: Dimensionerad för 25,5 m lastbilsekipage

Färdigt för inflyttning: Hösten 2017

Johan Hedve  
johan.hedve@skanska.se 
+46 10-448 27 20

Läget kan inte  
bli bättre

Fakta om  
byggnaden


