SLPAB-2020-00026

Slutligt investeringsbeslut
Sundsvall Logistikpark AB

2020-03-20

Postadress

Besöksadress

Telefon

Webb

Sundsvall
Logistikpark AB
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Storgatan 22

060-19 10 00

www.sundsvalllogistikpark.se
myndighetspostladansundsvalllogistikpark@sundsvall.se

PM- beslut
1(23)

2020-03-20

SLPAB 2020-00026

Styrelsen för Sundsvall Logistikpark AB

Slutligt investeringsbeslut Sundsvall Logistikpark AB ............................. 2
Förslag till beslut ........................................................................................ 2
Ärendet ...................................................................................................... 2
Bakgrund.................................................................................................... 2
Kommunfullmäktiges tidigare beslut ......................................................................... 2
Grundläggande förutsättningar är uppfyllda ............................................................. 3
Ytterligare åtgärder .................................................................................................... 3
Logistikparkens utformning ........................................................................................ 4
Ärendets tidigare handläggning ................................................................................. 6

Bolagets överväganden............................................................................... 6
Samhällsekonomisk lönsamhet .................................................................................. 9

Växande marknad..................................................................................... 12
Logistikytor med A-läge ............................................................................................ 14
En del av ett klimatneutralt Sundsvall ...................................................................... 15
Hållbara transporter ................................................................................................. 16
Ramavtal för genomförande .................................................................................... 17
Utökad hamnplan och ny landbyggnad .................................................................... 18

Ekonomisk analys för kombiterminal och etableringsytor .......................... 19
Investeringsutgifter .................................................................................................. 19
Resultatanalys 50 år ................................................................................................. 21
Likviditetsprognos .................................................................................................... 22

Förslag till uppföljning .............................................................................. 23
Bilagor...................................................................................................... 23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ramavtal med bilagor ..................................................................................... 23
Visionsbild ....................................................................................................... 23
Situationsplan ................................................................................................. 23
Risk- och känslighetsanalys ............................................................................. 23
Folder, Sundsvall Logistikpark AB ................................................................... 23
Godsanalysrapport ......................................................................................... 23
Samlade effekter............................................................................................. 23
Ekonomi .......................................................................................................... 23

2(23)
2020-03-20

Slutligt investeringsbeslut Sundsvall Logistikpark AB
Förslag till beslut
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB föreslår Stadsbacken AB:s styrelse
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
Att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar ytterligare 337
Mkr i en logistikpark med tillhörande infrastruktur samt att finansieringen
sker via lån från Sundsvalls kommuns internbank,
Att godkänna bifogat ”Ramavtal avseende genomförande av
Logistikparken”, ett avtal mellan SCA AB, Stadsbacken AB och Sundsvall
Logistikpark AB, med möjlighet till eventuella mindre justeringar .

Ärendet
Ärendet rör godkännande av slutlig investering avseende Sundsvall
Logistikpark AB.
Bakgrund
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) bildades 2008 som ett helägt bolag
till Stadsbacken AB med uppdrag att utveckla infrastrukturen inom hamnoch industriområdena inom Tunadal-Korsta-Ortviken. Uppdraget benämns
som ”Logistikparksprojektet” och ska samordna aktörerna i området.
Logistikparken innefattar området mellan Ortvikens pappersbruk och
Tunadal. Området för järnvägslösningar mellan Sundsvall och Timrå ägs
och projekteras av Trafikverket.
Kommunfullmäktiges tidigare beslut
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013 godkändes
utredningen av en logistikpark med en tillhörande containerhamn och det
beslutades att området Tunadal-Korsta-Ortviken ska utvecklas till en
logistikpark med tillhörande containerhamn. Beslutet togs i enighet med
det förslag som presenterats i utredningsrapporten ”Underlag för beslut om
genomförande av Sundsvall Logistikpark”, daterat 2013-04-29, under
förutsättning att fem villkor var uppfyllda innan byggstart.
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Kommunfullmäktige beslutade att investera 448 miljoner kr i en
logistikpark med tillhörande infrastruktur. Samtidigt godkändes ett förslag
till avsiktsförklaring mellan parterna Stadsbacken AB, Sundsvall
Logistikpark AB och SCA Forest Products AB och en omfördelning av
aktier skulle ske avseende hamnen.
Grundläggande förutsättningar är uppfyllda
Sedan beslutet 2013 har följande hänt vilket medför att de grundläggande
förutsättningarna för genomförandet är uppfyllda:
1. Detaljplanen avseende Sundsvall Logistikpark (DP 404) har vunnit
laga kraft, den 9 januari 2014.
2. Sundsvalls kommun har genom expropriation fått tillgång till marken
inom exploateringsområdet, hösten 2015.
3. Bolaget har fått miljötillstånd i Mark- och miljödomstolen. Detta
överklagades sedan till Mark- och miljööverdomstolen där domen
fastställdes. Mark- och övermiljödomstolens beslut överklagades
därefter till Högsta Domstolen som den 10 juli 2019 meddelade att
prövningstillstånd inte beviljades. Detta innebär att kravet om att
lagakraftvunnen miljödom skall finnas är uppfyllt.
4. Trafikverket har påbörjat byggnation av Bergsåkerstriangeln,
upprustningen av Tunadalsbanan är beslutad och likaså vändspåret i
Birsta. Maland har en lagakraftvunnen järnvägsplan och är beräknad att
vara färdig 2023.
5. Koncernbeslut från SCA väntas komma efter att kommunfullmäktige
tagit slutligt investeringsbeslut.
Samtliga kriterier från 2013 års beslut är i och med detta uppfyllda och
övriga omständigheter som kommunen inte direkt råder över är också
uppfyllda vilket innebär att det inte finns något formellt hinder för att
inleda byggnationen av logistikparken.
Ytterligare åtgärder
Förutom de redovisade punkterna ovan så har följande hänt, med syfte att
möjliggöra att en logistikpark anläggs:



Avsiktsförklaring har tecknats mellan SCA, Stadsbacken och SLPAB
gällande Sundsvall Logistikpark.
SKIFU har köpt fastigheten med järnvägsstationen. Sundsvall
Logistikpark AB har förvärvat kombiterminalsavtalet för nuvarande
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kombiterminal av SKIFU, ärende KS-2015-00347-13 beslutat av
kommunfullmäktige den 25 maj 2015 § 214.
Sundsvalls kommun, SLPAB, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA,
samt SCA Graphic Sundsvall AB har i mars 2016 ingått ett avtal om
genomförande av exploatering (”Genomförandeavtalet”) avseende de
två detaljplaner som berör Logistikparkens område, ärende KS-201600114-2.
Ramavtal för genomförande av Sundsvall Logistikpark har upprättats
mellan SLPAB och SCA, se bilaga 1.

Logistikparkens utformning
Kombiterminalen byggs med tre oelektrifierade lastspår för godshantering
med tillhörande hanteringsyta för omlastning. Förberedelser i mark görs
för att bygga ytterligare ett genomgående elektrifierat spår som kan ansluta
till Ortvikens pappersbruk. I anslutning till Tunadalsbanan, som
Trafikverket elektrifierar byggs två inkommande järnvägsspår som ansluter
till kombiterminalen via gudrunbryggor1. Det finns utrymme i området för
ett femte spår om kombiterminalen behöver expandera i framtiden. I
logistikparken ingår även ca 150 m containerkaj i hamnen. Se
visionsbilden i bilaga 2 och på nästkommande sida samt situationsplan i
bilaga 3.

Visionsbild över logistikparken med kombiterminal, etableringsytor och utbyggd
containerhamn. Illustration: Ramböll.

1

En Gudrunbrygga är en teknisk lösning som möjliggör att ett elektrifierat lok kan backa
in sina vagnar i ett oelektrifierat lastspår.
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I direkt anslutning till kombiterminalen skapas 6 hektar etableringsytor. En
internväg löper genom området parallellt med kombiterminalen.
Förberedelsearbeten för en utbyggnad av containerkajen i hamnen
planeras. För att skydda närboende från störande buller anläggs även en
bullervall mellan kombiterminalen och Tunabäcksvägen.
Sedan beslutet 2013 så har utformningen anpassats och utvecklats på en
rad punkter för att möta krav, behov samt platsens lokala förutsättningar.
Det som skiljer sig från tidigare:
•

•

•

•

2

Infartsspåret har utökats till elektrifierat dubbelspår med början vid
hamnens befintliga bangård ända ned till kombiterminalens
lastspårsområde för att klara av att rangera2 och backa in tågsetet i
anläggningen. Detta görs för att få ett bättre flöde och höja säkerheten i
anläggningen. Det bidrar även till en ökad säkerhet och funktionalitet
genom att man undviker att blockera spåret för avgående tåg och
korsande lastbilstrafik. Dubbelspåret ger anläggningen tre lastspår, se
bilaga 3 (situationsplanen). Hela anläggningen drar nytta av detta och
man får en effektivare anläggning med färre tågrörelser och snabbare
rangering något som varit starkt efterfrågat av järnvägsoperatörerna. En
viktig effekt är att bullret från växlingen också kommer minska i och
med minskat behov av rangering.
Kombiterminalens spårområde har förändrats från den tidigare
layouten. Den nya spårlösningen blir tre oelektrifierade lastspår med
gudrunbryggor samt möjlighet att bygga ytterligare två spår varav ett
ska kunna vara genomgående till Ortvikens pappersbruk när behov
uppstår.
Vid projekteringen har det framkommit att det tidigare förslaget med
in- och utfart via Sjöfartsvägen inte är möjlig att genomföra då
passagen mellan hamnområdet och bergskärningen vid Korstaverket är
för trång. Trafiken kommer därför att ske via samma huvudled som
internvägen mellan hamnen och Ortviken med in och utfart i väster
istället.
Etableringsytan norr om kombiterminalen är förändrad och fått en mer
ändamålsenlig form om 6 hektar yta. Ytan förbereds för fortsatt
exploatering.

Att rangera innebär att man växlar spår, byter färdriktning, möblerar om och bygger
tågset.
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Kombiterminalens lastytor är av hög kvalité och är slitstarka för att
minska framtida kostnader för underhåll.
Bullervallen mellan kombiterminalen och Granbacken har förstärkts
för att tillgodose de bullerkrav som finns i miljödomen samt är
anpassad till det omgivande landskapet.
Dagvattendammarna har omarbetats till ett reningsdike för dagvatten
med en högre grad av rening, bättre yteffektivitet samt ett mer
ändamålsenligt syfte än de tidigare föreslagna dammarna. Detta
dagvattendike skyddar även anläggningen vid ett 100-årsregn genom
att effektivt och säkert avleda katastrofnivåer av vatten från viktig
infrastruktur.
Utöver ovanstående har detaljprojekteringen kompletterat tidigare
underlag med nödvändiga och kvalitetshöjande åtgärder såsom:
Skalskydd, skyddsåtgärder för farligt gods, brandsäkerhetsåtgärder,
högre vägstandard för internväg, säkerhetshöjande åtgärder för
personal såsom gång och cykelstråk, m.m.

Ärendets tidigare handläggning
KS-2013-00341, beslutat av kommunfullmäktige den 17 juni 2013, § 159.
Bolagets överväganden
Sundsvall Logistikpark utgör ett stort åtagande för kommunkoncernen men
utbyggnaden är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt samhälle. För att
Sundsvalls växande näringsliv ska kunna fortsätta att utvecklas och vara
konkurrenskraftiga, samt attrahera nya medborgare och arbetskraft, så är
effektiva och klimatsmarta transporter nödvändiga.
Utbyggnaden av Logistikparken kommer att möjliggöra hållbara och
effektiva godsflöden till och från Sundsvall. Det blir ett lyft för hela
regionen och en viktig pusselbit för att göra innerstan säker, med färre
tunga transporter och öppen för vidare stadsutveckling. En kommun ska
verka enligt allmännyttan vilket detta projekt bidrar till.
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Figur 1. Cirkeldiagrammet visar exempel på stora infrastrukturinvesteringar
samt industriinvesteringar som gjorts och planeras i Sundsvallsregionen för
perioden 2010 till 2030. Sundsvall logistikpark är en viktig del i en större helhet.

I Sundsvallsregionen investeras det mycket just nu och behovet av
transporter ökar. Utöver detta planeras ytterligare investeringar inom
bostadsbyggande och privat sektor. Merparten av de stora projekten och
investeringarna sker inom industrin och på infrastruktur. Sundsvall
logistikpark blir därför ett viktigt nav i framtiden där många av vår regions
planerade investeringar är beroende av effektiva och miljövänliga
transporter.
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Figur 2

Figur 3. I diagrammen ovan visas en jämförelse mellan olika transportslag energiförbrukning och utsläpp av fossil koldioxid. Källa NTM,
www.transportmeasures.org

För att nå målet om en minskad klimatbelastning så behöver transporter
ske med en lägre klimatpåverkan och en minskad energiförbrukning. Att
endast byta drivmedel eller energikälla är inte en lösning. Frågan om
energiförbrukning är viktig i sammanhanget.
I en framtid då energi kommer att bli dyrare och de fossilfria alternativen
begränsade så behöver dessa prioriteras till områden där det saknas andra
alternativ. Överflyttning av gods från lastbil till tåg är ett sätt att arbeta för
att skynda på det omställningsarbete som påbörjats för att nå de uppsatta
miljömålen. Sundsvall logistikpark erbjuder till exempel klimatsmarta och
energisnåla transporter med elektrifierat tåg.
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Bolaget har även genomfört en risk- och känslighetsanalys, se bilaga 4, för
att hantera eventuella oväntade situationer.
Samhällsekonomisk lönsamhet
Sundsvall Logistikpark är en mycket lönsam samhällsinvestering3. Redan
vid förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen 2017 framgick det att
anläggningen ger en samhällsekonomisk vinst årligen på 57 miljoner
kronor. Detta gav en nettonuvärdeskvot på 1,05, vilket är en beräkning på
hur mycket en investering ger tillbaka per satsad krona. En
nettonuvärdeskvot (NNK) på 1,05 innebär att om man satsar 100 kr så får
man tillbaka 205 kr. Jämfört med likvärdiga projekt är det ett bra värde.
Från och med april 2020 har Trafikverket beslutat att höja ASEK-värdet4
på CO2 från dagens 1,14 kr/kg CO2 till 7kr/kg CO2. Syftet är att lyfta upp
värdet på investeringar som har en koldioxidsänkande effekt som t.ex.
järnväg i förhållande till väg. Detta i sig medför att Logistikparkens
kvotvärde blir högre och får därmed en högre lönsamhet.
Preliminära kalkyler visar att effekten för Sundsvall Logistikpark blir stor
trots en högre investeringskostnad än den som var aktuell vid
förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen 2017. Den
samhällsekonomiska vinsten blir 188 miljoner kronor årligen samt får en
nettonuvärdeskvot på 2,9. Detta innebär att för varje 100 kr som investeras
i anläggningen får samhället tillbaka 390 kronor. Den enskilt största
effekten i kalkylen avser ny kombiterminal som svarar för mer än 70 % av
de nyttor som beräknats.

3

En samhällsekonomisk bedömning daterad januari 2017 har tagits fram för Sundsvall
Logistikpark i linje med de anvisningar och metoder som stipuleras av ASEK. Den
samhällsekonomiska bedömningen har utgjort delunderlag i miljöprövningen av
verksamheten.
4

ASEK, Analysmetod och SamhällsEkonomiska Kalkylvärden, ska ge rekommendationer
angående vilka ekonomiska analysmetoder och kalkylprinciper som bör tillämpas vid
samhällsekonomiska analyser av åtgärder inom transportområdet. ASEK ska också
rekommendera vilka kalkylvärden som ska användas för samhällsekonomiska analyser
och framtagning av trafikprognoser.
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NNK
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Figur 4. Jämfört med likvärdiga projekt – så står sig investeringen i Sundsvall
Logistikpark väl med en hög NNK.

Avseende positiva effekter som inte värderas i pengar medför Sundsvall
Logistikpark förbättrade förutsättningarna för en långsiktigt hållbar
ekonomisk utveckling i regionen. Logistikparken bidrar till ökad
konkurrenskraft för befintligt näringsliv och förutsättningarna för regionala
nyetableringar stärks. Därtill medför flytten av befintlig kombiterminal att
befintligt resecentrum kan byggas om och vidareutvecklas till en modern
anläggning med förbättrad tillgänglighet och kapacitet. Barriärverkan
mellan stadsdelar kan minska, bland annat kan stadsdelarna Södermalm
och Östermalm knytas samman med kajområdet och Sundsvallsfjärden.
Befintligt industrispår, som blockerar/försvårar utbyggnaden av den nya
stadsdelen Rosenborg vid Södra kajen, kan flyttas.
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Centralstationen idag

Kombiterminalen idag

Logistikparken är en viktig pusselbit i den totala infrastruktursatsningen som görs i
Sundsvall. En flytt av kombiterminalen till Tunadalshamnen möjliggör bland annat en
utbyggnad av resecentrum i centrala Sundsvall. Illustration: SKIFU.

