ett transportnav
att räkna med
Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

Den optimala platsen att
Lasta, lossa och lagra
längs norrlandskusten
Det är möjligt att alla vägar leder till Rom, men i så fall är Sundsvall Logistikpark den korsning som
alla transporter kommer att passera på vägen. Nu gör vi nämligen en rejäl kraftsamling för att bli ett
av Sveriges viktigaste transportnav. Hela satsningen baseras i grund och botten på de mycket konkreta
behov och utvecklingsplaner som aktörerna i området har idag.
Tre starka skäl för oss att ta detta samlade grepp:
• För att koppla ihop väg, järnväg och sjöfart så att de möts på ett och samma område,
där om- och utlastning kan ske utan onödiga tidsförluster och transportsträckor.
• För att vi tar vårt ansvar i utvecklingen av ett hållbart samhälle på allvar.
• För att Sundsvalls Hamn är en strategiskt viktig hamn även i ett nationellt perspektiv.

I första hand ser vi till att kraftigt förbättra
hanteringen av gods via bil båt och tåg. Starkt
fokus ligger på effektiv containerhantering och
de vinster, både ekonomiska och miljömässiga,
som möjliggörs av att minska vägtransporterna
till förmån för transport via båt och tåg.
Närheten till Sundsvall-Härnösand Airport,
som ligger 15 km från hamnområdet i direkt
anslutning till E4, är också en stor fördel.

shoppingmagnet med
höga leveranskrav
Birsta köpstad är Norrlands största handelscentrum
med IKEA i spetsen och i Sundsvalls stenstad finns
Norrlands största citygalleria. Upptagningsområdet
för shoppingturister sträcker sig från Umeå i norr
till Hudiksvall i söder och in mot Östersund och
Trondheim. Varje vecka fraktas mängder av varor för
att hålla butikerna välfyllda. Vår nya logistikpark blir
ett bra alternativ för mellanlagring och omlastning.
Samordnade leveranser till butikerna kommer att ge
fördelar både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv.

Ett starkt nav
växer fram
Sundsvall Logistikpark utvecklar området Tunadal-Korsta-Ortviken
till ett transportnav med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart.
Det är den största satsningen i Sundsvallsregionen i modern tid för
att bli ett starkt och konkurrenskraftigt alternativ för godshantering.

Sundsvall ligger nästan mitt i Sverige
rent geografiskt. Här korsas E4 och E14
men även transportkorridorerna Green
Highway och Botniska korridoren.

Här satsar vi på:
– En ny kombiterminal med unika förutsättningar för
modern containerhantering.
– Utbyggd hamn med större omlastningsytor och fler
järnvägsspår.
– Nya järnvägsspår, bland annat en järnväg genom kombiterminalen, fram till SCA Ortvikens pappersbruk och
till Tunadals sågverk, vilket minskar behovet av tunga
lastbilstransporter med 72 000 km/år.
– Nya järnvägsanslutningar till Botniska korridoren.

Sundsvalls Hamn är en TEN-hamn klass A, det vill säga
en hamn med internationell sjöfart, vars trafik överstiger
1,5 M ton eller 200 000 passagerare per år och som har
intermodala förbindelser med övriga TEN. Här finns
Norrlands djupaste hamn med 12,3 meters djup.

Byggstart för kombiterminalen och containerhamnen
beräknas ske 2013 och projektet planeras vara klart 2015.

FÖrstärkt infrastruktur
Ny järnväg byggs på kombiterminalens område. Befintliga spår rustas.
Dessutom byggs en ny järnvägssträcka från SCA Ortvikens pappersbruk
till kombiterminalen och vidare till Tunadals sågverk.
För att underlätta lossning och lastning av båtar byggs en ny containerhamn. Hela infrastrukturen kring hamnen byggs ut för att klara en ökad
containertrafik till sjöss.
Vägnätet i anslutning till kombiterminalen förstärks. Nya vägar kommer
till och befintliga vägar anpassas till en ökad belastning.

Hållbara fakta
- Sundsvall Energi klimatanpassar produktionen av el och fjärrvärme
genom att ersätta olja med biobränsle.
- Det finns långtgående planer på att tillsammans med Östersund
bygga ett biogaskombinat för produktion av upp emot 8 miljoner
kubikmeter klimatsmart fordonsbränsle per år.
- Möjligheterna att flytta transporter från bilar till båt och tåg ger
goda miljövinster.

Skogen banar väg för
alla som vill Till elLer
från Sundsvall
Den nya kombiterminalen i direkt anslutning till Sundsvalls Hamn blir ett lyft för hanteringen av
såväl råvara som färdiga produkter i form av exempelvis tryckpapper från Ortvikens pappersbruk
och trävaror från Tunadals sågverk. Tillsammans med den planerade containerhamnen, med helt
nya lagringsutrymmen och starkt förbättrade väg- och järnvägsanslutningar, möjliggör vi ett modernt
transportflöde som fler än skogsindustrin kan ta del av och tjäna på.
Sundsvall Logistikpark blir en utmärkt plats för rederier, logistikföretag, transportbolag och speditörer,
men även fastighetsbolag som vill bygga och förvalta kontorslokaler inklusive kringservice på plats. Vi
räknar med att det kommer att sjuda av affärsliv här inom en mycket snar framtid. Den som kliver in
redan idag har goda möjligheter att påverka och ta del av fördelarna från start.

Kortfattat om Sundsvall:
Antal invånare: 95 732 personer.

Välkommen
att ta plats
Sundsvalls nya transportnav möter behovet av leveranser
till och från industrin samt förser handeln och övriga företag
med varor. Det blir en naturlig knutpunkt för frakter i både
nord-sydlig och öst-västlig riktning. Sundsvall ligger mitt i
korsningen mellan Botniska korridoren och Green highway.

Stora arbetsgivare: SCA, Kubal, Metso, CSN,
Akzo Nobel, Försäkringskassans ITavdelning,
Bolagsverket och Skatteverket. Bank- och
försäkringsbranschen icke att förglömma.
Mittuniversitetet: 800 kurser/55 utbildningsprogram. 21 500 studenter, 80 professorer och
235 forskarstuderande.
Aktuellt just nu: Ny E4-dragning, bland annat
i form av en 2 109 meter lång bro över Sundsvallsfjärden. Arbetet pågår 2011-2015.
Plus: Sundsvall utsågs under år 2010 till Sveriges
friluftskommun. 97 procent av alla boende i
Sundsvalls tätort idag har mindre än 200 meter
till en grönyta.

vill du veta mer om möjligheterna och fördelarna med att etablera din verksamhet
här och bli en del av ETT av sveriges viktigaste logistikcentrum?
Åke Jonsson
VD Sundsvall Logistikpark AB
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

sundsvalllogistikpark.se

