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Sundsvall Logistikpark är den största satsningen på näringsliv och miljö i Sundsvall på mycket länge.  
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 kring Sundsvalls hamn. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket och SCA. 
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Nu börjar Sundsvall detaljplanera för ny kombiterminal 

Sundsvall Logistikpark AB börjar nu arbeta med detaljplanen för att 
bygga en kombiterminal och containerhamn i anslutning till Sundsvalls 
hamn. Stadsbyggnadsnämnden i Sundsvalls kommun fattade den 13 
april beslut om att planläggningen får börja. 
 
En ny kombiterminal och en containerhamn kommer att bilda ett effektivt och 
hållbart transportnav i Sundsvall. Det gör det möjligt att hantera gods mellan 
väg, järnväg och sjöfart.  
 

- Det känns bra att vara igång med detaljplanen. Det är ett viktigt steg 
för att fullfölja kommunens intentioner med området. Det här kommer 
att öka regionens konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter på ett 
hållbart sätt, säger Åke Jonsson, VD på Sundsvall Logistikpark AB. 

 
Detaljplanen kommer att innehålla; en kombiterminal med två järnvägsspår 
som är 750 meter långa, terminal- och lagerytor, ny kaj och hamnområde för 
att kunna hantera containrar och nya vägar till och från området. En ny infart 
till området planeras att gå genom en 250 meter lång tunnel mellan Petersvik 
och Korsta. 
 

- Ett första steg är att vi under våren ska göra geotekniska 
undersökningar i marken. Vi kommer att behöva spränga bort cirka 
3,5 miljoner kubikmeter bergmassor som vi kan använda bland annat 
till att bygga containerhamnen, säger Åke Jonsson. 

 
Detaljplanen ska så mycket som möjligt följa den fördjupade översiktsplan 
som finns för Tunadal-Korsta-Ortviken. Byggstart för kombiterminalen och 
containerhamnen beräknas ske 2013 och projektet planeras vara klart 2015. 
 
 