Den samhällsekonomiska analysen ger följande bedömning:
Identifierade fördelar från allmän och enskild synpunkt bedöms överväga
kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av Sundsvall Logistikpark.
Bedömningen delas av såväl Mark- och miljödomstolen som
Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.
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Växande marknad
Dagens godsvolymer som hanteras i kombiterminalen uppgår till ca
350 000 ton per år vilket motsvarar ca två godståg in och ut ur
kombiterminalen per dag. Den godsanalys som ÅF5 har genomfört genom
intervjuer med företagen i Sundsvall visar att det finns ett uppdämt behov
av godstransporter på järnväg. Med förhållandevis stor säkerhet anser ÅF
att inom den första femårsperioden kommer godsmängden på järnväg att
öka med ca 70 %. Om man därefter följer de offentliga godsprognoserna
som finns framtagna av Trafikverket, Transportanalys, m.fl., har man en
stadigvarande godsvolymökning på ca 2 % årligen i riket. Detta får till
följd att de 350 000 årston som hanteras i dag kommer att ha nästan
tredubblats till drygt 1 000 000 ton årligen vid slutet av projektets 50-åriga
kalkyltid. Detta under förutsättning att Ostkustbana byggs ut enligt
gällande plan och att Ostkustbanan då kan hantera de ökade
godsvolymerna.
Bolaget har utgått från försiktighetsprincipen då den framtida godsvolymen
har uppskattats.
Genom ett strategiskt väl avvägt läge ger Sundsvall Logistikpark rationella
förutsättningar för att utveckla miljöanpassad kombitrafik till/från
regionen. Den kapacitetsökning och effektivitetsutveckling som följer med
den nya kombiterminalen medför att långväga godstransporter faktiskt kan
flyttas från väg till järnväg.

5

För fullständig rapport se bilaga 6
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Upptagningsområdet är stort och Sundsvall ligger centralt i Sverige, med
naturtillgångarna i norr och ekonomin och exportmöjligheterna ut mot kontinenten i
söder. Här möts E4, E14, Ostkustbanan, Mittbanan och Ådalsbanan och vi har tillgång
till samtliga transportslag – Tåg, sjöfart, väg och flyg.

Bedömningarna av godsvolymer för Sundsvall Logistikpark baseras bland
annat på en bred och djupgående godsundersökning som genomfördes
2018 där ett 20-tal företag intervjuades. När kombiterminalen tas i drift
2024 beräknas antalet hanterade enheter initialt uppgå till ca 37 000 på
årsbasis, vilket motsvarar ca 550 000 ton gods. Jämfört med dagens
kombiterminal innebär det en omedelbar ökning med ca 70 %. När
verksamheten väl är etablerad bedöms godsvolymerna stadigt öka
ytterligare i takt med att operatörer utvecklar sina linjeutbud samtidigt som
miljökraven skärps. Tillväxten har redovisats som en volymökning med 2
% per år. Detta kan ses som ett rikssnitt. Vår bedömning är att vi kommer
överträffa rikssnittet.
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De logistikytor som tillskapas kommer att ge förutsättning för
företagsetableringar med olika logistiktjänster som huvudinriktning och
med en naturlig koppling till kombiterminalen och hamnen.
Verksamheterna kommer generera transporter av olika slag samtidigt där
logistikparkens funktion som ett intermodalt6 centrum för godstransporter
kommer att stärkas. Idag är förhandsintresset för logistikytorna stort.
Risken att etableringsytorna inte kommer att beläggas anses därför som
mycket liten. Kommande företagsetableringar kommer att förstärka
godsprognoserna och dessa volymer är inte medräknade i den redovisade
resultatkalkylen. Även här tillämpas försiktighetsprincipen.
Marknadsförutsättningarna blir skarpa då logistikparken kan visa på en
säker tidsaxel avseende driftstagande av den nya terminalen.

Logistikytor med A-läge
Sundsvall Logistikpark kommer kunna erbjuda etableringsytor i A-läge en klassificering som gjort av Newsec vilket är en oberoende
fastighetsrådgivare som verkar på det nationella planet. I Sundsvallsregionen är idag utbudet av mark för företagsetableringar begränsat och
ytor som dessutom skall uppfylla behovet kopplat till hållbara transporter
kan sägas vara obefintliga.
Logistikparken medför att ytor på totalt ca 10 hektar kommer att kunna
erbjudas. Dessa ytor består av 6 hektar etableringsyta norr om
kombiterminalen samt ytterligare ca 4 hektar i övriga ytor i direkt
anslutning till spårområdet. Dessa ytor kommer att utnyttjas för
verksamhetsnära företag så som uppställning av maskiner och container.
Tankrengöring är ett exempel på verksamheter som visat stort intresse att
verka nära terminalområdet. En expansion av verksamheter som redan idag
är verksamma i anslutning till hamnen är mycket trolig. Det finns även
önskemål om ett tankställe för fossilfria bränslen i området.
Ytorna norr om terminalområdet och dess tillhörande internväg om cirka 6
hektar är planerade för olika logistiketableringar och kan komma att
exploateras i samarbete med en eller flera parter. Arbetet med att slutföra
affärsförhandlingar med intressenterna inleds då investeringsbeslutet är
taget. I en intervju med ett 20-tal intressenter i Sundsvallsregionen hösten
6

Intermodalitet betyder att en transport av en godsenhet kan ske med utnyttjande av flera
transportsätt.
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2019 förstärks resultatet av tidigare marknadsundersökningar. Dessa
sammanfattas i bilaga 5.
Värt att poängtera är att logistikytor också generar nya arbetstillfällen,
enligt nyckeltal inom branschen ger 1 hektar 20 nya arbeten, vilket
indikerar att Logistikparken skulle kunna bidra med ca 200 arbetstillfällen.

En del av ett klimatneutralt Sundsvall
Sundsvalls kommun går i bräschen för ett klimatsmart samhälle där
Sundsvall Logistikpark är en viktig del för den framtida måluppfyllelsen.
Hållbara transporter är en förutsättning för att vår region i framtiden ska
kunna fortsätta transportera varor och människor. Det måste vara enkelt
och effektivt samtidigt som det sker ekonomiskt och miljö- och
klimatanpassat. Logistikparken bidrar till att Sundsvalls kommun kan nå de
klimatmål som sätts både regionalt och nationellt. Planerna om att skapa ett
hållbart godstransportnav som knyter samman järnväg, sjöfart och väg har
funnits i över ett decennium och kommer nu förverkligas.
Idag fraktas merparten av de varor som ska till butikerna i centrala
Sundsvall och Birsta med långväga lastbilstransporter. Ett transportnav
med kombiterminal, etableringsytor och hamn kan erbjuda mer
energieffektiva transportsätt genom tåg och fartyg. Varor kan hanteras och
lagras i logistikparken och transporter ut till butikerna i Sundsvall kan
samordnas med lastbil. Det betyder färre lastbilar i centrala Sundsvall
vilket minskar utsläppen av koldioxid. Färre lastbilstransporter i centrala
Sundsvall leder även till minskade utsläpp av andra luftföroreningar och
bidrar också till ökad trafiksäkerhet samt minskade bullernivåer till förmån
till stadens innevånare.
Uteblir investeringen är en kraftig ökning av lastbilstrafiken att vänta.
Nuvarande kombiterminal hanterar omkring 350 000 årston som kommer
att behöva transporteras med lastbil istället för tåg. Det motsvarar 120
långväga lastbilstransporter per dygn till och från Sundsvall. Till detta
tillkommer kommande också prognostiserade godsvolymökningar med
ytterligare lastbilstransporter.
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En avveckling av kombiterminalen utan att den ersätts innebär att
Sundsvall istället bidrar till en ökning av fossil koldioxid med 120 ton per
dygn vilket motsvarar 26 000 ton koldioxid per år i dagsläget.
Utöver detta tillkommer en förväntad ökning av godsvolymerna som
genererar ett tillskott av fossil koldioxid. För den 50 åriga kalkylperioden
innebär det att totala fossila koldioxidutsläppet blir ca 2 500 000 ton fossil
koldioxid om den nuvarande anläggningen avvecklas och ingen ny
anläggning byggs. Se jämförelse nedan mellan olika utsläppande
verksamheter i Sundsvall.

Figur 5. Förväntade utsläpp per år om kombiterminalen i centrala Sundsvall avvecklas
utan att ersättas jämfört med utsläppen från Kommunens bilpool och SEABs Korstaverk

Hållbara transporter
En effektiv knutpunkt för flera transportslag skapar tillväxt i hela regionen.
Effektiva transporter ökar konkurrenskraften hos våra företag och ger dem
möjlighet att expandera. Nya logistikföretag kan också etablera sig i
området. Det skapas fler arbetstillfällen och en växande region vilket gör
att det blir mer attraktivt att bo och verka här.
I utredningen som beslutades 2013 visades bland annat följande effekter
för regionens näringsliv samt de centrala delarna i Sundsvall och dessa
effekter vidhålls än idag.
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Mer gods kan transporteras in och ut från regionen på fartyg och
järnväg.
De olika transportslagen kan användas på olika sätt, tåg på långa
sträckor och lastbil på korta sträckor
Det finns en stor potential att utveckla kombitrafiken i Sundsvall.
Enligt ÅF:s godsvolym prognos, bilaga 6, kommer den nya
kombiterminalen hantera omkring 37 000 enheter kort efter sin
invigning på grund av ett uppdämt behov som inte kan nås i dagens
anläggning där taket nås omkring de 23 000 enheter som hanteras idag.
Transporterna blir mer kostnads- och energieffektiva då större mängder
gods transporteras samtidigt, på tåg eller fartyg.
Transportlösningen gynnar även små och medelstora varuägare som
kan få ner priset på sina transporter då de inte ensam kan fylla en
container eller ett helt tåg.
Varuägare får möjlighet att köpa mer hållbara transporter.
Öppnar upp nya affärsmöjligheter kring transport- och logistiktjänster.
Ökar konkurrenskraften då marknaden blir allt mer global. Regionens
företag når fler kunder och leverantörer längre bort.
Flexibla transportmöjligheter stärker konkurrenskraft och
tillförlitligheten gentemot kunderna. Företag kan välja den bästa
transportlösningen för stunden.
Sundsvallsregionen stärker sig som en möjlig etableringsplats för
transportintensiva företag
Skogsråvaran kan transporteras mycket mer kostnadseffektivt, klimat
och miljöanpassat till industrierna på en elektrifierad järnväg.
SCA Ortviken får halverad körsträcka med lastbilarna från fabrik till
hamn och behöver bara köra inom industriområde.

Flytten av nuvarande kombiterminal medför många och stora mervärden
för Sundsvall som stad och som region. För mer ingående redovisning av
effekterna av en flytt, se bilaga 7.
Ramavtal för genomförande
Sedan ärendet lyftes i kommunfullmäktige år 2013, har projektet utvecklats
mycket och bolaget har tillsammans med SCA arbetat fram ett Ramavtal
för genomförande av Sundsvall Logistikpark, se bilaga 1, i vilket Sundsvall
Logistikpark AB, Stadsbacken AB och SCA är part i.
Detta avtal är i grunden baserat på avsiktsförklaringen som tecknades 2013
och gäller beträffande hur Sundsvall Logistikpark ska genomföras.
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Parterna har ett gemensamt intresse att Tunadalshamnen utvecklas, för att
förbättra logistiken i regionen och för att utveckla bland annat
kostnadseffektiva och miljövänliga transporter och till följd av detta har
fem huvudprojekt som gagnar en sådan utveckling identifierats:
1. Trafikverkets förbättringar i järnvägsnätet avseende Bergsåker och
Maland. Projektet i Maland innefattar även upprustning och
elektrifiering av Tunadalsbanan fram till Tunadalshamnens grind. Det
beslutade Triangelspåret i Bergsåker och projekten i Maland inklusive
upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan benämns gemensamt
”Trafikverkets spårprojekt”.
2. En kombiterminal (”Kombiterminalen”) inklusive infartsspår
(”Infartsspåren”) från Tunadalshamnens grind till spårområdets gräns
mot Ortviken samt en interntransportväg från Tunadalshamnens grind
till Ortviken (”Interntransportvägen”), med anslutning till
Tunabäcksvägen.
3. Ett nytt järnvägsspår till Ortviken, som ansluter till planerat spår vid
Kombiterminalens västra gräns (”Ortvikenspåret”).
4. Ytor för logistikverksamhet (”Etableringsytorna”) i anslutning till
Kombiterminalen.
5. En ny kaj och hamnplan för containertransporter i anslutning till den
befintliga Tunadalshamnen (”Containerkajen”).
Ramavtalet för genomförande inklusive dess bilagor behandlar ovanstående
punkter och ger information om Sundsvall Logistikpark, hur
exploateringsområdet ska se ut, hur det ska byggas samt hur kostnader ska
fördelas. Ramavtalet innehåller 6 bilagor, vilka bifogas till ärendet.

Utökad hamnplan och ny landbyggnad
Enligt tidigare beslut om ändrade ägarförhållanden i hamnen skulle ett nytt
aktieägaravtal avseende hamnen tecknas som en del i ramavtalet avseende
Sundsvall Logistikpark. Ökade behov visar på att det behövs en ännu större
containerkaj och en landbyggnad inom några år och till följd av detta
kommer arbetet med containerkajen att regleras i ett separat avtal och i ett
separat beslutsärende till kommunfullmäktige.
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Ekonomisk analys för kombiterminal och etableringsytor
Investeringsutgifter
En uppdaterad investeringskalkyl har tagits fram och omfattar delarna väg,
järnväg, kombiterminal och etableringsyta. Underlaget är framtaget
tillsammans med bolagets totalentreprenör PEAB anläggning AB och
projektören Ramböll.
Nedan visas en förteckning över totalt belopp fördelad på respektive del. I
nedanstående tabell ”Investeringsutgifter” har bolaget nu använt samma
kalkylmodell som användes vid 2013 års genomförandebeslut och som har
godkänns av revisionsfirman Deloitte.

Investeringsutgifter

Väg

Miljoner kronor
181

Järnväg

201

Kombiterminal

231

Etableringsyta

149

Delsumma

762

Köp av mark
Totalt

23
785

Figur 6. Tabellen redovisar investeringsutgifter i nuvarande kalkyl.

I ovanstående kalkyl uppgår värdet av investeringsutgifterna inklusive köp
av mark till ca 785 mkr.
I investeringsbeloppet ingår hitintills nedlagda investeringsutgifter såsom
projektering, utredningar m.m. samt bolagets egna aktiverade
investeringsutgifter med motsvarande ca 100 mkr. Beräknade utgifter för
framtida byggadministration och bolagets egna investeringsutgifter
beräknas till ca 44 mkr.
I beloppet 785 mkr är fråndraget de delar av investeringen som skall
bekostas av SCA och Sundsvalls Hamn samt försäljning av bergmassor till
SCA.
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Tidigare investeringsbeslut, 2013-06-17, uppgick till 448 mkr. Beslutet
innebar att kommunen via moderbolaget Stadsbacken AB kapitaliserar
bolaget med 348 mkr bestående av aktiekapital 156 mkr och
aktieägartillskott 192 mkr samt extern finansiering motsvarande 100 mkr.
Den utökade investeringsutgiften på 337 mkr (785-448 mkr) kommer att
finansieras via upplåning, vilket innebär att investeringen inte belastar
kommunens skattemedel, se tabellen nedan.

Kommunens insats som aktiekapital

Miljoner kronor
156

Kommunens insats som aktieägartillskott

192

Delsumma kommunens insats

348

Sundsvalls Logistikpark AB:s egna upplåning

437

Totalt

785

Figur 7. Tabellen redovisar det nya upplåningsbeloppet i
dagens kalkyl.

I den investeringskalkyl som beslutades 2013-06-17 hade bolaget
genomfört en uppskattning av investeringsutgifter som kommer att uppstå
vid anläggandet av Logistikparken.
Det underlag som togs fram baserades på preliminära förutsättningar och
mängdberäkningar för olika typer av entreprenadarbeten.
Investeringsutgifterna för dessa baserades på preliminäruppskattade
erfarenhetsvärden. Det finns även sammansatta poster vilket utgick från
motsvarande värden.
Dagens kalkyl är framtagen av PEAB/Ramböll, som är bolagets
upphandlade entreprenör och utgifterna är framtagna utifrån preciserade
mängder och prissatta resurser. För att få fram mer exakta siffror än
tidigare har PEAB/Ramböll genomfört ytterligare prover/ undersökningar
och mängdberäkningar under projekteringen, vilka ligger till underlag för
den framtagna kalkylen.
Avvikelsen i investeringsutgiften, 337 mkr, beror på flera faktorer bland
annat för lågt beräknade berg- och jordmassor samt ej tidigare beaktade
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investeringsutgifter. I avvikelsen finns också en fördyring motsvarande ca
70 mkr p.ga. ökningen av byggpriserna från år 2013 till 2019.
För detaljerad sammanställning, se bilaga 8.

Resultatanalys 50 år
Resultatanalysen bygger på nedanstående förutsättningar:
Nyinvestering fram till och med år 2023

762 mkr

Köp av mark

23 mkr

Anläggningarna avskrivningstid

10, 25, 50, 100 år

Kostnadsränta på egen upplåning

2,5 %

Ränta på likvida medel

0,5 %

Årlig uppräkning av intäkterna och kostnaderna

2,0 %

Skattekostnader och utdelning till ägaren

Ingår ej

År 2073 (50 år) beräknas det ackumulerade resultatet uppgå till ca 511 mkr
(jämfört med 83 mkr i 2013 år investeringsbeslut).
Bolagets egna kapital/värde beräknas uppgå till 667 mkr efter
kalkylperiodens slut.
Resultatanalysen visar att verksamheten ger ett underskott de första 15 åren
fram till år 2040. Efter ytterligare 15 år har det ackumulerade resultatet
blivit positivt. Det årliga resultatet förbättras successivt under perioden och
underskottet är störst (-15 mkr) vid startåret 2024. Som störst är det
ackumulerade underskottet ca 98 mkr.
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Figur 8. Tabellen visar resultatanalys över en 50-årsperiod.

Likviditetsprognos
Nedan visas en bild över likviditeten för 50 år. Den största skillnaden
mellan likviditetskurvan och resultatkurvan är att avskrivningar inte
påverkar likviditeten. Lån och aktieägartillskott kommer att återbetalas i
sin helhet under kalkylperioden vilket får en negativ påverkan på
likviditeten. Trots ett betydande ackumulerat resultatunderskott i
inledningsskedet kan likviditeten behållas på en hanterbar nivå.

