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Aktuellt om Sundsvall Logistikpark juni 2015
Samråd om järnvägsprojektet i Bergsåker
Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning mellan Ådalsbanan
och Mittbanan i Bergsåker. De bjuder in till samråd i form av ett öppet hus,
för att informera om förberedande arbeten och undersökningar för
järnvägsanslutningen.
Tid: 16 juni kl. 17-21 med allmän information kl. 18.30.
Plats: Folkets hus i Bergsåker.
Representanter från Sundsvalls kommun, Sundsvall Logistikpark, Sundsvalls
hamn och SCA kommer också att finnas på plats.
Gå in på www.trafikverket.se/bergsaker . Där finns mer information och
kontaktuppgifter till trafikverket.

Samråd om järnvägsprojekten Maland och Tunadalsspåret
Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning mellan
Tunadalsspåret och Ådalsbanan samt att rusta upp Tunadalsspåret. De bjuder
in till samråd i form av ett öppet hus, för att informera om projektet.
Tid: 24 juni kl. 16-21 med allmän information kl. 18.30
Plats: Sköns församlingsgård vid Birsta
Representanter från Sundsvalls kommun, Sundsvall Logistikpark, Sundsvalls
hamn och SCA kommer också att finnas på plats.
Gå in på www.trafikverket.se/maland
Där finns mer information och kontaktuppgifter till Trafikverket.

Miljöprövning om containerhamn i Tunadal
För att få bygga och driva en containerhamn i anslutning till Tunadalshamnen
ska Sundsvall Logistikpark AB ansöka om tillstånd enligt miljöbalken.
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Containerhamnen är en del av satsningen på Sundsvall Logistikpark, där även
en kombiterminal och ytor för logistikverksamhet ska byggas. Syftet med den
planerade containerhamnen är att öka hamnkapaciteten för att klara av det
ökade transportbehovet i regionen – främst när det gäller hantering av gods i
container.
Sundsvall Logistikpark AB planerar att lämna in ansökan, med
miljökonsekvensbeskrivning, om tillstånd till mark- och miljödomstolen i
sommar. Ett samråd har ägt rum under april-maj.

Kommunen förvärvar fastigheten för kombiterminalen
Vi vet att det idag går mycket långväga gods, som ska till och från Sundsvall,
på lastbil. Mycket av det godset skulle kunna fraktas på järnväg istället.
En kombiterminal består av ett antal järnvägsspår och omkringliggande ytor.
Dit kommer godståg och lastbilar för att hämta eller lämna gods.
Sundsvalls kombiterminal ligger invid järnvägsstationen. Idag är det
Jernhusen som äger fasigheten där kombiverksamheten drivs.
Sundsvalls kommunfullmäktige beslutade den 25 maj att kommunen
förvärvar fastigheten av Jernhusen, där kombiterminalen ligger. Förvärvet av
terminalen är ett viktigt led i att kunna flytta godshanteringen i
kombiterminalen, från centrala Sundsvall ut till hamnområdet, när
logistikparken är klar. Platsen där kombiterminalen idag ligger behövs för att
utveckla resecentrum och annan stadsutveckling.

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 och våra kontaktuppgifter på vår hemsida
www.sundsvalllogistikpark.se
Med vänliga hälsningar

Marie Israelsson, marknad och kommunikation
060-19 11 18, 070-191 63 79
marie.israelsson@sundsvall.se

