
Ett transportnav växer fram  
i Sundsvall - Norrlands huvudstad



När marknaden för många branscher blir allt mer 
global, måste transporterna effektiviseras för att du 
som företag ska kunna vara konkurrenskraftig. 

God infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och 
i Sundsvall pågår flera stora projekt; 

 • Bygget av en 2 mil ny E4 med bro över Sundsvalls- 
    fjärden (4,6 miljarder, klart 2015).

• Ny logistikpark för gods – där vi kopplar ihop trans- 
  portslagen tåg, lastbil, fartyg – i direkt anslutning 
  till Sundsvalls Hamn, en av Sveriges största skogs- 
  industrihamnar  (1 miljard, klart 2017). 

• Resecentrum i centrala Sundsvall –  där vi förbätt- 
   rar för resenärer och kopplar ihop tåg, buss, gång,
   cykel och bil (påbörjas 2015).

Sundsvall ligger nästan mitt i Sverige rent geogra-
fiskt. Här korsas E4 och E14 men även transportkor-
ridorerna Green Highway och Botniska korridoren.

Flexibla transporter för framtiden

Sundsvall Logistikpark  
består av: 

• Containerhamn
• Kombiterminal 
• Ytor för etablering av logistik- 
   verksamhet
• Plats för lagring av LNG  
   (flytande naturgas)

Utvecklingen av ett effektivt och 
hållbart transportnav i Sundsvall  
är ett projekt där kommunen,  
Trafikverket och SCA samarbetar. 

Samordnare av projektet är det 
kommunala bolaget Sundsvall 
Logistikpark AB.





Bilden till vänster visar logistikparken när den 
är maximalt utbyggd enligt detaljplanen. En 
första etapp, som beräknas vara klar 2017, 
består av en containerhamn med 150 meter kaj, 
kombiterminal i hamnen och 6 ha etablerings-
ytor för logistikverksamhet. 



Vi bygger ut Sundsvalls Hamn och skapar en 
logistikpark. Det är en satsning på tillväxt och 
hållbara godstransporter. Näringslivet i regionen får 
tillgång till flexiblare transporter och det skapas helt 
nya möjligheter att utveckla logistikverksamheten i 
Sundsvall. 

Sundsvalls Hamn är en av Sveriges största skogsin-
dustrihamnar och har regelbundna sjötransporter 
till bland annat Rotterdam, Lübeck och London.

Hamnen byggs ut med en containerhamn. Den 
svarar upp både mot den allmänna marknadens och 
den lokala industrins behov av att frakta mer gods i 
containers.  

Med en kombiterminal i hamnen får regionens 
företag möjlighet att flytta över mer gods från väg 
till järnväg eller sjöfart. Ett mer hållbart alternativ 
helt enkelt. 

Med ytor i anslutning till kombiterminalen skapar vi 
möjlighet för logistikföretag att utvecklas i  
Sundsvall. Lager, montering, sortering, tull- och  
terminalverksamhet är bara några exempel. 

En satsning på tillväxt och miljö

Sundsvall Logistikpark 

7 km till Sundsvalls Stenstad 
5 km till Birsta handelscentrum
15 km till Sundsvall-Härnösand 
Airport.

Hållbara fakta

I anslutning till logistikparken 
finns planer på att bygga en bio-
gasanläggning för framställning 
av klimatsmart fordonsbränsle.

I området finns SCA:s pappers-
bruk i Ortviken och Tunadals 
Sågverk. Nya järnvägsanslut-
ningar till båda industrierna 
minskar behovet av tunga last-
bilstransporter med minst  
720 000 km/år.



I Sundsvall Logistikpark har vi berett plats och 
möjlighet för lagring av flytande naturgas (LNG).  
Det blir en strategisk plats då det finns möjlighet 
att transportera bränslet med både lastbil, tåg och 
fartyg.

LNG-terminalen får en lagringskapacitet på  
5   000 m3.

Ökade krav på mer miljöanpassade bränslen gör 
att efterfrågan på naturgas väntas öka. Naturga-
sen är effektivare och skonsammare mot miljön än 
andra fossila bränslen. Dessutom kan den blandas 
med biogas och blir därför en viktig bro till att öka 
användningen av biogas.  

I direkt anslutning till logistikparken pågår också 
planer på att bygga en biogasanläggning. Den ska 
producera fordonsbränsle av organiskt avfall - ett 
helt fossilfritt bränsle.

Med satsningen på en biogasanläggning och lagring 
av naturgas vill vi göra Sundsvall till en knutpunkt 
för hållbar energi. Sedan tidigare finns ett välutveck-
lat energikombinat inom området. 