Figur 9. Tabellen redovisar årlig likviditet i kronor.
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Likviditetskurvan innehåller utöver den löpande verksamheten följande
likviditetshändelser:



Återbetalning av lånet på 437 mkr sker under en 24 års-period mellan år
2026 och 2049.
Återbetalning av aktieägartillskottet på 192 mkr sker under en 7 års
period mellan år 2057 och 2063.

Förslag till uppföljning
Bolaget föreslår att Sundsvall Logistikparks verksamhet följs upp årligen
av Stadsbacken AB.

Sundsvall Logistikpark AB

___________________________
Sven Magnusson,VD
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8.
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Ramavtal – Genomförande av Sundsvall Logistikpark

Parter
1. SCA Forest Products Aktiebolag, 556379-3586, 851 88 SUNDSVALL (“SCA”)
2. Stadsbacken AB, 556478-6654, 851 35 SUNDSVALL (”Stadsbacken”)
3. Sundsvall Logistikpark AB, 556789-7383, 851 85 SUNDSVALL (”SLPAB”)
1. Bakgrund
SCA ingår i SCA-koncernen, där Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är moderbolag.
SCA-koncernen bedriver verksamhet bland annat i form av skogsförvaltning och
virkesförsörjning, sågverk (Tunadals sågverk) samt pappersbruk (Ortviken) och
massabruk (Östrand) i Sundsvallsregionen. SCA-koncernen bedriver även transport och
logistikverksamhet i SCA Logistics Aktiebolag (”SCA Logistics”).
Stadsbacken är ett bolag som äger och förvaltar aktier i ett antal aktiebolag som
Sundsvalls kommun använder i sin verksamhet. Stadsbacken ansvarar därutöver, på ett
koncernövergripande plan, för ledning, styrning och samordning av de verksamheter som
bedrivs i de bolag vars aktier Stadsbacken äger.
SLPAB är ett dotterbolag till Stadsbacken och har som uppdrag att utveckla ett
transportcentrum för sjöfart-järnväg-landsväg i området Tunadal-Korsta-Ortviken.
Sundsvalls Hamn AB (”Hamnbolaget”) driver Tunadalshamnen, som i huvudsak ägs av
Sundsvalls kommun. Hamnbolaget ägs för närvarande av Stadsbacken till 85 procent och av
SCA Logistics till 15 procent. Mellan Stadsbacken och SCA Logistics finns ett
aktieägaravtal, som reglerar ägandet av Hamnbolaget.
Parterna har ett gemensamt intresse av att Tunadalshamnen utvecklas, för att förbättra
logistiken i regionen och för att utveckla bland annat kostnadseffektiva och miljövänliga
transporter. Parterna har identifierat fem huvudprojekt som gagnar en sådan utveckling
nämligen:
1. Trafikverkets förbättringar i järnvägsnätet avseende Bergsåker och Maland. Projektet i
Maland innefattar även upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan fram till
Tunadalshamnens grind. Det beslutade Triangelspåret i Bergsåker och projektet i
Maland, inklusive upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, benämns
gemensamt ”Trafikverkets spårprojekt”.
2. En kombiterminal (”Kombiterminalen”) inklusive infartsspår (”Infartsspåren”) från
Tunadalshamnens grind till spårområdets gräns mot Ortviken samt en
interntransportväg från Tunadalshamnens grind till Ortviken (”Interntransportvägen”),
med anslutning till Tunabäcksvägen.
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3. Ett nytt järnvägsspår till Ortviken, som ansluter till planerat spår vid
Kombiterminalens västra gräns (”Ortvikenspåret”).
4. Ytor för logistikverksamhet (”Etableringsytorna”) i anslutning till Kombiterminalen.
5. En ny kaj och hamnplan för containertransporter i anslutning till den befintliga
Tunadalshamnen (”Containerkajen”).
Kombiterminalen, Etableringsytorna, Containerkajen och Ortvikenspåret, benämns
gemensamt ”Logistikparken”.
De planerade anläggningarnas belägenhet framgår av bilaga 1.
Trafikverkets spårprojekt är en förutsättning för byggnationen av Logistikparken.
Trafikverkets spårprojekt förbättrar dessutom förutsättningarna för virkestransporter i
större omfattning på järnväg till Tunadals sågverk och till Östrands massabruk.
Tågtransporterna till och från Tunadals sågverk, Ortviken samt Tunadalshamnen kan ske
med miljövänliga ellok, vilket innebär att dagens användande av diesellok kan
minimeras.
Trafikverkets spårprojekt förbättrar också förutsättningarna för persontrafik på järnväg
till och från Ådalsbanan/Botniabanan. De innebär även minskad godstågtrafik i
Sundsvalls centrum, vilket i sin tur medför positiva miljöeffekter och minskade
trafikstörningar för bil, cykel och fotgängare i centrum samt att antalet bomfällningar
minskar.
Kombiterminalen möjliggör flytt av godshantering från centrala Sundsvall, vilket skapar
möjligheter att utveckla ett mer ändamålsenligt resecentrum i centrala Sundsvall. Det
innebär också att lastning, lossning och lagring av farligt och explosivt gods kan flyttas
från Sundsvalls centrum till Logistikparken, vilket ger möjlighet till stadsutveckling på
Södra Kajen. Interntransportvägen innebär en minskning av tunga transporter på det
allmänna vägnätet.
Ortvikenspåret möjliggör virkestransporter på järnväg till Ortviken, vilket ger stora
miljövinster i form av en betydande reducering av lastbilstransporter mellan Töva och
Ortviken/Tunadal.
Etableringsytorna, och den framtida utvecklingen av dessa i direkt anslutning till
hamnområde och Kombiterminal, innebär att förutsättningarna att attrahera ytterligare
logistik och logistikberoende verksamheter till Sundsvallsregionen ökar.
Containerkajen skapar möjligheter till ökad trafik med containerfartyg till och från
Sundsvall. Detta är till nytta för SCA:s transporter och för övrigt gods som fraktas via
Tunadalshamnen. Närheten till Kombiterminalen skapar goda omlastningsmöjligheter
från fartyg till lastbil samt järnväg och vice versa. Det gör Tunadalshamnen till en mer
strategisk hamn för Sverige, vilket har betydelse för den framtida infrastruktursatsningen
från staten i Sundsvallsregionen.
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Kombiterminalen ska möjliggöra optimal rangering och därmed effektivare hantering än
vad som kan erbjudas idag. Det gör Sundsvallsregionen mer attraktiv för lokalisering av
logistikberoende verksamheter och Sundsvall befäster, med utbyggnaden av en TEN-Thamn och en kombiterminal av riksintresse, Sundsvalls position i detta avseende.
SLPAB, Stadsbacken och SCA ingick den 5 juli 2013 en avsiktsförklaring avseende
genomförande av Logistikparken. Avsiktsförklaringen har efter förlängning gällt till och
med den 31 december 2019, vid vilken tidpunkt Parterna funnit att samarbetet haft
förutsättningar för att fortskrida utan ytterligare förlängning.
Därutöver har Sundsvalls kommun, SLPAB, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och
SCA Graphic Sundsvall AB, som är ett dotterbolag i SCA-koncernen, i mars 2016 ingått
ett avtal om genomförande av exploatering (”Genomförandeavtalet”) avseende de två
detaljplaner som berör Logistikparkens område. Genomförandeavtalet bifogas detta
Ramavtal som bilaga 2. Den förhållandevis långa tid som gått sedan
Genomförandeavtalet ingicks har inneburit vissa förändrade förutsättningar för
genomförandet. Sundsvalls Kommun, SLPAB, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och
SCA Graphic Sundsvall AB har därför identifierat att behov föreligger av vissa
justeringar av Genomförandeavtalet i enlighet med bilaga 2.1.
Parterna har nu enats om att ingå detta Ramavtal. Till undvikande av missförstånd
klarläggs att SCA ingår detta Ramavtal även för berörda dotterbolags räkning. Avtalet
ska i tillämpliga delar gälla med bindande verkan även gentemot SHAB i egenskap av
helägt dotterbolag till Stadsbacken och SCA Logistics.
2. Sundsvall Logistikpark
2.1 Tidplan
Genomförandet av Logistikparken förutsätter en rad åtgärder och beslut, såväl hos
Parterna som externt. Parterna har sinsemellan enats om bifogade preliminära tidplan för
genomförandet, bilaga 3 (”Tidplanen”).
2.2 Kombiterminalen
SLPAB åtar sig att anlägga och bekosta Kombiterminalen inklusive Infartsspåren, vilket
omfattar anläggning av spår från planerat spår vid Tunadalshamnens grind till
Kombiterminalen och övriga spår inom Kombiterminalen. Kombiterminalen avses att få
den omfattning och utformning som framgår av bilaga 1. I utgångsläget ska anläggas tre
spår inom Kombiterminalen och marken inom Kombiterminalen förberedas för ett fjärde
spår, vilket den Part eller de Parter som får behov av ska ha rätt att anlägga och nyttja i
enlighet med separat avtal som tecknas när behov uppstår.
SLPAB åtar sig att anlägga och bekosta Interntransportvägen.
Parterna avser att vid behov utöka antalet elektrifierade rangerspår inom
kombiterminalen.
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2.3 Ortvikenspåret och Ortvikenspårets rangerspår i Kombiterminalen
SCA har rätt att anlägga och bekosta Ortvikenspåret, ett elektrifierat spår som omfattar
sträckningen från Kombiterminalens västra kant fram till Ortviken. Spåret planeras ha
den sträckning som framgår av bilaga 1.
SCA har rätt att i anslutning till Ortvikenspåret också anlägga och bekosta ett rangerspår
inom Kombiterminalen (”Ortvikenspårets Rangerspår”). Spårets slutliga utformning och
belägenhet inom Kombiterminalen har ännu inte fastlagts.
SCA ska tillförsäkras rådighet över Ortvikenspårets Rangerspår genom servitut.
2.4 Etableringsytorna
SLPAB åtar sig att anlägga och bekosta Etableringsytorna vilka initialt kommer att få den
omfattning och utformning som framgår av bilaga 1. Etableringsytornas slutliga
omfattning och utformning kommer dock att styras av den efterfrågan som finns från
externa parter om att etablera sig inom området.
2.5. Containerkajen
Det är Parternas avsikt att Containerkajen ska anläggas med den placering som framgår
av bilaga 1. Vidare är det Parternas avsikt att det i direkt anslutning till Containerkajen
ska anläggas en landbyggnad för utökad hamnplan (”Landbyggnaden”) i enlighet med
bilaga 1.
Anläggandet av Containerkajen och Landbyggnaden förutsätter att berörda parter inom
Parternas respektive koncerner dessförinnan träffat en separat överenskommelse om
ansvar för utförande av och kostnader för Containerkajen och Landbyggnaden, inklusive
erforderligt aktieägaravtal och andra avtal kring Hamnbolaget och dess verksamhet.
Landbyggnad för utökad hamnplan förutsätter därutöver att relevanta separata tillstånd,
omfattande Landbyggnad för utökad hamnplan, föreligger.
2.6. Åtgärder som är en följd av genomförandet av Sundsvall Logistikpark
SLPs åtaganden enligt detta Ramavtal innebär även avtäckning och utsprängning av berg.
I samband därmed frigörs morän (”Morän”) och bergmassor (”Bergmassor”). SLPAB ska
ensamt ansvara för och hantera Morän. Hanteringen av Bergmassor vid anläggande av
Containerkaj och Landbyggnad beskrivs i bilaga 4.
Logistikparkens genomförande medför även att en rad övriga åtgärder måste vidtas av
Parterna. Hur dessa ska utföras och hur kostnaderna ska fördelas framgår av bilaga 5.
3. Väg- och spåravgifter
Part och tredje man som utnyttjar väg och spår som inte ägs av Parten, men som omfattas
av detta Ramavtal, ska betala marknadsmässiga driftbidrag och/eller väg- respektive
spåravgifter såsom dessa definierats av Parterna gemensamt enligt bilaga 6.
Part ska tillförsäkras rätt att nyttja väg och spår som inte ägs av Parten genom servitutseller andra nyttjanderättsavtal.
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4. Kaptensudden
I § 17 i Genomförandeavtalet stadgas att SCA och SLPAB har ambitionen att verka för
att möjliggöra att allmänheten kan besöka villa Kaptensudden via Granlivägen till dess att
exploatering av DP-250 påbörjas. Om allmänhetens tillträde till Villa Kaptensudden via
Granlivägen medför behov av extra anläggningsarbeten, eller extra förstärkning av
skalskydd i anslutning till vägen ska SLPAB bekosta de extra åtgärder som erfordras.
Härmed är Parterna också överens om att SLPAB, eller någon som SLPAB satt i sitt
ställe, ska bekosta samt ansvara för underhållet av vägen.
Innan DP-250 exploateras måste skrivelsen om meddelande om avstängning av väg
beaktas, (§ 17 i Genomförandeavtalet).
5. Ramavtalets giltighet
Giltigheten av detta Ramavtal förutsätter att Ramavtalet godkänns av Sundsvalls
kommunfullmäktige och av styrelsen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.
6. Överlåtelse
Part har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal utan
övriga Parters godkännande. SCA har dock rätt att överlåta Ramavtalet till andra bolag
inom SCA-koncernen och SLPAB har rätt att överlåta hela eller delar av Ramavtalet till
annat av Stadsbacken helägt bolag. SLPAB och Stadsbacken har även rätt att överlåta
hela eller delar av Ramavtalet till Sundsvalls kommun.
7. Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Ramavtal ska vara skriftligen avfattade och
undertecknade av Parterna för att vara giltiga.
8. Fullständig reglering
Ramavtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor som
Ramavtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått
Ramavtalet ersätts av innehållet i detta Ramavtal med bilagor.
9. Tvist
Svensk lag ska tillämpas på detta Ramavtal.
Oenighet som hänför sig till Ramavtalet eller därmed sammanhängande förhållanden ska
i första hand lösas av företrädare som utsetts av respektive Part, vilka tillsammans ska
söka lösa förevarande oenighet i positiv och konstruktiv anda samt med ett långsiktigt
perspektiv innan definitiv prövning påkallas.
Tvist i anledning av detta avtal skall hänskjutas till medling enligt Medlingsregler för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, om inte någon av Parterna när tvist
uppkommit motsätter sig detta.
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Om någon Part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, skall tvist i anledning
av detta avtal slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC). SCCs Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte
SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall SCC också
bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets
säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara Svenska. Svensk lag ska
tillämpas på tvisten.
Detta Ramavtal har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Sundsvall 2020-XX-XX

SCA Forest Products Aktiebolag

Stadsbacken AB

Ulf Larsson, VD

Anders Johansson, VD

Sundsvall Logistikpark AB

Sven Magnusson, VD
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Ändringar av Genomförandeavtal
§3
Tidigare gällande lydelse

Ny lydelse

Detta genomförandeavtal omfattar samma
geografiska område som Detaljplan för
Sundsvall Logistikpark, nedan kallad DP-404,
se bilaga 1a, samt samma geografiska område
som gällande delar av Detaljplan för utbyggnad
av Ortvikens pappersbruk, nedan kallad DP-250,
se bilaga 1b.

Detta genomförandeavtal omfattar i huvudsak
samma geografiska område som Detaljplan för
Sundsvall Logistikpark, nedan kallad DP-404,
se bilaga 1a, samt samma geografiska område
som gällande delar av Detaljplan för utbyggnad
av Ortvikens pappersbruk, nedan kallad DP-250,
se bilaga 1b. Avtalsområdet visas i bilaga 2 a
och bilaga 2 b.

§4
Tidigare gällande lydelse

Ny lydelse

Nedan benämns de geografiska områden som
skrafferats i bilaga 2 a och 2 b SCA:s
exploateringsområde DP-404 och DP-250
respektive SLP:s exploateringsområde.

Nedan benämns de geografiska områden som
skrafferats i bilaga 2 a och 2 b SCA:s
exploateringsområde DP-404 och DP-250
respektive SLP:s exploateringsområde.

Marken inom exploateringsområdena ägs av
kommunen och företag inom SCA-koncernen.
Kommunen har genom frivilliga förvärv och
expropriation förvärvat den tidigare privatägda
marken inom exploateringsområdena.

Marken inom exploateringsområdena ägs av
kommunen och företag inom SCA-koncernen.
Kommunen har genom frivilliga förvärv och
expropriation förvärvat den tidigare privatägda
marken inom exploateringsområdena.

Det geografiska område som punktmarkerats i
bilaga 2 b ska exploateras i särskild ordning och
regleras i aktieägaravtal som ska upprättas
mellan ägarna till Sundsvalls Hamn AB.

Det geografiska område som punktmarkerats i
bilaga 2 b ska exploateras i särskild ordning och
regleras i aktieägaravtal som ska upprättas
mellan ägarna till Sundsvalls Hamn AB.
Nedan benämns det geografiska område som
markerats med korsad skraffering i bilaga 2 b
kilen. Parterna har för avsikt att reglera hur
kilen ska exploateras i aktieägaravtal som ska
upprättas mellan ägarna till Sundsvalls Hamn
AB, eller annat avtal mellan bolag i Parternas
koncerner, vilket ska godkännas vid samma
sammanträde i kommunfullmäktige i Sundsvalls
kommun som detta genomförandeavtal.
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Ändringar av Genomförandeavtal
Punkt 8.2
Tidigare gällande lydelse

Ny lydelse

Överlåtelse av mark ska ske mellan parterna så
att SCA äger all kvartersmark inom SCA:s
exploateringsområde DP-404. SCA ska överlåta
all kvartersmark inom området för DP-404 som
ligger utanför SCA:s exploateringsområde DP404 till kommunen. All allmän platsmark inom
SCA:s exploateringsområden ska överlåtas av
SCA till kommunen. Se bilaga 3 för en
illustration av marköverlåtelserna. Särskilda
köpehandlingar ska upprättas.

