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Aktuellt om Sundsvall Logistikpark maj 2013 

Informationsmöte 10 juni 

Sköns Norra Intresseförening bjuder in till ett informationsmöte om projektet 
Sundsvall Logistikpark. Projektet innebär att Sundsvalls Hamn byggs ut med 
en containerhamn, en kombiterminal med etableringsytor för 
logistikverksamhet byggs i anslutning till hamnen och att en elektrifierad 
järnväg byggs fram till Ortvikens pappersbruk. Projektet innebär också att 
järnvägsanslutningar ska byggas i Bergsåker och Maland samt att 
industrispåret ner till hamnen ska elektrifieras och rustas upp.  
 
Medverkar gör: 
Marie Israelsson, Sundsvall Logistikpark 
Björn Lyngfelt, SCA 
Kenth Nilsson, Trafikverket 
 
Tid: Måndag 10 juni kl 19.00-21.00 
Plats: Församlingsgården vid Sköns kyrka 
 
Välkomna! 
 

Styrelsen har godkänt förslag till genomförande av Sundsvall 
Logistikpark 

29 april fattade styrelsen beslut om ”Underlag för genomförande av Sundsvall 
Logistikpark”. Stadsbackens styrelse har gjort detsamma. Nu ska ärendet 
vandra vidare i den politiska gången med finansutskott, kommunstyrelse och 
så småningom behandlas i kommunfullmäktige den 17 juni.  
 
Underlaget beskriver: 

 Vilka förutsättningar som måste vara på plats innan bygget kan starta, 
tex en lagakraftvunnen detaljplan, miljötillstånd, tillgänglighet till 
marken mm.   

 Logistikparken ska byggas ut i etapper, det vill säga hamnen och 
ytorna blir mindre än vad som detaljplanen medger. Men funktionen 
blir densamma det vill säga att kombiterminalen kan ta emot 
fullängdståg och vi får en knutpunkt mellan tre transportslag. När 
sedan behovet uppstår går det att bygga ut i ett senare skede. 
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 Det finns en ökad efterfrågan på transporter och i Sundsvallsregionen 

finns en stor potential att köra mer gods på tåg när den nya 
logistikparken är på plats. Att frakta gods i containers blir allt mer en 
nödvändighet och idag räcker inte hamnen till för att hantera fler 
containrar. Därför behövs en containerhamn. 

 Vilka effekter på näringslivet satsningen får: tex företagen får tillgång 
till effektivare transporter vilket ger en ökad konkurrenskraft. Många 
företag har långt till sina kunder och leverantörer och är i stort behov 
av en fungerande infrastruktur och bra transportmöjligheter. 

 Ägande och finansieringsförhållanden: Containerhamnen kommer att 
integreras i Sundsvalls Hamn AB. SCA investerar i containerhamnen 
och är också delägare i hamnbolaget som också kommer att bygga 
containerhamnen. Kostnad: cirka 300 miljoner. Sundsvall 
Logistikpark, det kommunala bolaget, lånar pengar och får 
ägartillskott för att kunna bygga kombiterminalen och ytorna för 
logistikverksamhet. Kostnad: cirka 450 miljoner. 

 Vilka konsekvenserna blir om vi bygger respektive inte bygger 
logistikparken. 

 
Hela rapporten finns att läsa på vår hemsida: sundsvalllogistikpark.se. Klicka 
på ”Om Sundsvall Logistikpark / Informationsmaterial” 
 

 
Bilden visar ungefär det område som omfattas i en första etapp.  
  

Nya ventilkamrar till Ortvikens vattentub 

SCA:s pappersbruk i Ortviken behöver säker tillgång till vatten i sin 
tillverkning av papper. Det finns därför en vattentub som går under mark 
genom hamnområdet, längs kusten och upp till Indalsävlen. Tuben är 80 cm i 
diameter och förser bruket med ett säkert flöde av vatten dygnet runt. Man 
kan säga att det är Ortvikens navelsträng. 
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Det krävs en lång planeringstid om fabriken ska göra ett produktionsstopp. 
Ett produktionsstopp i Ortviken kommer att ske under fyra dygn i slutet av 
maj. För att logistikparken ska kunna byggas behöver delar av denna 
vattentub flyttas och byggas om. Det beror bland annat på att tuben ligger 
nergrävd precis där järnvägen och kombiterminalen ska placeras. Därför ska 
SCA passa på att göra några förberedande arbeten med tuben, nu när bruket 
ändå ska stå still under några dagar. Det tar fyra år till innan Ortviken har ett 
inplanerat stopp nästa gång. 
 
Den 22 maj kommer SCA att montera in några grenrör och ventiler på två 
platser för att senare kunna bygga den nya sträckningen av tuben. Om ni ser 
några maskiner i området så är det dessa ventilarbeten på vattentuben som 
pågår. Informationsbrev från SCA har skickats ut till dem som bor i området.   
 

Detaljplan Sundsvall Logistikpark  

Detaljplanerna för Sundsvall Logistikpark antogs av kommunfullmäktige den 
18 juni 2012. Detaljplanen för Sundsvall Logistikpark handlar om att bygga 
en containerhamn, kombiterminal och ytor för etablering av 
logistikverksamhet. För att kunna börja bygga hamn och kombiterminal i 
området krävs dels att det finns ett miljötillstånd, dels en detaljplan som 
vunnit laga kraft.  
 
Detaljplanen är överklagad och har hanterats av länsstyrelsen. Länsstyrelsens 
beslut är också överklagat och nu ligger ärendet hos Mark- och 
miljödomstolen. 
 

Sundsvall Energis energisamarbete med SCA 

Sundsvall Energi gräver nya fjärrvärmeledningar från Östrand till 
Ljustadalen. Anledningen till projektet är det utökade samarbetet mellan 
Sundsvall Energi och SCA.  
 
Det var i december 2012 som Sundsvall Energi och SCA beslutade om att 
investera i ett utökat samarbete vilket innebär att SCA ökar sina leveranser av 
energi till Sundsvalls fjärrvärmenät.  
 
- Detta samarbete är unikt och känns mycket bra då det innebär stora 
miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende och att vi ytterligare kan 
trygga våra fjärrvärmeleveranser för framtiden. Samarbetet stärker 
fjärrvärmens konkurrenskraft i Sundsvall med omnejd rejält och ger oss en 
miljöprestanda i toppklass i Sverige säger Anders Jonsson, VD Sundsvall 
Energi.  
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Under ett år kommer det att innebära en minskning av oljeanvändningen med 
cirka 25 000 ton olja/år och en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 70 
000 ton/år.  
 
Genom detta samarbete utökar SCA sina leveranser av energi från Ortvikens 
pappersbruk och även Östrands massafabrik blir en ny stor och viktig 
leverantör till fjärrvärmenätet.  
 
Den nya ledningen från Östrand till Ljustadalen beräknas vara klar för att 
leverera värme i början på november. Projektet i sin helhet beräknas vara 
klart våren 2014.  
 

 
Schakt vid Ljustavägen under vecka 19. 

Vill du veta mer om Sundsvall Logistikpark 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har funderingar.  Du 
hittar mer information på vår hemsida och våra kontaktuppgifter. 
www.sundsvalllogistikpark.se  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Åke Jonsson, VD   
060-19 25 99, 073-271 02 32  
ake.jonsson@sundsvall.se  


