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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 19

Köpeavtal med DHL Fast ighet X AB avseende
del av Danmarks-Kumla 10:1

KSN-2020-01430

Beslut

Kommunstyrelsens mark-och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och DHL
Fastighet X AB beträffande försäljning av del av fastigheten Danmarks-Kumla
10:1 enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2018, §38, att anta en modell för prissättning för
försäljningar i Östra Fyrislund. Kommunstyrelsen beslutade även att försäljning ska ske
till intressenter enligt en intressentlista.

I augusti 2018anmälde företaget DHL Nordic ABsitt intresse för verksamhetsmark i
Uppsala, därefter har de preciserat sin intresseanmälan till att gälla Östra Fyrislund.
DHL Nordic ABavser förvärvamarkengenomdotterbolaget DHL Fastighet X AB
(organisationsnummer 559220-4910).

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår försäljning av del av fastigheten Danmarks-
Kumla 10:1. Det för försäljningen aktuella området framgår av bilaga 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2021
Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering
Bilaga 2, Karta
Bilaga 3, DHL Uppsala - Hållbarhet 2021

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller
förslaget.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Köpeavtal med DHL Fastighet X AB avseende 
del av Danmarks-Kumla 10:1  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och DHL 
Fastighet X AB beträffande försäljning av del av fastigheten Danmarks-Kumla 
10:1 enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2018, § 38, att anta en modell för prissättning för 
försäljningar i Östra Fyrislund. Kommunstyrelsen beslutade även att försäljning ska ske 
till intressenter enligt en intressentlista. 

I augusti 2018 anmälde företaget DHL Nordic AB sitt intresse för verksamhetsmark i 
Uppsala, därefter har de preciserat sin intresseanmälan till att gälla Östra Fyrislund. 
DHL Nordic AB avser förvärva marken genom dotterbolaget DHL Fastighet X AB 
(organisationsnummer 559220-4910). 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår försäljning av del av fastigheten Danmarks-
Kumla 10:1. Det för försäljningen aktuella området framgår av bilaga 2. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av 
kommunledningskontoret. Näringslivsperspektivet har beaktats i ärendet genom att 
markförsäljningen möjliggör för bolagets expansion i Uppsala i ett geografiskt läge som 
är ändamålsenligt för logistikverksamhet.  

Ärendet har inga konsekvenser sett ur barn- eller jämställdhetsperspektiven. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-03-09 KSN-2020-01430 
  
Handläggare:  
Henrik Hammas 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

I augusti 2018 anmälde företaget DHL Nordic AB sitt intresse för verksamhetsmark i 
Uppsala, därefter har de preciserat sin intresseanmälan till att gälla Östra Fyrislund. 

DHL arrenderar idag verksamhetslokaler intill Ostkustbanan, i främre Boländerna, av 
en privat fastighetsägare. I dessa lokaler är den befintliga logistikterminalen belägen. 
Då nuvarande etablering ingår i omvandlingen (från verksamhetsområde till 
kontorsområde) av främre Boländerna vill bolaget bygga och flytta till en ny och mer 
ändamålsenlig terminal i Östra Fyrislund. Den nya terminalen skulle ligga i ett läge nära 
E4 och möjliggöra för att antalet anställda på terminalen kan öka från idag cirka 
30 personer till uppskattningsvis 50. 

Under det senaste året har bolaget arbetat med hur en ny terminal i Östra Fyrislund 
skulle kunna se ut. Bolagets koncernledning har även beslutat att om köpeavtalet 
godkänns av kommunstyrelsen ska terminalen byggas och stå färdig 2022, vilket 
sammanfaller med avtal går ut 2022. 

DHL har i bilaga 3 skriftligen angett hur dom arbetar aktivt med att minska företagets 
klimat- och miljöpåverkan. 

Tänkt verksamhet bedöms vara förenlig med gällande detaljplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanvägda bedömning är att bolaget skapar 
förutsättningar och värden som är bra för Uppsala kommuns näringsliv och positivt för 
Östra Fyrislund som ett attraktivt verksamhetsområde. 

DHL Nordic AB avser förvärva marken genom dotterbolaget DHL Fastighet X AB. 

Ekonomiska konsekvenser 

Försäljningen ligger i linje med prissättningsmodellen som kommunstyrelsen 
beslutade om 7 mars 2018 (§ 38). Försäljningen inbringar 45,1 miljoner kronor till 
kommunen och är i enlighet med beslutad budget för Östra Fyrislund. Intäkten tillfaller 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2021 
• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 
• Bilaga 2, Karta 
• Bilaga 3, DHL Uppsala - Hållbarhet 2021 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Hållbarhet  
 

På DHL Freight i Sverige jobbar vi på många sätt med att minska vårt företags klimat- 
och miljöpåverkan. Vår miljöpåverkan kommer främst från våra godstransporter men 

också från våra tjänstebilar, tjänsteresor samt från uppvärmningen och elen i våra 

fastigheter.  
  

När det gäller vår klimatpåverkan från våra transporter så minskar vi utsläppen 

genom att ändra beteendet, byta fordonen, eller ändra bränslet.  
 

I första hand arbetar vi alltid med energibesparing och det är ju vår affärsidé: Vi 
jobbar för att: 

 Använda så liten mängd transportenergi det går med så mkt gods vi kan. Det 

handlar om att effektivisera vårt transportnätverk, minska tomdragningar, 
välja så energisnåla fordon som möjligt och hålla så höga fyllnadsgrader som 

det går.  

 Köra så energisnålt vi kan (tillämpa ”Sparsam körning”).  