Överlåtelse av mark ska ske mellan parterna så
att SCA äger all kvartersmark inom SCA:s
exploateringsområde DP-404. Med undantag för
kilen ska SCA överlåta all kvartersmark inom
området för DP-404 som ligger utanför SCA:s
exploateringsområde DP-404 till kommunen.
All allmän platsmark inom SCA:s
exploateringsområden ska överlåtas av SCA till
kommunen. Se bilaga 3 för en illustration av
marköverlåtelserna. Särskilda köpehandlingar
ska upprättas.

Kommunen ska ansöka om nödvändiga
fastighetsregleringar för de marköverföringar
som beskrivs ovan. SCA svarar för samtliga
kostnader för fastighetsbildning inom SCA:s
exploateringsområde DP-250.

Parterna är överens om att i det fallet att kilen
ska räknas till SLP:s exploateringsområde, enligt
§ 4 ovan, ska SCA också överlåta kvartersmark
inom kilen till kommunen. Om kilen istället ska
räknas till SCA:s exploateringsområde, ska
kommunen överlåta kvartersmark inom kilen till
SCA . Särskilda köpehandlingar ska i sådana fall
upprättas.
Kommunen ska ansöka om nödvändiga
fastighetsregleringar för de marköverföringar
som beskrivs ovan. SCA svarar för samtliga
kostnader för fastighetsbildning inom SCA:s
exploateringsområde DP-250.

Punkt 9.1, 2 st.
Tidigare gällande lydelse
Tomträttsavtalet ska innehålla följande villkor
(gäller även ett eventuellt arrendeavtal):
• SLP förbinder sig att överta kommunens
skyldighet att upplåta en rätt till berörda
företag inom SCA-koncernen att spränga ut
berg, enligt villkor i bilaga 5. Om ett avtal
redan har tecknats mellan kommunen och
SCA ska SLP istället överta samtliga av
kommunens rättigheter och skyldigheter enligt
det avtalet.

Stycket stryks och bilaga 5 utgår. Rätt till
bergmassor regleras i Överenskommelse om rätt
till bergmassor inom Sundsvall Logistikpark,
bilaga 4 till Ramavtal – Genomförande av
Sundsvall Logistikpark.
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Ändringar av Genomförandeavtal
Punkt 9.2
Tidigare gällande lydelse

Ny lydelse

SCA ska till SLP upplåta rätt att nyttja väg och
järnväg som SCA äger. Nyttjande av väg ska i
huvudsak omfatta personbilar och cyklar till
Sundsvall Logistikpark. Nyttjande för tung trafik
ska för SLP endast vara tillåten i undantagsfall. I
och med rättigheten att nyttja väg ska SLP vara
skyldig att betala en, med hänsyn till SLP:s
nyttjande, skälig del av vägens underhåll.

SCA ska till SLP upplåta rätt att bygga väg från
punkt E till B i bilaga 2 a. Vägen får nyttjas för
all trafik till Sundsvall Logistikpark, även tung
trafik.

Om det inte redan finns en väg ska SCA upplåta
rätt till SLP att bygga väg från punkt E till B i
bilaga 2 a. Vägen får i huvudsak nyttjas för
cykel och personbilstrafik till Sundsvall
Logistikpark. SLP förbinder sig att, efter
uppmaning från SCA, sälja vägen till SCA, till
ett pris som motsvarar SLP:s kostnader för
anläggandet av vägen.
SLP ska upplåta rätt till SCA att anlägga väg
från punkt A till punkt B i bilaga 2 a. SLP ska
också till SCA upplåta rätt att bygga
järnvägsspår från punkt A till punkt B i bilaga 2
a. Järnvägsspåren ska placeras enligt
principskiss i bilaga 4, där bokstäverna A, B, C
och E hänvisar till motsvarande bokstav i bilaga
2 a. SCA förbinder sig att vid byggandet av ett
järnvägsspår från punkt A i bilaga 2 a också
förbereda marken för byggande av fler
järnvägsspår. SLP förbehåller sig rätten att
anvisa för SCA till vilken kvalitet spåren och
vägen ska byggas, exakt var spåren och vägen
ska placeras, samt hur omfattande
markberedningen ska vara (se § 10.3).
SCA förbinder sig att, efter uppmaning från
SLP, erbjuda SLP att köpa ovan nämnda väg
mellan A och B och järnvägsspår mellan A och
C i bilaga 2 a, till ett pris som motsvarar SCA:s
kostnader för anläggandet av vägen och
järnvägsspåren på denna sträcka. I det fall att
SLP inte av kommunen förvärvat den mark som
ska upplåtas till SCA ska kommunen träda in i
SLP:s ställe. Övriga villkor i detta och

Om det redan finns en väg, som SCA äger,
mellan punkt E och B i bilaga 2 a ska SCA till
SLP upplåta rätt att nyttja den vägen. Nyttjandet
av vägen ska kunna omfatta all trafik till
Sundsvall Logistikpark, även tung trafik. I och
med rättigheten att nyttja väg ska SLP vara
skyldig att betala en, med hänsyn till SLP:s
nyttjande, skälig del av vägens drift och
underhåll.
Om kilen, enligt definitionen i § 4 ovan, tillfaller
SLPs exploateringsområde ska SLP till SCA
upplåta rätt att bygga väg över ”kilen” för att
möjliggöra åtkomst till nya hamnen.
SLP ska upplåta rätt till SCA att nyttja väg och
järnväg från punkt A till punkt B i bilaga 2 a.
Betalning för SCA:s nyttjande ska regleras i ett
separat avtal, utöver ett eventuellt servitutsavtal,
mellan SCA och SLP.
Om SLP inte har byggt järnvägsspår från punkt
A till punkt B i bilaga 2 a ska SLP till SCA
upplåta rätt att bygga järnvägsspår från punkt A
till punkt B i bilaga 2 a. SLP ska till SCA
upplåta rätt att bygga järnvägsspår från punkt A
till punkt B i bilaga 2 a. Järnvägsspåren ska
placeras enligt principskiss i bilaga 4, där
bokstäverna A, B, C och E hänvisar till
motsvarande bokstav i bilaga 2 a. SCA
förbinder sig att vid byggandet av ett
järnvägsspår från punkt A i bilaga 2 a också
förbereda marken för byggande av fler
järnvägsspår. Om SLP inte har byggt en väg från
punkt A till punkt B i bilaga 2 a ska SLP
upplåta rätt till SCA att anlägga väg från punkt
A till punkt B i bilaga 2 a. SLP förbehåller sig
rätten att anvisa för SCA till vilken kvalitet
spåren och vägen ska byggas, exakt var spåren
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föregående stycke ska då fortsätta att gälla
oförändrade mellan kommunen och SCA.

och vägen ska placeras, samt hur omfattande
markberedningen ska vara (se § 10.3).

Rättigheter enligt denna rubrik ska tryggas
genom servitut, i ett separat servitutsavtal, eller
genom lantmäteriförrättning. Om parterna
skriftligen överenskommer om det kan annan
upplåtelseform användas för att trygga
rättigheten.

SCA förbinder sig att, efter uppmaning från
SLP, erbjuda SLP att köpa ovan nämnda väg
mellan A och B och järnvägsspår, utöver
Ortvikens rangerspår, mellan A och B i bilaga 2
a, till ett pris som motsvarar SCA:s kostnader
för anläggandet av vägen och järnvägsspåren på
denna sträcka. SLP förbinder sig att, efter att ha
förvärvat väg mellan A och B i bilaga 2 a,
upplåta rätt för SCA att nyttja vägen på denna
sträcka. Betalning för SCA:s nyttjande ska
regleras i ett separat avtal, utöver ett eventuellt
servitutsavtal, mellan SCA och SLP. I det fall att
SLP inte av kommunen förvärvat den mark som
ska upplåtas till SCA ska kommunen träda in i
SLP:s ställe. Övriga villkor i detta och
föregående stycke ska då fortsätta att gälla
oförändrade mellan kommunen och SCA.
Rättigheter enligt denna rubrik ska tryggas
genom servitut, i ett separat servitutsavtal, eller
genom lantmäteriförrättning. Om parterna
skriftligen överenskommer om det kan annan
upplåtelseform användas för att trygga
rättigheten.

Punkt 9.5 (NY)
Industrivattenledning till Ortvikens pappersbruk,
och tillhörande ledningsrätt (akt 2281K-F3757.1), ska flyttas. Parterna ska tillsammans
verka för att ledningsrätt bildas för ny sträckning
av industrivattenledningen. I det fallet att
ledningsrätt inte kan meddelas ska
officialservitut bildas för
industrivattenledningen. I det fallet att
officialservitut inte kan bildas ska rättighet för
ny sträckning av industrivattenledningen tryggas
genom avtalsservitut. I båda ovan nämna fall ska
servitutet innehålla de villkor som gäller enligt
nuvarande och ovan nämnda
ledningsrätt.
Ett avtal avseende industrivattenledningen har
tidigare tecknats mellan kommunen och SCA
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Forest Products Aktiebolag (se bilaga 7).
Avtalet (se bilaga 7) upphör härmed och ett nytt
avtal ska tecknas. Följande utgångspunkter ska
gälla för det nya avtalet.
1. Flytten är indelad i två etapper:
 Installation av ventiler på befintlig
industrivattenledning (etapp 1), samt
 Projektering och nedläggning av ny
ledning samt omkoppling från befintlig
till ny ledning (etapp 2).
Etapp 1 har slutförts. Kostnaderna för denna
etapp är reglerade mellan SCA och Sundsvalls
kommun. Etapp 2 ska samordnas med
utbyggnaden av Sundsvall Logistikpark.
2. SLP ansvarar för projektering och utförande
av flytten av industrivattenledningen.
3. SCA ska erlägga i ett för allt 18 % av den
budgeterade kostnaden för flytten i enlighet med
Utförande och kostnader övriga åtgärder, bilaga
5 till Ramavtal – Genomförande av Sundsvall
Logistikpark. SLP ska stå för resterande del av
den faktiska kostnaden av flytten. SCAs del av
kostnaden ska faktureras av SLP efter SCAs
övertagande av industrivattenledningen.
4. SLP och SCA ska samråda angående
utförande, placering och byggande av den nya
industrivattenledningen.
5. SCA ska framgent vara ensam ägare till
industrivattenledningen.

§ 10
Tidigare gällande lydelse

Ny lydelse

Där inte annat anges i denna paragraf ansvarar,
utför och bekostar SCA och SLP samtliga
projekterings- samt bygg och
anläggningsarbeten inom kvartersmark inom
SCA:s exploateringsområden respektive SLP:s
exploateringsområde i enlighet med DP-250
respektive DP-404 […].

Där inte annat anges i denna paragraf eller i
Utförande och kostnader övriga åtgärder, bilaga
5 till Ramavtal – Genomförande av Sundsvall
Logistikpark, ansvarar, utför och bekostar SCA
och SLP samtliga projekterings- samt bygg och
anläggningsarbeten inom kvartersmark inom
SCA:s exploateringsområden respektive SLP:s
exploateringsområde i enlighet med DP-250
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respektive DP-404. Vid eventuell motstridighet
mellan denna paragraf och Utförande och
kostnader övriga åtgärder, bilaga 5 till Ramavtal
– Genomförande av Sundsvall Logistikpark, ska
ovannämnda bilaga 5 äga företräde för SCA och
SLP

Punkt 10.1.20
Tidigare gällande lydelse

Ny lydelse

[Kommunen förbinder sig att:]
Ansöka om fastighetsregleringar enligt § 8.

[Kommunen förbinder sig att:]
Ansöka om fastighetsregleringar enligt § 8 och
flytt av ledningsrätt för industrivattenledning till
Ortviken enligt § 10.3.4.

Punkt 10.1.21
Tidigare gällande lydelse

Ny lydelse

[Kommunen förbinder sig att:]
Ett avtal med anledning av punkt 4 under SLP:s
förbindelser till SCA (se § 10.3) om flytt av
industrivattenledning till Ortviken har träffats
mellan kommunen och SCA (se bilaga 7).
Kommunen ansvarar för att detta avtal överlåts
från kommunen till SLP.

Stycket stryks. Se punkt 9.5 ovan.

Punkt 10.3.4
Tidigare gällande lydelse
[SLP förbinder sig att:]
Delvis bekosta flytt av industrivattenledning till
Ortvikens pappersbruk, och tillhörande
ledningsrätt (akt 2281K-F-3757.1). Ett avtal
med anledning av denna punkt har upprättats
mellan kommunen och SCA (se bilaga 7). SLP
ska träda in i kommunens ställe, se § 14.

Ny lydelse

[SLP förbinder sig att:]
Projektera, utföra samt delvis bekosta flytt av
industrivattenledning till Ortvikens
pappersbruk och tillhörande ledningsrätt (akt
2281K-F-3757.1). Ett avtal med anledning av
denna punkt har tidigare upprättats mellan
kommunen och SCA. Avtalet ska upphöra och
ett nytt avtal rörande flytten ska upprättats i
enlighet med Parternas överenskommelse i
denna bilaga 2.1. Se punkt 9.5 ovan samt
Utförande och kostnader övriga åtgärder, bilaga
5 till Ramavtal – Genomförande av Sundsvall
Logistikpark.
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Punkt 10.3.7
Tidigare gällande lydelse
[SLP förbinder sig att:]
Till SCA upplåta en rätt att spränga ut berg
enligt villkor i bilaga 5. I det fall att SLP
inte äger den mark där rättigheten ska upplåtas
till SCA, ska kommunen träda in i
SLP:s ställe. Övriga villkor i stycket ska då
fortsätta gälla oförändrade mellan
kommunen och SCA.

Punkten stryks och bilaga 5 utgår. Rätt till
bergmassor regleras i Överenskommelse om rätt
till bergmassor inom Sundsvall Logistikpark,
bilaga 4 till Ramavtal – Genomförande av
Sundsvall Logistikpark.

Punkt 10.3.13
Tidigare gällande lydelse

Ny lydelse

[SCA förbinder sig att:]
Projektera, utföra samt delvis bekosta flytt av
industrivattenledning till Ortvikens pappersbruk
och tillhörande ledningsrätt (akt 2281K-F3757.1). Ett separat avtal rörande flytten har
upprättats mellan kommunen och SCA. Se § 14
och bilaga 7.

[SCA förbinder sig att:]
Delvis bekosta flytt av industrivattenledning till
Ortvikens pappersbruk, och tillhörande
ledningsrätt (akt 2281K-F-3757.1). Ett avtal
med anledning av denna punkt har tidigare
upprättats mellan kommunen och SCA. Avtalet
ska upphöra och ett nytt avtal rörande flytten ska
upprättats i enlighet med Parternas
överenskommelse i denna bilaga 2.1. Se punkt
9.5 ovan samt Utförande och kostnader övriga
åtgärder, bilaga 5 till Ramavtal – Genomförande
av Sundsvall Logistikpark.

§ 14, näst sista st.
Tidigare gällande lydelse

Ny lydelse

SLP förbinder sig att till SCA erlägga 82 % av
den faktiska kostnaden för flytt av
industrivattenledning till Ortviken (se § 10.3 13
pkt). Kostnaden faktureras av SCA
efter flyttens genomförande.

Stycket stryks. Se punkt 9.5 ovan samt Utförande
och kostnader övriga åtgärder, bilaga 5 till
Ramavtal – Genomförande av Sundsvall
Logistikpark.
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Ramavtal – Genomförande av Sundsvall Logistikpark
Bilaga 2.1

Ändringar av Genomförandeavtal

Sundsvall datum

Sundsvalls kommun, genom dess stadsbyggnadsnämnd

_____________________

_____________________

Magnus Ydmark,
förvaltningsdirektör

Anders Hedenius,
ordförarande stadsbyggnadsnämnden

Sundsvall Logistikpark AB

_____________________
Sven Magnusson, VD

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

_____________________

_____________________

Underskrift

Underskrift

SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag

_____________________

_____________________

Underskrift

Underskrift
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Ramavtal- Genomförande av Sundsvall Logistikpark
Bilaga 3

Tidplan för projektet Sundsvall Logistikpark
2020 Juni

Byggstart

2020 Juni – 2020 Oktober

Etablering, förarbeten, rivning, mm

2020 Augusti – 2023 Februari

Markarbeten, schakt, kulvertering, mm

2022 Januari – 2024 Augusti

El, VA och Järnvägsarbeten

2024 November

Projektet slutfört

Ramavtal – Genomförande av Sundsvall Logistikpark
Bilaga 4

ÖVERENSKOMMELSE OM RÄTT TILL BERGMASSOR INOM SUNDSVALL
LOGISTIKPARK

1. Parter
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, org.nr. 556012-6293, och SCA Graphic Sundsvall
Aktiebolag, org.nr. 556093-6733, Box 846, 851 23 SUNDSVALL, nedan gemensamt kallade
SCA.
Sundsvalls kommun, genom dess stadsbyggnadsnämnd (org.nr. 212000-2411)
Sundsvall Logistikpark AB, org.nr. 556789-7383, c/o Sundsvalls kommun, 851 85 SUNDSVALL,
nedan kallad SLPAB.
SCA, Sundsvalls kommun och SLPAB kallas nedan gemensamt Parterna.
2. Bakgrund
Mellan Parterna har upprättats ett avtal om genomförande av exploatering (nedan kallat
Genomförandeavtalet). I bilaga 5 till Genomförandeavtalet anges villkor avseende en rätt för
SCA att på egen bekostnad spränga ut och nyttja de bergmassor som medges i Detaljplan för
Sundsvall Logistikpark och som efter överenskommelse med Sundsvalls kommun inte behövs
eller planeras behövas för genomförande av projektet Sundsvall Logistikpark. Denna
överenskommelse avser att fullt ut reglera villkoren för hanteringen av Bergmassor, och ersätter
därmed bilaga 5 till Genomförandeavtalet i sin helhet.
3. Framtagande av Bergmassor
Alla åtgärder som krävs för att leverera Bergmassor till SCA i enlighet med denna
överenskommelse bekostas och utförs av SLPAB.
4. Mottagande av Bergmassor och avstående från muddermassor
SLPAB åtar sig att leverera och SCA åtar sig att motta Bergmassor för anläggande av
Containerkaj och Landbyggnadens invallning enligt nedan.
Uppskattad mängd:

