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Aktuellt om Sundsvall Logistikpark 

Vill med detta brev berätta kort om läget kring Sundsvall Logistikpark. 
 
Detaljplan för kombiterminal i Petersvik 
I anslutning till hamnen planerar vi att bygga en ny containerhamn och en 
kombiterminal.  Kombiterminalen är ett antal järnvägsspår och plats för 
omlastning och lager av gods. För att kunna bygga detta behövs en detaljplan. 
I den bestäms i detalj vad man får bygga och hur man får använda marken. 
Utgångspunkten är den fördjupade översiktplan som Sundsvalls kommun har 
tagit fram. Den finns att läsa på www.sundsvalllogistikpark.se 
 
Detaljplanearbetet kommer att innebära ett antal möten med allmänhet och 
andra organisationer. Under en samrådstid och en utställningstid kommer det 
att finnas möjlighet att lämna synpunkter på planen. Vi återkommer när vi vet 
mer om det. Vi har precis påbörjat arbetet med detaljplanen. 
 
Järnvägsanslutning i Maland 
För att tåg ska på ett effektivt sätt kunna köra ner till hamnen och Ortviken 
behövs en järnvägsanslutning som knyter ihop Ådalsbanan med industrispåret 
Tunadalsbanan.  
 
För att kunna bygga järnvägen och elektrifiera Tunadalsbanan behöver 
Trafikverket ta fram en förstudie och även en järnvägsplan. Förstudien 
färdigställs under våren. Det är i järnvägsplanen som man bestämmer exakt 
var järnvägen ska gå och vilken mark som behövs för att bygga den. Arbetet 
med järnvägsplanen påbörjas i sommar när förstudien är klar. Ett 
samrådsmöte kommer att äga rum inom kort. Då är alla intresserade 
välkomna. Vi kommer att annonsera och bjuda in närboende per brev. Men en 
liten förvarning av mötet får ni redan nu. Gå gärna in då och då på hemsidan 
www.sundsvalllogistikpark.se. Där kommer vi också att informera om när 
mötet är. 
 
VR-modell 
Vi har tagit fram en så kallad VR-modell över området Maland och ner till 
Ortviken. Det är en datamodell som man kan ”flyga” i och titta på olika 
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alternativ för järnvägen, kombiterminalen, containerhamnen med mera. Vi 
kommer att visa den på mötet om järnvägen i Maland.  
 
Webb 
Vi jobbar med en ny hemsida för Sundsvall Logistikpark. Men än så länge så 
finns information på kommunens hemsida. Adressen är 
www.sundsvalllogistikpark.se 
 
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 VR-modellen som gör det lättare att se och förstå vad som planeras. 
Vi kommer att visa den vid de olika mötena som kommer att hållas i samband 
med järnvägsplan- och detaljplanarbetet. Men vi kan även visa den vid andra 
tillfällen. Hör gärna av dig så ordnar vi en träff om du är intresserad.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