 Använda så lite el som möjligt och byta till energisnålare fordon och teknik 

gällande maskiner, truckar, belysning, och lokaler. Sen arbetar vi för allt större 
automatisering, sensorer och exempelvis ledbelysning. 

 Energicertifiering enligt ISO 50001 och energikarläggningar möjliggör ett 

större fokus på energianvändningen i företaget.  
 

I det andra fallet handlar det om att byta bränsle, fordon eller 
uppvärmningsmetod, till mindre klimatpåverkande.  

 Idag har vi bergvärme och i vissa fall fjärrvärme i våra godsterminaler. Våra 

godsterminaler håller en mycket hög energiprestanda som många gånger 
klarar kraven i Green Building och i något fall har vi valt att certifiera 

byggnaden mot den standarden.  

 Vi investerar i solpaneler där det är fördelaktigt och ser över möjligheterna till 
en laddinfrastruktur för våra mindre vans på våra godsterminaler 

 I våra fordon försöker vi att använda så mkt biobränslen som möjligt och införa 
elfordon i den mån det finns tillgängligt. Tyvärr är det fortfarande så att ladd-

infrastrukturen inte är tillräckligt utbyggd och det finns inte obegränsade 

mängder av hållbara förnyelsebara drivmedel. Piloter och testprojekt för 
elektrifierade vägar finns på flera ställen i Sverige och vi på DHL Freight är 

delaktig i ett av dem. Idag har vi en testskena för automatladdning av vans i 
vår Malmöterminal. Vi utökar hela tiden vår flotta med nya elfordon bla annat i  

Uppsala.  

 Vi försöker också att aktivit hitta järnvägslösningar där det är möjligt och vi 
jobbar aktivt med att lobba mot våra politiker och tjänstemän för att beskriva 

hinder och utmaningar för både järnväg och exempelvis i citylogistik. 

 Paketcykel har varit framgångsrikt i många städer i världen där trängseln är 
påtaglig och DHL har varit framgångsrika i utrullningen av lastcykel i många 

städer i Europa. I Sverige har det varit svårare att få cyklarna att kunna 
konkurrera men de senaste åren har cykelmodellerna blivit allt bättre och 

relativt sätt mer produktiva, framförallt på de allra mest trafikerade gatorna i 



 

Stockholm och nu även Malmö. Troligtvis kommer det att öka i och med att 

trängseln blir allt med påtaglig i många av våra städer. 
 

 
Gröna transporter 

DHL Freight har sedan 2004 haft ett grönt tillval  som möjliggör för våra kunder 

att bidra till att minska utsläppen av växthusgaserna från transporterna och 
även till utvecklingen av ny teknik. Tillvalet som heter ”SKICKA GRÖNT”  är till 

skillnad från klimatkompensation en reel sänkning här och nu av utsläppen från 

transporterna. Skicka grönt fortsätter en positiv resa med en tillväxt i februari 
på nästa 200% under 2020 i jämförelse med 2019. Vi har satt ett mål att 

fördubbla antalet SKICKA GRÖNT- försändelser från våra kunder varje år till och 
med 2025.  

 

 
Forskningsprojekt i inom hållbarhetsområdet 

 

 För närvarande pågår några olika miljöprojekt i Sverige där vi på DHL Freight är 
delaktiga. Det första är ett projekt finansierat av Vinnova med fullelektriska 

vans samt laddning via elväg i Mariestad och Stockholm.  

 Ett annat projekt handlar om att testa längre fordon, sk HCT High Capacity 

Trucks. Fordonen vi vill testa är 34 meter långa vilket kan ge oss både lägre 

utsläpp samtidigt som vi kan få på mer gods. Det finns mycket att vinna på inte 
bara koldioxid och andra utsläpp (även säkerhet vilket många kanske inte tror 

då det blir färre frontar som kan frontalkollidera). Koldioxidmässigt handlar 

det om en reduktion på mellan 15-30%.  
 

Vad gör vi globalt? 
 

Globalt arbetar vi med många olika områden som ska leda till lägre klimatpåverka n 

både avseende transporter men också i våra fastigheter.  

 Precis som i Sverige så försöker man att effektivisera så långt man kan och 

samarbeta mellan länder och mellan funktioner för att optimera våra 

transporter och vår energianvändning i våra fastigheter.  

 Vi är drivande när det gäller digitalisering och automatisering globalt och 

arbetar också med att få till ett mer cirkulärt samhälle där transporterna är en 
viktig del.  

 Inom Freight är det också ett starkt fokus vårt kommande gemensamma 

produktionssystem som innebär mer transparens för att kunna både planera 
och utföra transporterna mer effektivt. På Freight globalt arbetar vi mycket för 

att använda rätt fordonskombinationer för att göra transporten effektiv och 
undvika tomdragning. Globalt arbetar man också med att byta till andra 

fordon och bränslen i den mån det finns att tillgå. Utbudet av framförallt 

biobränslen och gas ser väldigt olika ut i alla länder där Sverige har kommit 
väldigt lång jämfört med andra länder.  

 

 Det finns ett tydligt mål inom Deutsche Post att vi ska elektrifiera våra egna 
paketbilar. Här i Sverige ser vi samma ambition där mycket troligtvis kommer 

att elektrifieras. Hittills har infrastrukturen för el varit lite avvaktande i 
samhället. Vi ser med stor spänning på utvecklingen framöver och arbetar för 



 

att kunna sänka våra utsläpp så att vi når våra miljömål där vi har ett mål att nå 

0 nettoutsläpp till 2050. Eftersom Sverige har mer ambitiösa mål kommer vi 
att ta hänsyn till dessa såklart och helst överträffa dem.   
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