700 000 ton för Landbyggnadens invallning
400 000 ton för anläggande av Containerkaj

Parterna är vidare överens om att SLPAB avstår muddringsvolym enligt befintligt miljötillstånd
till förmån för SCA för anläggande Containerkajen, exklusive den muddringsvolym som behövs
för SLP: s järnvägsbank längst inne i viken (ca 1 100 m3).
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5. Leverans, upplag och fraktion av Bergmassor enligt punkt 4 ovan
Bergmassorna ska levereras av SLPAB fritt upplag, vid den tidpunkt som Parterna gemensamt
beslutar. Bergmassornas fraktion ska vara:
- För Landbyggnadens invallning d50=700 (det vill säga 50 % av stenen har ett blockmått på
700 mm eller mer), med en största blockstorlek om 1 200 mm
- För anläggande av Containerkaj, krossat berg 0-150 mm
Bergmassorna ska vara av ”bergtyp 1” (enligt AMA).
Bergmassorna ska läggas upp på ett av SLPAB iordningställt område, upplagsyta H, enligt
bifogad ritning, bilaga 1 till Ramavtalet. Alternativt ska SLPAB, på anmodan av SCA, lägga upp
de utsprängda massorna på en av SCA anvisad plats, på SCA:s mark i anslutning till Sundsvall
Logistikpark. SCA förbinder sig att skriftligen meddela SLPAB var massorna ska läggas senast två
månader innan anläggningsarbetet inom exploateringsområdet påbörjas. För det fall SCA anvisar
annat område än upplagsyta H ska SCA svara för iordningsställande av detta före leverans.
Sedan Bergmassorna levererats enligt denna överenskommelse övergår ansvaret för
Bergmassorna till SCA.
6. Överskottsberg
Överskottsberg är de Bergmassor som blir över efter det att Bergmassor levererats till projekten
anläggande av Containerkaj och Landbyggnadens invallning. SLPAB har rätt att placera
Överskottsberg på upplagsyta V enligt bifogad ritning, bilaga 1 till Ramavtalet. I den utsträckning
Överskottsberg placeras på sådant sätt att Överskottsberg måste flyttas om SCA tar i anspråk
området enligt detaljplan 250 och sin mark inom detaljplan 404 eller att myndighetsbeslut
föranleder flytt av överskottsberg ska SLPAB bära kostnaden för flytten. Sådan flytt ska ske inom
12 månader från SCAs påkallande.
SCA åtar sig att köpa Överskottsberg i fraktion 0-500 mm till projekt Bioraffinaderi Östrand
under förutsättning att erforderligt miljötillstånd erhålls samt att SCA erhåller investeringsbeslut i
erforderlig beslutsinstans.
SLPAB har även rätt att sälja Överskottsberg till annan part. I händelse av att SLPAB säljer
Överskottsberg till annan part ska SCA snarast meddelas.
7. Morän
Morän får endast lagras på upplagsyta V enligt bifogad ritning, bilaga 1 till Ramavtalet. I den
utsträckning Morän placeras på sådant sätt att Moränen måste flyttas om SCA tar i anspråk
området enligt detaljplan 250 eller att myndighetsbeslut föranleder flytt av morän ska SLPAB
bära kostnaden för flytten. Sådan flytt ska ske inom 12 månader från SCAs påkallande.
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8. Pris
Priset för Bergmassor enligt p. 4 är 30 kr/ton.
Tillägg för krossat material: 20 kr/ton.
Priset för Överskottsberg är 25 kr/ton.
Vikten på Bergmassor ska fastställas genom stickprovsvägning och räkning av lastbilslass,
alternativt enligt följande omräkningsfaktorer om volymen ska mätas:
Fast berg 2,7 ton per m3
Bergmassor 1,6 ton per m3
9. Villkor
Villkor för att motta Bergmassor som ska användas till anläggande av Containerkaj och
Landbyggnadens invallning enligt punkten 4 ovan är att erforderliga miljötillstånd erhålles och
vinner laga kraft samt att beslut fattas av erforderlig beslutsinstans inom SCA respektive
Sundsvalls kommun.
10. Överlåtelse
Denna överenskommelse får ej överlåtas eller överföras till tredje part, utan motpartens skriftliga
godkännande.
______________________________

Sundsvall datum
Sundsvall Logistikpark AB

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

_____________________
Sven Magnusson, VD

_____________________
Underskrift

_____________________
SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag
Sundsvalls kommun, genom dess stadsbyggnadsnämnd
_____________________
Magnus Ydmark, förvaltningsdirektör
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Utförande och kostnader övriga åtgärder
Inom nedanstående aktiviteter av SLPAB:s åtaganden inom Logistikparken, som utförs
av SLPAB, ska SCA och Hamnbolaget utge ersättning till SLPAB enligt tabellen nedan.
SLPAB utför projektering och genomförande i dessa aktiviteter oavsett om annat
beskrivs på annat ställe i Ramavtalet eller dess bilagor.
Summorna nedan är fasta belopp i MSEK och utgör den totala fasta ersättningen för
aktiviteten. Inga andra kostnader eller uppräkningar tillkommer.
Fakturering ska efter färdigställd aktivitet med 45 dagars betalningstid. Detta är specifikt
beskrivet kring ”Omläggning av Ortvikens färskvattentub”, d.v.s flytt av
industrivattenledning till Ortvikens pappersbruk.

Aktivitet
SCA (MSEK) SHAB (MSEK)
Bullerskärmsvägg
4,2
Omläggning Ortvikens färskvattentub
6,14
Gemensamma ledningar
2,17
Ledningar Korstaverket
0,88
Dagvattendamm
2,42
Summa

12,51

3,3
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Väg- och spåravgifter
1. Fast vägavgift – SCA erlägger en fast vägavgift till Sundsvall Logistikpark AB på
500 000 kr/år för nyttjande av interntransportvägen från infartsgrind till Ortviken(för
rättighet se separat servitutsavtal). Interntransportvägen ska utformas så att den klarar
av tung trafik, enligt reglerna om BK 4. Avgiften skall omförhandlas vart femte år
varvid den första förhandlingen ska ske senast den 31 dec det år Sundsvall
Logistikpark öppnas.
Om parterna inte kommer överens om en justering av vägavgiften skall tvisten lösas i
enlighet med p. 9 i Ramavtalet med utgångspunkt i nyttan av användandet av
interntransportvägen gentemot rundkörning på Tunabäcksvägen. Vägavgiften baseras
på 5/12 av besparingen jämfört med beräknad rundkörningskostnad.

2. Vagnsavgifter – SLPAB skall ha samma avgiftsuttag för SCA som för övriga nyttjare
Vagnsavgiften är:
75 kr/vagn för vagnar med upp till 40 tons last
95 kr/vagn för vagnar med över 40 tons last
Vagnarna skall räknas vi inpassering vid grinden. Ovanstående priser gäller till och
med 31 jan 2024 därefter ska de omförhandlas.

3. Internvägen/Tunabäcksvägen – Parterna är överens om att lastbilstrafiken till/från
Ortviken längs Tunabäcksvägen, med dessa investeringar, kommer att reduceras
radikalt, men ett visst antal kvarvarande lastbilar med ved/råvara kommer fortfarande
att köra längs Tunabäcksvägen. SCA påtar sig att reducera den kvarvarande trafiken,
om den inte orsakar kostnadsökningar för SCA. Skulle möjligheten till lastbilstrafik på
Tunabäcksvägen falla bort, har SCA rätt att omförhandla punkten 1, utifrån hur
mycket av SCA:s besparing genom internvägen då reduceras.

0

120
60
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Bilaga 4, Risk- och känslighetsanalys
All investering och utveckling är förknippat med någon form av risk. För att
minska osäkerheten vid en investering behöver man identifiera större risker
och dess påverkan. I nedanstående har ett antal risker värderats och vilka
åtgärder som behöver vidtas för att dessa ska minimeras. Ett flertal av
riskerna kan hanteras och minimeras genom aktiva åtgärder men ett antal av
dessa ligger utanför Sundsvall Logistikparks kontroll. Till denna riskanalys
har även fogats en känslighetsanalys som redovisar vad som sker vid
förändrad låneränta.
Riskanalys
Tabellen på nästa sida är uppdelad i tre grupper av risker: Kombiterminalen,
Ändrade yttre förutsättningar samt Ej påverkbara förutsättningar. Dessa
bedöms sedan efter sannolikhet och konsekvens i tre nivåer, Låg, Mellan
och Hög. Till riskerna har även åtgärder och kommentarer lagts till för öka
tydligheten.
Konsekvenser på CO2 utsläppen av utebliven investering
Uteblir investeringen är en kraftig ökning av lastbilstrafiken att vänta.
Nuvarande kombiterminal hanterar omkring 350 000 årston som kommer att
behöva transporteras med lastbil istället för tåg. Det motsvarar 120 långväga
lastbilstransporter per dygn till och från Sundsvall. Till detta tillkommer
också prognostiserade godsvolymökningar med ytterligare
lastbilstransporter.
En avveckling av kombiterminalen utan att den ersätts innebär att Sundsvall
bidrar till en ökning av fossil koldioxid med 120 ton1 per dygn vilket
motsvarar 26 000 ton koldioxid per år i dagsläget.
Utöver detta tillkommer en förväntad ökning av godsvolymerna som
genererar ett tillskott av fossilt koldioxid. För den 50 åriga kalkylperioden
betyder det i genomsnitt 50 000 ton fossil koldioxid om den gamla
kombiterminalen avvecklas och ingen ny anläggning byggs.
Som jämförelse släppte fordonsflottan vid Sundsvalls kommuns
Servicecenter ut drygt 1 600 ton fossil koldioxid år 2016 och
avfallsförbränningen vid Korstaverket 2018 bidrog med ca 65 000 ton fossil
koldioxid.

1

En lastbilstransport mellan Sundsvall och södra Sverige släpper i snitt ut ca 1 ton CO 2 per
resa.
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Riskanalys
Sundsvall Logistikpark AB

Risk

Sannolikhet Konsekvens Åtgärd

Kombiterminalen
Godsflödena minskar

Järnvägsutbyggnaden söderut
försenas

Låg

Låg

Mellan

Låg

Låg

Mellan

Låg

Mellan

Låg

Låg

Järnvägsutbyggnaden uteblir

Kapacitetsbrist på det nationella
järnvägssystemet
Industrin förändrar produktion och
transportmönster

Etableringsytorna
anpassas och kan
därmed göras mer
attraktiva för
logistikoperatörer
Ingen/ökad
fyllnadsgrad för tågset

Kommentar

Kombiterminalen är en långsiktig investering. Inget pekar på
snabba förändringar utanför de godsanalyser som finns att tillgå.
Ökade godsflöden och ökad återvinning av material ger ökad
transportvolym. Basindustrin borgar för stabilitet i godsflödena.
Långa transportavtal och stora godsvolymer ökar tryggheten.
Marginell påverkan i ett kortare perspektiv. På sikt kan det
påverka tågkapaciteten för anläggningen. Utbyggnaden av
Ostkustbanan sker etappvis, Mittbanan och Stambanan kan
hantera en del av ökningen.
Ökad fyllnadsgrad
Sundsvall ingår som en del i EU:s klassificeringssystem Ten-T
för tågset
vilket ökar möjligheten till snabbare utbyggnad och ökade
investeringar.
Ökad fyllnadsgrad
Inte på kort sikt. Kombiterminalen kommer att hamna i
för tågset för ökad
kapacitetsbrist över tid. Få tillgängliga tåglägen för godståg,
kapacitetsutnyttjande. persontåg har tagit kapaciteten.
Många olika godstyper Ökade krav på hållbara och klimatsmarta transporter.
ger mindre känslighet. Basindustri har en låg förändringstakt. Kapacitetstaket nått i
nuvarande kombiterminal. Godsanalyserna visar på behov av
ökad godstransportkapacitet på järnväg.

2020-03-20
Ändrade yttre förutsättningar
Konkurrens från andra
kombiterminaler

Mellan

Låg

Hög

Mellan

Låg

Låg

Låg

Hög

Ett välunderbyggt
beslutsunderlag.

Låg

Låg

Verka för snabb
hantering av ärendet

Låg

Låg

Låg

Mellan

Sjöfarten konkurrerar om godset

Tidplanen förskjuts/ ytterligare
överklagningar drar ut på tiden
Konjunkturen påverkar

Långa avstånd till närmaste kombiterminal (Gävle 220km). Stor
del av basindustrin ligger nära kombiterminalen. Placeringen i
anslutning till Sundsvalls hamn ger en ökad attraktivitet.
Omloppen kommer att ske på allt kortare tid med en utbyggd
järnväg. Ökad tillgänglighet och stärkt tillförlitlighet ökar på
sikt med ett dubbelspår på Ostkustbanan. Merparten av godset
är bulk eller till industri, men det finns även krav på snabbare
leveranser hos vissa kundgrupper.
Expansionsmöjligheter Ökade kundkrav på fossilfriatransporter ställs i ökad omfattning.
finns i anläggningen, De nationella miljömålen ställer högre krav på fossilfria
både ytor och extra
transporter. Kombiterminalen är en viktig del i att uppnå dessa
lastspår.
miljömål. Anläggningen kan möta de ökade kraven och kan
hantera stora godsvolymer.
Samverkan för att öka Järnväg och sjötransport kompletterar varandra för hållbara
attraktiviteten.
transporter. Med en placering i direkt anslutning till Sundsvalls
hamn ger det möjlighet för kunder att kombinera med
båt/tåg/lastbil.

Låg

Ökade krav på fossilfria transporter

Ej påverkbara förutsättningar
Full finansiering uteblir

Arbeta med bygga
marknad för
kombiterminalen.
Ökade omlopp för
tågpendlar

Låg

Ökade krav på snabba leveranser

Omvärldshändelser utom kontroll
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Behovet av hållbara godstransporter är stort. Vid minskad investering kommer godsvolymer på lastbil att fortsätta vara hög.

Risken för ytterligare överklaganden har minskat. Projektet har
en lagakraftvunnen miljödom från Mark- och
miljööverdomstolen.
Bevakar utvecklingen Långsiktig investering ger mindre känslighet. Infrastruktur och
kombiterminaler behövs.
Sundsvalls kommun De nationella miljömålen styr mot fossilfria transporter. Mycket
följer och deltar i
talar för ökad övergång till järnväg och järnvägssatsningar.
infrastruktursatsningar Politiken styr mot klimatvänliga transporter och infrastruktur.
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4(4)

Känslighetsanalys
Nedan visas en känslighetsanalys utifrån andra beräkningsantaganden. Grundkalkylen bygger
på beräkningsantagande B.
Känslighetsanalysen nedan visar på två alternativscenarion, A och C, som visar förändringar i
priser avseende intäkter och kostnader och vid förändringar av låneräntan.
Känsligheten på resultatet framgår av rad ”Resultat efter 50 år”.
Utifrån grundkalkylen, beräkningsantagande B, så varierar ”Resultat efter 50 år” med
ca plus/minus 15 %.

Beräkningsantagande

Antagande A

Antagande B

Antagande C

Prisförändring intäkter %

2,25

2,00

1,75

Prisförändring kostnader %

2,25

2,00

1,75

Låneränta %

2,75

2,50

2,25

Resultat efter 50 år
(miljoner kronor)

+587

+ 511

+443

Figur 1. Visar resultatförändringar vid olika scenario.

Effektivare
godshantering
för en stad
som växer
Sundsvall är en stad som växer. Faktiskt så att
det knakar på sina håll. Vårt näringsliv mår bra
tack vare att de kan verka på både global och
lokal marknad.

Sundsvall
Logistikpark,
ett nav för
godstransporter
till och från
vår region
För att Sundsvalls växande näringsliv ska kunna fort-

2008
Bolaget Sundsvall
Logistikpark AB bildas.

2011
Detaljplan antas i
kommunfullmäktige.

Hållbara transporter

Tillväxt

Idag ligger kombiterminalen
mitt inne i stan, precis där det
planeras för ett nytt resecentrum.
Genom att flytta ut godset gör vi
plats för en växande stad som är
tillgänglig och pulserar av annat
än lastbilsbuller.

Idag är behovet av transporter
stort. En kombiterminal gör det
möjligt att välja hållbara transporter på järnväg, vilket är bra
både för klimatet och för vår luft i
stan. Den gamla terminalen är för
liten och därför går en stor mängd
av våra varor på väg.

Sundsvalls näringsliv blomstrar
och just nu det görs mångmiljardinvesteringar inom industrin. Men
ska framgångssagan fortsätta
behöver företagen effektiva,
hållbara och pålitliga transporter.
Där blir logistikparken en viktig
pusselbit.

• Dagens tunga trafik med diesel
genererar inte bara utsläpp av
fossil koldioxid, CO2 utan även
stora utsläpp av partiklar och
kväveoxider, NOx.

• Logistikparkens samhällsekonomiska vinst beräknas
ha ett netto på ca 57 miljoner
kronor årligen.

• 500 000 ton gods ska
hanteras i den nya
kombiterminalen varje år.
• 1 500 000 ton gods ska
hanteras i hamnen varje år.
• Nära 5 000 resenärer ska
passera nya resecentrum
varje dag.

2013

sätta att utvecklas och vara konkurrenskraftiga så är

Kommunfullmäktige antar

effektiva och miljövänliga transporter nödvändiga.

ett genomförandebeslut om

I över ett decennium har det funnits tankar om att

Plats för människor

Sundsvall Logistikpark.