Från naturgas till biogas - för miljöns skull
Flytande naturgas - LNG

LNG står för Liquified Natural 
Gas och är egentligen flytande 
metan.

Naturgas är världens tredje  
viktigaste energikälla efter olja 
och kol. Den används bland 
annat inom industrier, sjö- och 
landtransporter.

Naturgas innehåller varken 
svavel eller tungmetaller och 
ger mindre oönskade utsläpp än 
andra fossila bränslen.





På Mittuniversitetets utbildningar prioriteras arbetslivs-
kontakter. Man strävar också efter att integrera forsk-
ningen i utbildningen. 



Vi kallar oss Norrlands huvudstad. Kanske är det ut-
manande, till och med provocerande. För Sundsvall 
och sundsvallsborna däremot, är det ett löfte och en 
målsättning. Det handlar om att få fart på Sunds-
valls utveckling och tillväxt. 

Skogsindustrin har alltid varit stark i Sundsvall och 
miljardinvesteringar sker inom branschen. Men här 
växer mer än bara skog och dess tillhörande industri. 
Andra områden som utmärker sig är metall-,  
kemisk-, och verkstadsindustri, cellulosa och fiber-
teknologi, handel, bank och försäkring, digitala 
tjänster och konferensturism. 

Handel föder handel 
Etableringarna fortsätter i Sveriges näst största han-
delscentrum, Birsta, och i Stenstan finns Norrlands 
största citygalleria. Shoppingen i Sundsvall består av 
1   300 stora och små företag. Det kallar vi kluster.

Sverige har en huvudstad.
Det har Norrland också.

Sundsvall - 
Norrlands huvudstad

Sveriges näst största externa 
handelscentrum, Birsta. 

Branschbredast i Norrland,
457 branscher, 9   770 företag.

Topp tre av Sveriges främsta
friluftskommuner tre år i rad.

Ett av Europas bästa dricks-
vatten.

Minst 800 evenemang per år.

Vi har en stadsvision och en 
hållbar tillväxtstrategi som visar 
vad vi vill.



Sundsvall bygger. Sundsvall avancerar. Som Närings-
livsbolag i en region där det sjuder lite här och där vill 
vi gärna vara den som gör skillnad. Du hittar oss i det 
topprenoverade Stadshuset, Sundsvalls nya mötes-
plats för utveckling, företagande och upplevelser.

Som ett löfte till den som vill etablera sin verksamhet i 
Sundsvall säger vi: Kör hårt, vi finns vid din sida!  
Anita Öberg, vd Näringslivsbolaget i Sundsvall.

I år var Sundsvall den större kommun som klättrade 
mest på Svenskt Näringslivs ranking. 

Dynamiska nätverk
I Sundsvall finns många nätverk som skapar affärs-
möjligheter. Näringslivbolaget arrangerar en mängd 
företagsevenemang och samarbetar med flera olika 
nätverk. Här är två exempel;

I klustret Number One Forest Industry Network  
samlas 80 företag knutna till skogsindustrin. 

Åkroken Science Park är mötesplatsen för Mittuni-
versitetets forskning, entreprenörskap och tillväxt. 
 

Vi ger näring åt det goda livet!
Näringslivsbolaget i Sundsvall

Nätverk för företagande 

Här är ytterligare några av de  
näringslivsrelaterade nätverk 
som finns i Sundsvall: 

Handelskammaren, Fastighetsä-
garnätverket, Maknads- 
föreningen, Företagarna, Clean-
tech, Agera arbetsgivarringen, 
Q-Biz, Uppfinnarföreningen, 
Konferensstaden Sundsvall, 
Köpmannaföreningen, Hant-
verksföreningen, Winnet, 
Svenskt Näringsliv, CER och 
Rotary.





Näringslivsbolaget
Anita Öberg, vd
tel: 060-19 13 33. 070-256 45 25
e-post: anita.oberg@sundsvall.se
www.näringslivsbolaget.se

Sundsvall Logistikpark AB
Åke Jonsson, vd
Tel: 060-19 25 99, 073-271 02 32 
e-post: ake.jonsson@sundsvall.se
www.sundsvalllogistikpark.se

Sundsvalls Hamn AB
Anders Nordström, vd
Tel: 060-19 35 67, 070-602 96 27
e-post: anders.nordstrom@sundsvallshamn.se
www.sundsvallshamn.se

Biogas i Mellannorrland
Anders Jonsson, vd Sundsvall Energi AB
Tel: 060-19 20 72, 313 01 71 
e-post: anders.jonsson@sundsvallenergi.se
www.biogasmellannorrland.se

Kontakt


