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Aktuellt om Sundsvall Logistikpark 

Samråd om järnväg i Maland 30 maj 

En pusselbit för att skapa ett effektivt och hållbart transportnav i 
hamnområdet är att bygga en järnvägsanslutning i Maland. Den blir en länk 
mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Det är Trafikverket som kommer att 
bygga den järnvägen samt rusta upp och elektrifiera Tunadalsspåret. 
 
Trafikverket bjuder in allmänheten till samråd om järnvägen i Maland. De 
kommer att annonsera och skicka ut inbjudan till de som bor närmast. Men 
alla som är intresserade är naturligtvis välkomna.  
 
Tid: 30 maj, kl 18.30-20.30 
Plats: Skönsbergs Folkets hus, Gillesalen 
 
 

Samråd om kombiterminal och containerhamn 16 juni 

Den 13 april fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att arbetet med 
detaljplanen för att bygga kombiterminalen och containerhamnen kan börja. 
Detaljplanen ska i så stor uträckning som möjligt följa den fördjupade 
översiktsplan som finns över området.  
 
Sundsvall Logistikpark kommer att skicka ut en inbjudan och underlaget till 
samrådet till de som bor närmast. Vi lägger också ut handlingarna på webben: 
www.sundsvalllogistikpark.se. Annonsering kommer också att ske inför 
mötet. Men ni som är intresserade kan redan nu boka in dagen.  
 
Kombiterminalen kommer att bestå av järnvägsspår med stora ytor runt 
omkring för att kunna hantera containrar och övrigt gods.  
 
Containerhamnen har en ungefärlig yta på 10 ha och ska kunna ta emot 200 
meter långa fartyg. Kombiterminalen och containerhamnen beräknas vara klar 
2015. 
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Sundsvall Logistikpark söker tillstånd för hamnverksamhet 

Sundsvall Logistikpark söker nu tillstånd av mark- och miljödomstolen för att 
få bedriva verksamhet i den nya containerhamnen. Vi söker också tillstånd 
var vattenverksamhet eftersom när vi bygger containerhamnen kommer vi att 
fylla ut med bergmassor i vattnet.  
 
En del i den tillståndsansökan handlar om att vi ska samråda med allmänhet, 
berörda organisationer och myndigheter, till exempel Trafikverket, 
Fiskeriverket, fiskeföreningar, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket med flera.  
Det samrådsmötet kommer att ske samtidigt med samrådet om detaljplanen 
för kombiterminalen. Sundsvall Logistikpark kommer att annonsera och 
skicka ut inbjudan till de som bor närmast. Men alla som är intresserade är 
välkomna. 

Välkommen till samråd om: 

• Detaljplan för kombiterminal och containerhamn 
• Ansökan om tillstånd för hamnverksamhet och vattenverksamhet 

 
Tid: 16 juni kl 18.30-20.30 
Plats: Skönsbergs Folkets hus 
 
Längst bak i dokumentet finns en bild som visar i vilket område 
kombiterminalen och containerhamnen kommer att hamna. 
 
 

Sundsvall Logistikpark på ”Afternoon tea” 28-29 maj 

Den 28-29 maj arrangerar Svenska kyrkan i Skön ”Afternoon tea” med 
utställningar, körsång och fika. Sundsvall Logistikpark kommer att finnas på 
plats. Vi kommer att visa bilder på förslag på en ny järnväg i Maland, 
kombiterminalen och containerhamnen. Du får också chans att ”flyga” i vår 
datamodell.  
 
Tid: Lördag 28 maj kl 14.00-16.30, söndag 29 maj kl 12.00-14.00 
Plats: Sköns församlingsgård 
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Markundersökningar i Petersvik 

För att kunna bygga den planerade kombiterminalen behöver vi spränga bort 
en hel del berg. För att veta vilken kvalité det är på berget behöver vi 
genomföra seismiska undersökningar i området. De som bor i närheter 
kommer inom kort att få ett speciellt brev om detta med mer information och 
kontaktuppgifter.   
 

Vill du veta mer om Sundsvall Logistikpark 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några funderingar.  
Nu har vi en VR-modell, en datamodell som man kan ”flyga” i, som gör det 
lättare att förstå vad som planeras. Vi kommer att visa den vid de olika 
mötena som kommer att hållas. Men vi kan även visa den vid andra tillfällen. 
Hör gärna av dig så ordnar vi en träff om du är intresserad.  
 
Gå gärna in på webbsidan där vi också lägger ut information: 
www.sundsvalllogistikpark.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Åke Jonsson, VD 
060-19 25 99, 073-271 02 32 
ake.jonsson@sundsvall.se 
 
Marie Israelsson, informatör 
060-19 11 18, 070-191 63 79 
marie.israelsson@sundsvall.se 
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Planerad biogasanläggning

Ny kombiterminal 

På flygbilden kan du se var den planerade kombiterminalen och containerhamnen kommer att byggas. Vi jobbar nu med att ta fram en detaljplan för att 
möjliggöra uppförandet av dessa. 

Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som ska samordna utvecklingen av ett effektivt och 
hållbart transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal-Korsta-Ortviken. 
Satsningen görs tillsammans med Trafikverket och SCA och är viktig både för miljön och regionens tillväxt. www.sundsvalllogistikpark.se

Ny containerhamn
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