• Resecentrum blir en tryggare
och mer tillgänglig plats.
• Farligt gods hanteras inte
längre i centrum.

skapa ett hållbart transportnav som knyter samman
sjöfart, järnväg och väg. Detta kommer att bli ett lyft

Positiv dom i mark- och

nerstan säker, fri från godstrafik och öppen för vidare

miljööverdomstolen.

stadsutveckling.

Miljötillstånd vinner

i Petersvik. Ansökan om

2023

miljötillstånd skickas in.

Planerad invigning.

2020

att se förändras men värdet för Sundsvall blir mycket
kunna fortsätta växa.

2019

Förvärv av fastigheterna

strukturbitar på plats. Det här är det vi fysiskt kommer
mer – logistikparken behövs för att Sundsvall ska

• Logistikparken kommer att
vara den första hållbarhetscertifierade kombiterminalen
i Sverige.

lagakraft.

2015

och nya järnvägslösningar så läggs flera viktiga infra-

• Samhällseffekterna som
projektet ger vägs mot kostnaden. För varje investerad
hundralapp så ger investeringen
tillbaka två hundralappar.
Det räknas ut med en
nettonuvärdeskvot (NNK).

2018

för hela stan och en viktig pusselbit för att göra in-

Med ny kombiterminal, logistikytor, containerhamn

• Att lyfta över godset från
lastbil till tågtrafik kan spara
upp till 25 000 ton CO2 per år.
Det motsvarar utsläppen från
25 000 lastbilar som kör mellan
Sundsvall och Göteborg.

2017
Projekteringen inleds.
Positiv dom i mark- och
miljödomstolen.

Investeringsbeslut fattas
av kommunen och SCA.
Planerad byggstart.

Röster om
Sundsvall Logistikpark
Roger Wetterstrand
Enhetschef kollektivtrafik och
infrastruktur, Region Västernorrland

Tord Sandahl
VD, Sandahlsbolagen Sweden AB

Christer Hedberg
Regionchef Industrisanering Norr,
Veolia

Andreas Kågström
Platschef, Imerys Mineral AB

Patrik Ellefsson
Distriktschef, DB Schenker

”Stråken för transporter startar och slutar inte i Sundsvall.
Platsen för logistikparken är helt klart en naturlig nod. Att
skapa en förutsättning för hållbara transporter här är givet
och gynnar näringslivet. Det är viktigt att ta vara på den
geografiska position som Sundsvall har och närheten till
hamnen har fördelar med sitt naturliga djup. Den svarar
upp mot framtidens behov av större fartyg och befäster
varför logistikparken ska ligga där den är planerad.”

”Utvecklingen av Sundsvall Logistikpark är ett viktigt
led i samhällsutvecklingen i Sundsvall. Här skapas en stor
möjlighet för effektiva godstransporter och en godspendel
till kontinenten är ett möjligt steg – godsunderlaget i
Sundsvallsregionen finns.”

”Vi ser stor nytta med logistikparken; den tunga trafiken
minskar och hanteringen av farligt gods inne i centrala
Sundsvall försvinner och en modern och effektiv terminalfunktion kommer vara av stort värde för Veolia och
näringslivet i regionen."

”Vi anser att den här typen av industriell satsning i
regionen är positiv. Här finns en direkt närhet till kunderna.
Vi har idag ett strategiskt läge i Sundsvalls hamn och
när logistikparken är på plats kan vi optimera våra
logistiklösningar.”  

”Schenker strävar efter att öka transporterna på järnväg.
Dagens kombiterminal i Sundsvall är omodern och
ineffektiv. Det kommer att bli ett rejält lyft när den nya
kombiterminalen byggs, inte bara för oss utan för alla
inom branschen.”

www.sundsvalllogistikpark.se
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1

Sammanfattning

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka godsvolymer som kan bli
aktuella för Sundsvalls logistikpark när den är byggd. Förutom potentiella godsvolymer
är även syftet att undersöka intresset för de etableringsytor som avsätts i
logistikparken.
Intäkter kommer att genereras av verksamheten vid kombiterminalen, vid nyttjande
av de spår som byggs i området, vid nyttjandet av internvägen till SCA:s fabrik i
Ortviken samt genom verksamhetsetableringar inom området. Sundsvall Logistikpark
AB:s (fortsättningsvis kallad SLPAB) affärsmodell och intäktsgenererande
avgiftssystem berörs dock inte i rapporten utan endast bedömning av potentiella
godsvolymer och därmed relaterade intäkter.
Aktuella, intäktsskapande godsvolymer har inhämtats genom företagsintervjuer och
därefter strukturerats efter fem geografiskt avgränsade delområden i logistikparken.
Dessa kan sedan vid behov aggregeras till större enheter. De fem delområdena utgörs
av:






Järnväg:
o Gräns mot Trafikverkets spår fram till grind 1 - hamnen
o Gräns mot Trafikverkets spår fram till kombiterminal
Internväg till SCA:s anläggning i Ortviken
Kombiterminal
Etableringsytor

Sammanfattningsvis bedöms följande transportvolymer bli intäktsgenererande för
bolaget när verksamheten tas i drift (avser år 2022):






Järnväg, spår till kombiterminalen: 590 000 ton + ytterligare 3 000 enheter
kopplade till Akzo Nobel. Om ett industrispår till SCA Ortviken byggs
tillkommer ca 480 000 ton.
Internvägen: ca 980 000 ton
Kombiterminalen: Ca 34 000 enheter

Avseende verksamhetsetableringar framkommer önskemål bland annat om mindre
verkstäder, tvättanläggning för vagnar/containers/bilar samt drivmedelsleverantörer.

2

Bakgrund, syfte och upplägg

2.1

Bakgrund

Det kommunalägda bolaget Sundsvall Logistikpark AB har i uppdrag att utveckla en
logistikpark bestående av bland annat en kombiterminal och etableringsytor, i området
Tunadal-Korsta-Ortviken i syfte att anlägga ett transportnav för väg, järnväg och
sjöfart.
Projektet genomförs i samverkan mellan Sundsvalls kommun, Trafikverket och SCA.
Projektet omfattar följande delar:


Ny kombiterminal med anslutande järnväg och etableringsytor



Nya vägar i anslutning till kombiterminalen inom detaljplaneområdet



Ny containerkaj



Väg och anslutningsspår från kombiterminalen till SCA Ortvikens pappersbruk.

Området Tunadal-Korsta-Ortviken har strategisk betydelse för utvecklingen av
näringslivet i kommunen och regionen. Området inrymmer volym- och
personalmässigt omfattande verksamheter samt underleverantörer av olika slag.
Till de större verksamheterna i området hör Sundsvalls hamn, SCA Östrand, SCA
Timber Tunadals Sågverk, Imerys, Flogas, Korstaverket och SCA Ortviken.
Sundsvalls Hamn ansvarar för hamndrift och infrastruktur i Tunadalshamnen och
stuveriverksamheten inom Tunadalshamnen bedrivs av SCA Logistics AB. Sundsvalls
Hamn är en av Sveriges största skogsindustrihamnar och har järnvägsanslutning till
hamnen som hanterar både RoRo- och containerfartyg. Tunadalshamnen är en
strategisk hamn ur ett nationellt perspektiv.
SCA Östrand är en massafabrik i Timrå kommun med 233 anställda. SCA gör nu en
mycket stor investering och satsar närmare 8 miljarder kronor för att expandera
fabriken vilket kommer att fördubbla produktionskapaciteten från dagens 430 000 ton
till 900 000 ton. Fabriken ska vara i full gång i juni 2018 och då ha den största
produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.
Tunadals sågverk sysselsätter ca 140 anställda och entreprenörer. SCA har mellan
2014 och 2016 investerat en halv miljard kronor i en ny såglinje i Tunadal, vilket har
ökat kapaciteten till 540 000 kubikmeter sågade trävaror per år.
Korstaverket vid Tunadalshamnen står för Sundsvall Energis huvudsakliga produktion
av el och fjärrvärme. Vid Korstaverket energiåtervinns brännbart hushållsavfall och
verksamhetsavfall från större delen av Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.
Imerys Mineral AB är en anläggning för vidareförädling av mineraler till pappers- och
kartongindustrin. Imerys har två anläggningar i hamnområdet som tar emot råvaror
via sjöfrakt för vidareförädling i Sundsvall.
Flogas Terminal AB importerar, lagrar och distribuerar kondenserade energigaser.
Gasol lagras i ett trycksatt bergrum i Tunadalshamnen.

2.2

Status genomförande

Detaljplanen för logistikparken vann laga kraft 2014 och projektering av
Logistikparken pågår. Bolaget har ansökt om miljötillstånd och Mark- och
miljödomstolen godkände ansökan 2017-04-12. Därefter har domstolens beslut
överklagats till Mark-och miljööverdomstolen vilken nu hanterar ärendet.
Den kommunala beslutsprocessen pågår och ärendet kommer förhoppningsvis upp för
beslut under 2018 alternativt tidigt 2019. Idrifttagande av Logistikparken planeras till
år 2022.

2.3

Syfte

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka godsvolymer som kan bli
aktuella för Sundsvalls logistikpark när den är byggd. Förutom potentiella godsvolymer
är även syftet att undersöka intresset för de etableringsytor som avsätts i
logistikparken.

2.4

Metod/upplägg

Sjutton företag har intervjuats och intervjuerna har skräddarsytts för respektive bolag.
Intervjuerna har haft fokus på de godsvolymer som berör logistikparken samt hur
företagen bedömer volymutvecklingen på lång sikt. Intervjuerna har även handlat om
vilka typer av tjänster som företagen ser behov av i logistikparken samt eventuellt
intresse av att etablera sig i logistikparken. Intervjuresultaten har därefter
sammanställts samt även strukturerats efter geografiskt avgränsade delområden.
Följande företag har intervjuats:
1.

SCA Logistics

2.

SCA Skog

3.

Akzo Nobel

4.

FloGas

5.

Green Cargo

6.

Sandahls Goods and Parcel

7.

Imerys

8.

Real Rail

9.

Hector Rail

10. Sundsvalls Hamn
11. Castellum
12. Cargotec/Kalmar
13. Veolia
14. Korstaverket/Sundsvall Energi
15. Newsec
16. Nordic Carbide
17. Tankclean AB

3

Logistikparkens olika delar

Hur affärsmodellen för bolagets verksamhet kommer att se ut är inte fastlagt i
dagsläget. Aktuella godsvolymer har därför strukturerats efter fem geografiskt
avgränsade delområden i Logistikparken. Dessa delområden kan sedan vid behov
aggregeras till större enheter. De fem delområdena beskrivs i det följande och kan ses
i figur 3.1.

Figur 3.1 Logistikparkens delar

3.1

Järnväg

3.1.1

Spår till hamnområdet

Vid gränsen mot Trafikverkets spår börjar logistikparkens område. Från gränsen går
två spår in till hamnen. Växeln till hamnen och grind 1 som är gränsen för hamnens
område är logistikparkens område. Växlingsrörelser i samband med
rangering/tågbildning kommer att utföras på både Logistikparkens spår och
Trafikverkets spår före ERTMS-systemgräns.

3.1.2

Spår i logistikparken inklusive FloGas

Vid gränsen mot Trafikverkets spår börjar logistikparkens område. Från gränsen går
ett spår hela vägen in till kombiterminalsytorna. Kombiverksamheten kommer att
rangera inom logistikparkens område och inte på Trafikverkets spår. Från
logistikparken går två stickspår in till FloGas.

3.2

Internväg till Ortviken

I anslutning till kombiterminalen planeras för en internväg från infarten till
Logistikparken till grind 3. Från grind 3 fortsätter sedan väg ner till SCA:s anläggning i
Ortviken. Grind 3 markerar gräns för logistikparkens område. Internvägen kommer att
nyttjas av kombiterminalen, etableringsytorna och SCA:s transporter till och från
anläggningen i Ortviken. Trafik mellan kombiterminalen och containerhamnen med
truck kommer också att gå på internvägen.

3.3

Kombiterminal

Den nya kombiterminalen i logistikparken i anslutning till hamnen ersätter den gamla
kombiterminalen inne i Sundsvall. Från kombiterminalen nås även stickspåren in till
Flogas. Den nya kombiterminalen i anslutning till hamnen gör det möjligt att effektivt
hantera gods mellan väg, järnväg och sjöfart. Kombiterminalen består av
omlastningsytor och ett antal järnvägsspår. Sundsvalls logistikpark har avtalat med
Sandahls Goods & Parcel, som sköter driften av dagens kombiterminal, att även vara
operatör för den nya logistikparken.
I anslutning till kombiterminalen planeras för en internväg från infarten till
Logistikparken till grind 3. Från grind 3 fortsätter sedan väg ner till SCA:s anläggning i
Ortviken. Grind 3 markerar gräns för logistikparkens område. Internvägen kommer att
nyttjas av kombiterminalen, etableringsytorna och SCA:s transporter till och från
anläggningen i Ortviken. Trafik mellan kombiterminalen och containerhamnen med
truck kommer också att gå på internvägen.

3.4

Etableringsytor inklusive angöringsväg

I anslutning till kombiterminalen kommer det att finnas plats för etableringar av
logistikanknutna verksamheter. Totalt har ca 6 ha mark avsatts för etablering. Dessa
ytor är i första hand tänkta att hyras ut för lager, verkstäder, garage eller annan typ
av logistikverksamhet.

4

Resultat från intervjuer

Totalt har 17 företag intervjuats. Dessa har samtliga fått frågeformulär som anpassats
specifikt för företagen. I detta kapitel sammanfattas kort respektive intervju.

4.1

SCA Logistics

SCA Logistics hanterar samtliga transporter av färdigprodukter från SCA:s
anläggningar. I Sundsvall rör det sig om färdigprodukter från anläggningarna i
Östrand, Tunadal, Ortviken och Bollsta. De flesta färdigvaror som produceras i
anläggningarna i Sundsvallstrakten (Östrand, Tunadal och Ortviken) passerar lagret i
Tunadalshamnen innan de går på vidare transport. SCA Logistics hanterar även
intransporter av importvirke sjövägen liksom samtliga returfibertransporter in till
fabrikerna.
SCA har under lång tid haft en klar strategi att köra så mycket som det går på de mest
konkurrenskraftiga transportslagen. Detta har lett till att ca 65% av alla transporter
går på sjön, 15% på järnväg och 20% på bil.
År 2022 räknar SCA Logistics med att transporterna ut från Ortviken med lastbil
kommer att gå på internvägen, totalt cirka 740 000 ton, för vidare transport till
hamnområdet, kombiterminalen och landsväg.

År 2022 ser SCA Logistics möjlighet för uttransporter via järnväg från kombiterminalen
på omkring 77 500 ton, bestående av papper, sågade trävaror och massa. Potentiella
intransporter av trävaror från Bollsta till kombiterminalen för utskeppning från
Sundsvalls hamn uppgår till drygt 50 000 ton. SCA Logistics räknar med att själva ta
hand om stuffning i trailer eller container av sina potentiella volymer via
kombiterminalen.
Vad gäller volymförändringen på längre sikt uppger SCA Logistics att det är väldigt
osäkert men de räknar med relativt stabil fördelning mellan trafikslagen den närmsta
10-årsperioden. De kan inte svara för en längre period.

4.2

SCA Skog

SCA Skog hanterar råvarutransporterna till SCA:s anläggningar. För Sundsvall
logistikparks räkning är det råvara till fabriken i Ortviken som kan komma att beröras.
SCA Skog har precis gjort klart med en ny tågupphandling, där de tecknat ett långt
avtal med Hector Rail. Hector Rail tar även över transporterna norrut där tidigare
Green Cargo kört.
År 2022 bedömer SCA Skog att omkring 480 000 ton motsvarande 226 lastade tåg kan
komma att flyttas från Töva, där flödet idag lastas om till lastbil för transport till
Ortviken, för att köras direkt om ett järnvägsspår anläggs ända in till Ortviken. Detta
är en överflyttning av det flöde som finns från Töva för att slippa köra det på lastbil
genom Sundsvall. Anläggning av ett järnvägsspår mellan logistikparken och fabriken i
Ortviken för att möjliggöra tågtransport ända fram till Ortviken bedöms som
intressant, men är inte aktuellt i dagsläget. SCA förbereder för att spåret ska kunna
byggas i framtiden.
Timmerbilarna lastar idag ca 45 kubikmeter, upp till 64 ton. Övergång till 74 tons
lastbilar ser man i dagsläget inga möjligheter till då det är för få vägar som är
godkända för ett sådant tonnage men på sikt kan dock detta bli aktuellt.

4.3

Akzo Nobel

Akzo Nobel bedriver kemikalietillverkning i Stockvik söder om Sundsvall. De har tre
verksamheter i Stockvik, Surface Chemistry, Expancel och en natriumkloratfabrik. De
investerar 200 miljoner i sin anläggning i Stockvik som förväntas vara färdig i slutet av
2018.
Akzo Nobel har under många år försökt lägga över så mycket som möjligt av sina
godstransporter på järnväg och sjöfart. År 2022 bedömer Akzo Nobel att de kommer
ta in ca 36 000 ton med tåg till kombiterminalen och sen med lastbil in till fabrikerna.
Uttransporter som berör logistikparken utgörs av 24 000 ton samt ytterligare
uttransporter av Expancel. Expancel är dock en väldigt lätt produkt och det är därför
inte relevant att prata om ton, däremot genererar det ca 1 000 enheter som passerar
kombiterminalen. Därutöver tillkommer ca 1500 enheter tomma containers som ska
fraktas vidare till Göteborg.
Företaget anger att de räknar med att expandera ytterligare. På lång sikt räknar de
med 5 % ökning per år för Surface Chemistry och Expancel. För kloratfabrikens
räkning bedömer de att det är lämpligast att inte räkna med någon ökning på kort
eller lång sikt.

