
Effektivare
godshantering 
för en stad 
som växer 
Sundsvall är en stad som växer. Faktiskt så att 
det knakar på sina håll. Vårt näringsliv mår bra 
tack vare att de kan verka på både global och 
lokal marknad.



Plats för människor

Idag ligger kombiterminalen  

mitt inne i stan, precis där det 

planeras för ett nytt resecentrum. 

Genom att flytta ut godset gör vi 

plats för en växande stad som är 

tillgänglig och pulserar av annat 

än lastbilsbuller.  

• 500 000 ton gods ska  
hanteras i den nya  
kombiterminalen varje år.

• 1 500 000 ton gods ska  
hanteras i hamnen varje år.

• Nära 5 000 resenärer ska  
passera nya resecentrum  
varje dag. 

• Resecentrum blir en tryggare 
och mer tillgänglig plats.

• Farligt gods hanteras inte  
längre i centrum.

Sundsvall  
Logistikpark,  
ett nav för  
godstransporter 
till och från  
vår region 
För att Sundsvalls växande näringsliv ska kunna fort-

sätta att utvecklas och vara konkurrenskraftiga så är 

effektiva och miljövänliga transporter nödvändiga. 

I över ett decennium har det funnits tankar om att 

skapa ett hållbart transportnav som knyter samman 

sjöfart, järnväg och väg. Detta kommer att bli ett lyft 

för hela stan och en viktig pusselbit för att göra in-

nerstan säker, fri från godstrafik och öppen för vidare 

stadsutveckling. 

Med ny kombiterminal, logistikytor, containerhamn 

och nya järnvägslösningar så läggs flera viktiga infra-

strukturbitar på plats. Det här är det vi fysiskt kommer 

att se förändras men värdet för Sundsvall blir mycket 

mer – logistikparken behövs för att Sundsvall ska  

kunna fortsätta växa.

Sundsvalls näringsliv blomstrar 

och just nu det görs mångmiljard-

investeringar inom industrin. Men 

ska framgångssagan fortsätta  

behöver företagen effektiva, 

hållbara och pålitliga transporter. 

Där blir logistikparken en viktig 

pusselbit. 

• Logistikparkens samhälls- 
ekonomiska vinst beräknas 
ha ett netto på ca 57 miljoner 
kronor årligen.

• Samhällseffekterna som  
projektet ger vägs mot kost-
naden. För varje investerad 
hundralapp så ger investeringen 
tillbaka två hundralappar.  
Det räknas ut med en  
nettonuvärdeskvot (NNK).

Tillväxt

Idag är behovet av transporter 

stort. En kombiterminal gör det 

möjligt att välja hållbara trans- 

porter på järnväg, vilket är bra 

både för klimatet och för vår luft i 

stan. Den gamla terminalen är för 

liten och därför går en stor mängd 

av våra varor på väg. 

• Dagens tunga trafik med diesel 
genererar inte bara utsläpp av 
fossil koldioxid, CO2 utan även 
stora utsläpp av partiklar och 
kväveoxider, NOx.

• Att lyfta över godset från 
lastbil till tågtrafik kan spara 
upp till 25 000 ton CO2 per år. 
Det motsvarar utsläppen från 
25 000 lastbilar som kör mellan 
Sundsvall och Göteborg.

• Logistikparken kommer att 
vara den första hållbarhets- 
certifierade kombiterminalen 
i Sverige. 

Hållbara transporter
2008

Bolaget Sundsvall  

Logistikpark AB bildas. 

2013

Kommunfullmäktige antar 

ett genom förandebeslut om 

Sundsvall Logistikpark. 

2015

Förvärv av fastigheterna 

i Petersvik. Ansökan om  

miljötillstånd skickas in. 

2017

Projekteringen inleds.

Positiv dom i mark- och 

miljödomstolen.

2018

Positiv dom i mark- och 

miljööverdomstolen.
2019

Miljötillstånd vinner 

lagakraft.

2020

Investeringsbeslut fattas  

av kommunen och SCA. 

Planerad byggstart. 

2023

Planerad invigning.

2011

Detaljplan antas i  

kommunfullmäktige. 



www.sundsvalllogistikpark.se

”Stråken för transporter startar och slutar inte i Sundsvall. 

Platsen för logistikparken är helt klart en naturlig nod. Att 

skapa en förutsättning för håll bara transporter här är givet 

och gynnar näringslivet. Det är viktigt att ta vara på den 

geografiska position som Sundsvall har och när heten till 

hamnen har fördelar med sitt naturliga djup. Den svarar 

upp mot framtidens behov av större fartyg och befäster 

varför logistik parken ska ligga där den är planerad.”

Roger Wetterstrand
Enhetschef kollektivtrafik och 

infrastruktur, Region Västernorrland 

”Utvecklingen av Sundsvall Logistikpark är ett viktigt 

led i samhällsutvecklingen i Sundsvall. Här skapas en stor 

möjlighet för effektiva gods transporter och en godspendel 

till kontinenten är ett möjligt steg – godsunderlaget i 

Sundsvalls regionen finns.”

Tord Sandahl  
VD, Sandahlsbolagen Sweden AB 

”Vi ser stor nytta med logistikparken; den tunga trafiken 

minskar och hanteringen av farligt gods inne i centrala 

Sundsvall försvinner och en modern och effektiv terminal- 

funktion kommer vara av stort värde för Veolia och  

näringslivet i regionen."

Christer Hedberg 
Regionchef Industrisanering Norr, 

Veolia

”Vi anser att den här typen av industriell satsning i  

regionen är positiv. Här finns en direkt närhet till kunderna. 

Vi har idag ett strategiskt läge i Sund svalls hamn och  

när logistikparken är på plats kan vi optimera våra  

logistiklösningar.”   

Andreas Kågström  
Platschef, Imerys Mineral AB 

”Schenker strävar efter att öka transporterna på järnväg.  

Dagens kombiterminal i Sundsvall är omodern och  

ineffektiv. Det kommer att bli ett rejält lyft när den nya 

kombiterminalen byggs, inte bara för oss utan för alla  

inom branschen.” 

Patrik Ellefsson 
Distriktschef, DB Schenker 

Röster om  
Sundsvall Logistikpark

http://www.sundsvalllogistikpark.se