Akzo Nobel ligger söder om Sundsvall och anser att den nya kombiterminalen innebär
en nackdel för deras transporter då de får längre sträcka att köra ut produkterna på
lastbil jämfört med idag.
Akzo Nobel menar att det eventuellt finns ett behov av en tvättanläggning i
logistikparken för containers eftersom det i nuläget körs tomma tankcontainerns ner
till Göteborg för tvättning. Skulle det finnas en tvättanläggning i logistikparken skulle
den sannolikt användas före tillbakatransport sker. Man bedömer att det skulle kunna
röra sig om 1 100 containers per år.
För kloratfabrikens räkning ser det ett potentiellt behov av att kunna laga trasiga
tomma containers.

4.4

FloGas

FloGas hanterar gasol och har en av de två största depåerna i anslutning till Sundsvalls
hamn. Därifrån levereras gasol till lokala depåer. Gasolen transporteras in med sjöfart
och körs ut till kunder på järnväg och med tankbilar. Idag har FloGas en terminal i
hamnen, utlastning, samt ett bergrum på hamnens område. I samband med att
logistikparken byggs flyttas utlastningen till ny terminal i anslutning till logistikparken.
År 2022 bedömer de att ca 40 000 ton gasol kommer att föras ut på järnväg och 33
000 ton ut på lastbil. Man har tillstånd om att ta in 60 000 ton på sjöfart och tar idag
in 55 000 ton. I miljöprövningen för flytt av Flogas terminal, utlastningen från
hamnen, till logistikparkens område söker FloGas om tillstånd att ta in 80 000 ton med
syfte att flytta över ytterligare volymer till depån i Sundsvall.
FloGas ser inget behov av tjänsteföretag i logistikparken.

4.5

Green Cargo

Green Cargo erbjuder godstransporter på järnväg, intermodala transporter och
järnvägslogistik mm. I Sundsvall kör de bl.a. SCA:s produkter från hamnen i form av
vagnslasttrafik.
Green Cargo kör tåg in och ut ur kombiterminalen för Real Rail, för de volymerna
hänvisar de till Real Rail. Green Cargo kör även en del intermodal trafik i egen regi till
Sundsvall, år 2022 beräknar de köra ca 37 000 ton i logistikparken, nästan
uteslutande varuleveranser åt IKEA.

4.6

Sandahls Goods and Parcel

Sandahls Goods & Parcel är operatör för dagens kombiterminal och för den framtida
kombiterminalen. De är även operatör för Umeå och Luleå kombiterminaler och sköter
drift och underhåll på terminalerna.
Sandahls menar att den nya logistikparken och dess förutsättningar kommer öppna
upp för helt nya marknader för fler aktörer och större volymer på kombi. Dagens
kombiterminal är helt fullbelagd och Sandahls bedömer att antalet förfrågningar i
framtiden kommer att öka.
Idag hanterar de 20 000 lyft per år i Sundsvalls befintliga kombiterminal. De räknar
med en ökning av dagens trafik med 120 % på fem år med den nya logistikparken. De
menar även att om Ostkustbanans kapacitet förbättras finns möjligheter till ytterligare
volymökningar även om dessa är svårbedömda.

Utöver dagens kombitrafik ser de att vagnslasttransporter måste inkorporeras i
terminalverksamheten. De bedömer att det kan bli aktuellt med 10 vagnar vagnslast
per vecka i framtiden.
Vad gäller affärsmodell anser de att ett bra sätt för både bolaget som beställare och
operatören är att ha en trappa baserad på lyft per år. Exempelvis liknande vad man
har i Luleå där arrendeavgiften är baserad på det antal fysiska lyft per år som
verksamheten på arrendestället genererar. Avgiften där utgår enligt trappan i figur
4.1.
Figur 4.1 Exempel på avgiftstrappa från Luleå logistikpark
Antal lyft

Årlig arrendeavgift

Upp till 17 500

350 000 kr

17 501–20 000

500 000 kr

20 001–22 500

700 000 kr

22 501–25 000

950 000 kr

Trappan gäller både lyft på och lyft av, alltså alla lyft. Med en sådan affärsmodell
innebär det att ju bättre det går för operatören, desto bättre går det för bolaget.
Trafikering på spår till/från terminalområdet ingår i arrendeavgiften.
I genomsnitt bedömer man att det går 3 lyft per TEU (1 TEU=1 20-fotscontainer); lyft
från järnväg, upp till lastbil, sen tillbaka från lastbil.
Sandahls ser ett behov av både verkstäder och tvättanläggning i logistikparken.

4.7

Imerys

Imerys vidareförädlar mineraler och framställer pigment till pappers- och
kartongindustrin. De har två anläggningar i hamnområdet i Sundsvall.
Intransporterna till Imerys sker via sjöfart. Ut bedömer de att de 2022 kommer att
frakta ca 350 000 ton. Detta fraktas från anläggningen i hamnen med lastbil Längre
fram i tiden kan det även bli aktuellt med 10 000 ton slurry multimodalt in, alltså en
kombination av bil/båt/järnväg, och tankbil ut.
Imerys menar att de skulle kunna dra fördel av en intern transportväg till Ortviken,
upp till 2/3 av alla uttransporter med lastbil skulle kunna gå via internvägen.

4.8

Real Rail

Real Rail ingår i Sandahlskoncernen. De är en tågoperatör och kör transporter till
industrin.
Real Rail bedömer att kombitrafiken generellt kommer att öka, till följd av skärpta
miljömål och chaufförsbristen som råder i landet. Vad gäller Sundsvall specifikt
kommer ett eventuellt dubbelspår på Ostkustbanan absolut påverka kombitrafiken
positivt. Enkelspår gör att ledtiden blir längre och trafiken mer sårbar. Dubbelspår
talar för all trafiks fördel, både person- och kombitrafik som då kan bli
konkurrenskraftig tidsmässigt. Idag kör de Jönköping-Göteborg-Sundsvall och det kan
växa ytterligare. Skulle kombitrafiken bli tillräckligt konkurrenskraftiga mot lastbil kan
det även finnas möjlighet att ta trafik från ex Skåne mot Sundsvall.

Real Rail bedömer att deras kombitransporter i Sundsvall kommer att öka med 50%
på två till tre år. Den ökningen är enligt dem kopplad till dagens befintliga
infrastruktur, dvs utan den nya kombiterminalen eller spårutbyggnad. De kommer
köra större godsvolymer på befintliga tåg. Det innebär att total volym år 2022 kan
röra sig om 420 000 ton.
De kan inte göra en bedömning på volymer på längre sikt.
Real Rail uttrycker en oro för att logistikparken inte har planerat för tillräckligt med
parkeringsplatser för vagnar. De anser att de planerade två hanteringsspåren är två
spår för lite.
Det måste finnas möjlighet till lätta reparationer och akut felavhjälpning i
logistikparken. Hittar man en kostnadseffektiv tjänst av underhåll av kompetent aktör
så kan det absolut vara intressant att köpa underhåll i Sundsvall. Idag har de
underhåll på andra platser.

4.9

Hector Rail

Hector Rail är tågoperatör som kör skogsråvara till pappers- och massindustrin, åt SCA
Skog.
Idag kör de massaved till Töva med tåg, som sen bilas vidare till Ortviken. År 2022
bedöms det uppgå till ca 650 000 kubik.
Järnvägsspår från logistikparken till fabriken i Ortviken ser SCA som en mycket
intressant möjlighet, även om de avvaktar med en sådan investering för närvarande.
Om det skulle bli aktuellt, ser Hector Rail det som en utökad affär i och med
möjligheten att köra på tåg hela vägen till Ortviken istället för till Töva.

4.10

Sundsvalls Hamn

Sundsvalls Hamn AB ansvarar för hamndrift och infrastruktur i Tunadalshamnen och är
samordningsansvarig för skydd, säkerhet, miljö och arbetsmiljö i hamnområdet.
Stuveriverksamhet inom Tunadalshamnen bedrivs av Interforest Terminal Sundsvall
inom SCA Logistics AB.
Sundsvalls Hamn planerar att bygga ut containerkajen för att täcka kajbehoven som
behövs. Även hamnplaner för uppställning av gods är planlagt men kommer att kunna
tas i bruk senare än 2025.
Sundsvalls hamn anger att godshanteringen bedöms öka och uppgå till nära 2,2
miljoner ton år 2025.
Totalt kommer ca 300 000 ton in till hamnen per år. 400 000 ton går ut med RoRofartyg och 160 000 ton går ut med containerfartyg. 400 000 ton går ut med
konventionella fartyg. Till 2025 beräknas framför allt mängden utgående gods med
konventionella fartyg öka. Även utgående gods med containerfartyg kommer att öka
väsentligt.
Hamnen anger att de vid trångboddhet kan komma att använda sig av möjligheten att
placera överskottsvolymer i logistikparken. Samarbetet mellan logistikpark och
hamnen kommer att finnas för att attrahera kunder.
Hamnens tåg kommer fortsatt att använda sig av Tunadalsspåret, utanför grinden, för
växlingsrörelser i samband med rangering/tågbildning. Kombiterminalens tåg kommer
inte att rangera utanför grinden till hamnen utan i logistikparken och medför därför

inga växlingsrörelser på Trafikverkets spår. En växlingsrörelse är här definierad som
när tåget dras upp och tillbaka i samband med rangering, tågbildning etc. Exempelvis
när ett tåg dras upp utanför grindarna 15 ggr och tillbaka 15 ggr i samband med
rangeringen av ett tåg räknas det som 15 växlingsrörelser.
Figur 4.2 Illustration av område för rangering för hamnens tåg

4.11

Castellum

Castellum är ett fastighetsbolag som riktar sig till företag och de har mycket av den
typ av fastigheter som är aktuella för Sundsvall logistikpark. Dock är deras
erfarenheter av Sundsvallsregionen och de marknadsförutsättningar som gäller här
begränsade.
Castellum skulle kunna tänka sig att hyra etableringsytorna och bygga byggnader för
logistikverksamhet för uthyrning. De har ingen uppfattning om hur efterfrågan ser ut i
Sundsvallsregionen men de bedömer att det är flera företag som skulle kunna vara
intresserade av att hyra i logistikparken. Då de inte har erfarenhet av liknande ytor i
Sundsvallsregionen anser de att det är svårt att säga vad som är en rimlig intäkt vid
uthyrningen av etableringsytorna men bedömer att det bör ligga inom intervallet 500–
1 000 kr per kvadratmeter. Det är alltså den hyra Castellum kan få av sina kunder,
Castellum kommer i sin tur att hyra eller köpa marken av Sundsvalls logistikpark.

4.12

Cargotec/Kalmar

Cargotec är ett finskt bolag som finns över hela världen. De är ett tjänsteföretag för
gods, logistiklösningar för fartyg, hamnanläggningar, terminaler och lokal distribution.
Företaget har bl.a. maskiner för containerhantering och gaffeltruckar via Kalmar
Industries, lasthantering via Hiab och jobbar mot offshore och marinindustri via
bolaget MacGregor (kranar).
Företaget menar att de skulle kunna vara en potentiell leverantör av logistikfordon, av
containerhanterare, gaffeltruckar och även serviceavdelning. De är också
servicepartner till Sandahlsbolagen som ju blir operatör på den nya kombiterminalen.
Beroende på avtal så är de intresserade av att även ha en verkstadslokal/servicelokal
för logistikfordonen. Beroende på vad de kommer överens om så kan de antingen hyra
servicelokal av Sandahlsbolagen eller bygga själva (och finansiera via avtalet). Det

beror främst på om de tar hand om all service eller inte. Det finns ju även andra i
området som har truckar så det finns stora möjligheter anser de.
För en verkstad behöver de ca 20 m*två skepp á 7–8 m bred, ex del av lagerlokal. En
yta på 20*30 m skulle täcka behovet.

4.13

Veolia

Veolia bedriver operativ verksamhet inom industri, anläggningsdrift och projekt.
Företaget erbjuder återvinningstjänster mot ex industri och verkstad. I september
2017 förvärvades Corvara som erbjuder tjänster inom industrirengöring, exempelvis
saneringstjänster.
Veolia uppger att de för en dialog med logistikparken angående en
tankdiskanläggning, för disk av tankar. Idag har de en diskanläggning på Sundfrakts
område. Allmänt finns ett intresse av att finnas i logistikparken, det skulle etc. ge
bättre möjligheter till omlastning. De skulle vilja ha uppställning för diskade och
odiskade containers och samtidigt ha diskning på samma ställe. De uppskattar att en
sådan anläggning bör dimensioneras för någonstans mellan 2 000–2 500
tankar/containers per år beroende på hur hantering av diskvatten etc. löses. Hantering
av diskvatten är ett problem idag, de måste rena eller lagra och transportera till
mottagare som ligger långt borta.
Idag är det 10 % tankbil och 90 % container som hanteras. Av hanterade container
går nästan uteslutande allt på järnväg.
Idag har de ett slutet system på sin anläggning och transporterar bort flytande
förorenad vätska, antingen till Stena i Stockholm eller till Fortum i Kumla. En sådan
anläggning skulle kunna drivas i Sundsvall. Det krävs energi för att skapa ångan till
rengöringen och den finns i Ortviken och Östrand. De skulle rent hypotetiskt kunna ha
en sådan rengöringsanläggning för spillolja, oljevatten olja etc. kopplad till rengöring
för Veolias diskvatten och för andras behov. Detta är inte något som har varit uppe till
diskussion men är en önskan från Veolias sida.

4.14

Korstaverket/Sundsvall Energi

Korstaverket vid hamnen i Tunadal är Sundsvall Energi AB:s kraftvärmeverk.
Kraftvärmeverk för avfallsbränslen på 60 megawatt utgör basen för
energiproduktionen. Den kompletteras med spillvärme från Ortvikens pappersbruk och
Östrands massafabrik samt primavärme (biobränsle) under kalla dagar från Ortviken.
Varje dygn förbränns cirka 600 ton avfall vid Korstaverket.
Alla transporter till och från Korstaverket sker med lastbil via egen infartsväg. De tar
in ca 185 000 årsston avfall motsvarande ca 7 400 lastbilar per år. De tar även in ca
2 600 ton bulkkemikalier, motsvarande 85–90 tankbilar. Ut transporteras sådant som
ej vill brinna, dvs bottenaska och tvättad flygaska. De kör ca 30 000 ton bottenaska,
eller 1200 lastbilar, samt ca 3000 årsston tvättad flytaska, eller 120 lastbilar.
De klimatförändringar som kommer innebär att fjärrvärmebehovet borde bli lägre och
lägre. Det gäller för dem att ändå vara innovativ och hitta avsättning för energin.
Avfallet ökar varje år och de får inte deponera avfall. Hela fjärrvärmebranschen sitter
med det problemet. Så förutom den möjliga utbyggnaden/optimeringen av pannan ser
de inga volymökningar i framtiden.
En del av avfallstransportföretagen vill gärna ha möjlighet att tvätta bilar då de nyttjar
återtransporten. Tidigare har de fått hänvisa upp till Gärde, så det hade varit praktiskt

med tvätt i logistikparken. Det kräver dock att det inte blir krångligt att komma in och
ut till området eller någon omväg för då kommer inte leverantörerna nyttja en tvätt i
logistikparken.

4.15

Newsec

Newsec erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av
tjänster inom rådgivning, analys, förhandling och förvaltning och de marknaderna
finns i Norden och Baltikum.
Newsec menar att det finns flera olika typer av kunder som skulle kunna vara
intresserade av etablering i Sundsvalls Logistikpark med tanke på det strategiska läget
med kombiterminalen som kopplar samman vägtransporterna med hamnen och
järnvägen. Exempelvis har aktörer inom detalj-och partihandel stora ekonomiska
fördelar med att samla och distribuera sina varor via större lagerfastigheter,
speditörer, 3PL-aktörer och företag med lättare tillverkning. Företagen som kan vara
intresserade av att etablera sig i SLP är inte ”enhetliga” så i kommande skeden
behöver logistikparken välja om de önskar en viss inriktning på företagen till
etableringsytorna.
I Sundsvallsregionen finns det idag inte så mycket nya lagerbyggnader att tillgå så
dessa är ett välkomnat tillskott. Ytorna som avsatts i SLP är inte stora men med en
exploateringsgrad om 50 % torde åtminstone 3 ha effektiv yta exploateras. Det borde
därmed inte vara svårt att hyra ut på ett 5 års perspektiv. Det kanske skulle kunna bli
3 byggnader på 10 000 kvadratmeter vardera och i och med att ytan är begränsad
påtalas att logistiklokaler är att föredra.
När det kommer till bedömning av årlig intäkt av att hyra ut lokaler anser Newsec att
man kan räkna på att hyran bör ligga kring 600 kr/m2 i genomsnitt. Newsec bedömer
att det är uthyrning av lokaler snarare än uthyrning av mark som är aktuellt då det är
stora kostnader förenade med att förbereda.
Newsecs bedömning för att uppnå maximalt värde på marken är en exploateringsgrad
kring 50 % eller mer av markytan. Vidare är bedömningen att ju större logistikytan
blir desto större blir värdet per kvadratmeter för fastigheterna tack vare skalfördelar
och att viss service kan erhållas för de anställda inom logistikparken. Ett starkt
logistikkluster med flera fastigheter och aktörer är mer attraktivt för investerare än en
solitär fastighet.

4.16

Nordic Carbide AB

På Akzo Nobels område i Stockvik har Nordic Carbide AB en fabrik där de framställer
karbid. Deras kunder är inom stål- och gasindustrin i Norden och Centraleuropa.
Fabriken har ca 50 anställda.
Nordic Carbide transporterar ut karbid, farligt gods, på järnväg. In till fabriken tar de
råmaterial till deras egna hamn plus några lastbilar per månad. Inget av detta berör
logistikparken.
Nordic Carbide har dock fått förfrågningar från kunder som vill ha karbid skickat
containeriserat. Det skulle dock innebära att de ska slå sig in på helt nya marknader
och konkurrera med karbidfabriker i Asien och Afrika som prismässigt inte är en säker
marknad.
Nordic Carbide kan inte idag lasta container på ett bra sätt i sin fabrik. De skulle kunna
vara intresserade av att låta logistikparken ta containers till fabriken så att de kan

packa på plats och sen skicka vidare på lastbil neråt landet. Ett annat alternativ skulle
kunna vara om de kan stuffa i logistikparken.
Idag saknar Nordic Carbide parkeringsmöjligheter för sina vagnar och önskar att det
ska finnas i logistikparken. De anger att de inte hittar någonstans i Sverige där de kan
ställa upp tomma, rengjorda vagnar för farligt gods. Det kräver dock att området är
inhägnat och kontrollerat. Möjligheten att parkera vagnar behövs främst under
högtider och sommarperioden när kunder ex har sommarstängt.

4.17

Tankclean

Tankclean har fem rengöringsanläggningar i Sverige där de erbjuder
rengöringsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, terminalhantering, värmning
m.m.
Tankclean är intresserade av att finnas i Sundsvalls logistikpark med en
tvättanläggning. De beräknar att en sådan station bör dimensioneras för 1500-2000
tanktvättar. Utöver det tillkommer något hundratal vagnar som kan behöva värmas,
repareras etc. Till det räknar de med att behöva 3000 m2 inkl. rangerytor för av- och
pålyft av container samt väntbanor för tankbilar.
Varje tvätt medför en transport till och från tvättanläggningen, tankbilar går
uteslutande på lastbil medan container kan komma att transporteras med lastbil, tåg
eller båt. Enligt Tankclean kommer nästan allt på container till Sundsvall med tåg eller
båt och kanske främst med tåg. Hur stor andel som kommer att gå på tåg är svårt att
säga men Tankcleans gissning är att det rör sig om någonstans mellan 70 och 80 %.

5

Generella tillväxttal

Trafikverket har i Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för
transportsektorn, ASEK 6.1, tagit fram trafikuppräkningstal för godstransporter för
lastbil respektive järnväg för perioden 2014–2040 och 2014–2060. Efter 2060 antas
nolltillväxt då det antas vara för osäkert att ange trafikuppräkningstal längre fram. I
tabell 5.1 och 5.2 anges de olika trafikuppräkningstalen.
Tabell 5.1 Årlig procentuell ökning godstrafik järnväg
År

Västernorrland
(Ådalsbanan: Timrå-Sundsvall)

2014–2040

2,84 %

Generell tillväxt
på järnvägstrafik
1,49 %

2040–2060

1,28 %

2060–2080

0%

Tabell 5.2 Trafikuppräkningstal godstrafik lastbil
År

Lastbil Västernorrland,
alla vägar - kvot

Lastbil Västernorrland, alla
vägar – årlig tillväxt

2014–2040

1,27

0,93 %

2014–2060

1,45

0,81 %

2060–2080

-

0%

ÅF föreslår att företagens angivna volymökningar används så långt det är möjligt och
att Trafikverkets trafikuppräkningstal används i övrigt.

6

Resultat fördelade efter delområden

Resultatet från intervjuerna sammanfattas per delområde i tabell 6.2-6.5. I en kolumn
anges även de bedömningar som företagen gör om framtida utveckling. De olika
delområden, utgörs av:






Järnväg
o Spår till hamnområdet
o Övrig järnväg inkl. kombiterminal och FloGas
Internväg till etableringsytor och kombiterminal
Kombiterminal
Etableringsytor inklusive angöringsväg

I intervjuerna har flera företag, förutom framtida volymer, angivit dagens volymer och
inte volymerna för 2022 som vi efterfrågat. I sådana fall har de angivna volymerna
räknats upp till volym för år 2022.
För uppgifterna från SCA Logistics, som angett volymerna i ton, används schabloner
för att räkna om volym i ton till antal lastbilar respektive järnvägsvagnar. En
järnvägsvagn antas ta 34 ton, eftersom Tunadalsspåret rustas upp till STAX 25. En
lastbil med massa, papper eller sågade trävaror från SCA antas ta 33 ton per lastbil.
Mycket av SCA:s färdigvaror passerar SCA:s lager i Tunadalshamnen vilket gör att
vissa volymer transporteras två vägar, både in och ut ur Tunadalshamnen.
Totalt bedöms godsvolymerna som kan komma att hanteras i logistikparken år 2022
uppgå till 1,6-2,0 miljoner ton, exkl. det som kommer till hamnen och
kombiterminalen. För kombiterminalens räkning rör det sig om ca 34 000 hanterade
enheter. Se tabell 6.1.
Tabell 6.1 Potentiell godsvolym för logistikparken, sammanställning år 2022, exkl. spår
till hamnområde
Volym år 2022 utan
industrispår till Ortviken

Volym år 2022 med
industrispår till Ortviken

Ton (järnväg &
internväg)

1 600 000 ton

2 000 000 ton

Enheter
(kombiterminal)

ca 34 000 hanterade
enheter + enheter som
tillkommer om en
tvättanläggning etableras i
logistikparken

ca 34 000 hanterade
enheter + enheter som
tillkommer om en
tvättanläggning etableras i
logistikparken

Delområde järnväg har delats in i det spår som går till hamnen och det som går in i
logistikparken. Hamnspåret kommer Sundsvalls hamn att ansvara för och de volymer
som går dit berör inte Sundsvalls logistikparks hantering. Se tabell 6.2 för
godsvolymer på järnväg.
Tabell 6.2 Delområde järnväg, volymer år 2022 per företag
Delområde

Företag

Volym år 2022/ efterfrågan

Volymförändring enl.
intervjuade företag

Spår till
hamnområde

SCA Logistics

155 000 ton färdigvaror från
Ortviken, Tunadal och
Östrand ut från lagret i
hamnen på järnväg

Kanske något högre
2025

Spår i
logistikparken
inkl FloGas

FloGas

40 000 ton (utgående)

Ingen förändring

SCA Skog

480 000 ton (om spår till
Ortviken anläggs)

506 000 ton år 2025

Real Rail (exkl
transporter åt SCA)

350 000 ton

-

Akzo Nobel

60 000 ton med trailer till
kombiterminal och ut på
järnväg.

5% per år på lång
sikt

+
3 000 enheter,
tomcontainers samt
utleveranser av den
lättviktiga produkten
Expancel via
kombiterminalen.

5% per år på lång
sikt

SCA Logistics

103 000 ton via
kombiterminal och ut på tåg
(hälften av den potentiella
volymen av trävaror från
Bollsta medräknad här)

107 000 ton 2025

Green Cargo

38 000 ton in på järnväg
och ut på lastbil

Liten förändring

Vagnslast till
kombiterminalen enl.
Sandahls Goods &
Parcel

2 000 ton

Internvägen till Ortviken är logistikparkens väg och utanför logistikparken, från grind
3, fortsätter den ner till SCA:s anläggning Ortviken. Volymerna för internvägen
redovisas i tabell 6.3. De största volymerna utgörs av gods till och från Ortviken. Även
Imerys anger att de kan komma att lägga över en del gods på internvägen istället för
på infartsvägen.
Tabell 6.3 Delområde internväg till Ortviken, volymer år 2022 per företag
Delområde

Företag

Volym år 2022/
efterfrågan

Internväg till
etableringsytor,
kombiterminal
och hamnen

SCA Logistics

740 000 ton från Ortviken
på lastbil

Imerys

240 000 ton till Ortviken
om internvägen kan
användas

Volymförändring enl.
intervjuade företag

I tabell 6.4 redovisas delområde kombiterminal. Sandahls Goods & Parcel har avtal
med Sundsvalls logistikpark att vara operatör för den nya kombiterminalen. Det avtal
som logistikparken har idag baseras på antal hanterade enheter. Redovisningen för
kombiterminalen sker därför i enheter och inte i ton.
Tabell 6.4 Delområde kombiterminal, volymer år 2022 per företag
Delområde

Företag

Kombiterminal

Real Rail (exkl
transporter för
SCA)

Volym år 2022/
efterfrågan
22 000 enheter

Volymförändring enl.
intervjuade företag
-

Akzo Nobel

5 300 enheter

5% per år på lång sikt

SCA Logistics

4 700 enheter

Ca 4 900 enheter år
2025

Green Cargo

2 300 enheter

Liten förändring

Vagnslast till
kombiterminalen
enl. Sandahls
Goods & Parcel

52 vagnar

Sandahls Goods
& Parcel
hanterade
enheter

ca 34 000 hanterade
enheter + enheter som
tillkommer om en
tvättanläggning etableras i
logistikparken

I intervjuerna har ett antal företag uttryckt intresse att etablera sig i logistikparken
alternativt sett behov av tjänster som ex verkstad. Delområde etableringsytor
redovisas i tabell 6.5.
Tabell 6.5 Delområde etableringsytor, volymer år 2022 per företag
Delområde

Etableringsytor
inklusive
angöringsväg

Företag

Volym år 2022/ efterfrågan

Newsec

Newsecs bedömning för att uppnå maximalt värde på
marken är en exploateringsgrad kring 50 % eller
mer av markytan.

Veolia

Intresserad av tankdiskanläggning för
2 000–2 500 tankar/containers per år. Möjligen skulle
en anläggning av rengöring av förorenat vatten kunna
vara aktuellt.
Med en anläggning i hamnen har de behov av att köpa
hanteringen av containers, av någon som har större
truckar.

Cargotec/ Kalmar

Intresserade av verkstadslokal, yta om 20*30 m

Castellum

Hyra del av eller hela etableringsytan för uthyrning.

Real Rail

Ser behov av verkstadstjänst i logistikparken för
lättare reparationer och akut felavhjälpning

Korstaverket,
Sundsvalls energi
AB

De anger att det inte är ovanligt att
avfallstransportföretag som kör avfall till värmeverket
efterfrågar möjlighet att tvätta bilar för att kunna
nyttja återtransporten. Dessa hänvisas idag till Gärde.
Det kräver dock att det inte blir krångligt att komma in
och ut till området och inte heller någon omväg.

Sundsvalls hamn

Om hamnen blir trångbodda kan de eventuellt använda
sig av logistikparken för uppställning av gods etc.

Sandahls Goods &
Parcel

Behov av verkstad för service och underhåll samt
tvättanläggningar för tåg, tankrengöring och
truckar. Finns även behov av leverantörer av drivmedel
i kombiterminalen

Nordic Carbide

De saknar parkeringsmöjligheter för vagnar och
skulle önska att det finns i logistikparken. Idag finns det
ingenstans i Sverige där de kan ställa tomma rengjorda
farligt godsvagnar.

Tankclean

Kan tänka sig att etablera en tanktvättsanläggning
för 1500-2000 tanktvättar. Behöver 3000 m2 för
verksamheten.

Akzo Nobel

Ser att en rengöringsanläggning för tankar skulle
kunna vara lönsamt. Idag körs tomma tankcontainers till
Göteborg för rengöring, transporten ner är enbart en
kostnad. De anger att ca 1 100 containers skulle kunna
rengöras i Sundsvall per år. Potentiellt skulle de kunna
göra en besparing på någon miljon kronor per år.
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Bilaga 7, Samlade effekter
Nedan har de samlade effekterna av en flytt och nybyggnation av
kombiterminalen redovisats. Effekterna är grupperade i fem
huvudkategorier, Kombiterminal, Miljö/klimat, Resecentra, Stadsutveckling
samt Regionala effekter.
Kommentar
Kombiterminal
Tre transportslag
möts

Bättre placering

Minska tung trafik

Hantering av farligt
gods
Högre kapacitet

Företagsetablering
och arbetstillfällen

Miljö / Klimat
Berörda miljömål

Koldioxid (CO2)

Kväve (NOx)

Med den nya placeringen i direkt anslutning till
Sundsvalls hamn kan tre transportslagen tåg, lastbil
och båt mötas. Erfarenheter visar att
kombiterminaler där dessa tre transportslag möts har
högre beläggningsgrad.
Med den nya placeringen utanför centrala Sundsvall
finns större ytor för godshantering och möjliggör
framtida expansionsmöjligheter.
En ökad trafiksäkerhet är resultat av att de tunga
transporterna minskar i centrala Sundsvall. Den
tunga trafiken flyttas vilket minskar antalet tunga
transporter, vägslitage och trängsel i centrala
Sundsvall.
Hantering av farligt gods blir säkrare då den nya
kombiterminalen är bättre anpassad och avstånd till
närboende är större.
Den nya kombiterminalen får högre kapacitet genom
bättre utformning, fler och längre lastspår samt
större hanteringsytor.
Logistikföretag samt verksamheter med stort
transportbehov kan etablera sig i direkt anslutning
till kombiterminalen. Ett läge med bra
logistikförhållanden är attraktivt vid
företagsetablering. Erfarenheter från andra
kombiterminaler visar på att när mark etableras i när
anslutning till en kombiterminal skapas i snitt 20
arbeten per hektar, för SLPABs del skulle detta
innebära omkring 120 arbetstillfällen för de 6 hektar
etableringsyta som bereds.

Byggnationen av Logistikparken har inverkan på
följande miljömål: Begränsad klimatpåverkan,
Friskluft, God bebyggd miljö och Generationsmålet
För att minska regionens utsläpp av koldioxid från
transporter behövs en överflyttning av transporterat
gods till ett mer energieffektivt och mindre
klimatbelastande transportslag.
Att minska utsläpp av NOx från
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Uppställningsspår
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Södra kajen

förbränningsmotorer är i centrala Sundsvall ett
prioriterat område. Minskat antal lastbilsrörelser
samt överflyttning av gods till elektrifierad järnväg
bidrar till att uppnå detta mål.
Partikelhalten i stadsluften kan sjunka med minskat
antal fordonsrörelser i centrala Sundsvall. Minskat
utsläpp av partiklar från förbränningsmotorer samt
minskad bildning av partiklar vid slitage av däck
och asfalt.
Med en ny lokalisering minskar bullret i centrala
Sundsvall. Den nya kombiterminalen är bättre
utformad med bullerdämpande åtgärder för att
minska buller från anläggningen till omgivningen.
Minskat antal bomfällningar ger mindre tomgångskörning och trafikstörningar i centrala Sundsvall.

För att bygga ett fullt utbyggt och funktionellt
resecentra i Sundsvall där tåg och buss kan mötas
samt möta en ökad efterfrågan på kollektiva resor
behövs större ytor tas i anspråk för ändamålet.
En kraftig ökning av avgångar med persontåg har
skett från Sundsvall det under det senaste året.
Antalet avgångar har ökat med 50 % vilket är en av
de största ökningarna i landet.
Resecentra blir mer funktionellt och tillgängligt med
den nya och moderna utformningen. Med det nya
resecentret ökar säkerhet för resenärer genom
planskilda passager. För full funktion behövs den
nuvarande kombiterminalens ytor.
Vid det nya resecentret kommer tåg, stads- och
fjärrbussar att ansluta till en gemensam plats.
Nya ytor för pendlarparkering och långtidsparkering
skapas på södra sidan av spårområdet. De projekterade ytorna används idag av nuvarande
kombiterminal.
Med ett ökat antal persontågsavgångar från
Sundsvall ökar behovet av uppställningsspår för
parkering och service av tågset. Nuvarande
rangerbangård är begränsad och behovet av den
nuvarande kombiterminalens spår är stort för att
tillgodose behovet.

Utveckling av Södra kajen som en kvartersstad är en
del av Sundsvalls kommuns stadsvision. Minskade
störningar och förbättrade kommunikationer är
viktiga för att genomföra visionen.

Östermalm

Tunga transporter
Buller

Regionala effekter
Stärkt näringsliv

Stärkt skattekraft i
regionen

Hamnen
Containerhamnen

Ostkustbanan

Järnvägstriangel
och mötesspår

Mittbanan,
Ådalsbanan,
Botniabanan

Ökad tillgänglighet för stadsdelarna Östermalm och
Södra kajen genom knyta samman dem med en
gångpassage över spårområdet. Gångpassagen
underlättar även kontakten med resecentret från
pendelparkeringen och Södermalm.
Kraftig reduktion av tunga transporter i centrala
Sundsvall.
Minskat buller för närboende i framför allt
Södermalm men även i den nya stadsdelen Södra
kajen. Minskat antal tunga fordon, minskad godshantering och rangering ger en bättre boendemiljö.

Konkurrenskraftigare transportlösningar stärker
regionens näringsliv. Efterfrågan på klimatsmarta
transporter ökar.
Nyetablering av företag, nya arbetstillfällen samt
arbetsplatspendling ökar. Ny kombiterminal och nytt
resecentra bidrar till en utökad
arbetsmarknadsregion.
Närheten till nya kombiterminalen göra att hamnen
får en stärkt roll i den planerade Logistikparken.
Containerhamnen öppnar upp för att tillgodose
marknadens ökade efterfrågan på containerfrakter.
Allt mer internationellt gods fraktas via container för
effektivare transporter.
Utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan skapar
förutsättningar för en fyrdubbling i kapacitet av
järnvägstransporter. Detta är en viktig del för att
möta de förväntade godsökningarna. Den nya
kombiterminalen är viktig för att möta det ökande
transportbehovet i regionen.
Infrastruktursatsningarna i Bergsåker och Maland /
Birsta ger ett effektivare godsflöde till nya
Logistikparken och sågverket i Tunadal. Antalet
bomfällningar i centrala Sundsvall minskar som en
direkt effekt av satsningarna.
De planerade satsningarna på järnvägsinfrastruktur i
väster och mot norr ger ökad kapacitet för gods och
persontransporter. Den planerade Logistikparken
blir ett viktigt nav i framtidens järnvägsinfrastruktur.
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Bilaga 8, Ekonomi
Denna bilaga är uppdelad i två avsnitt, i den första delen visas förändringar som har skett
mellan investeringskalkylen från 2013 till och med dagens kalkyl. Den andra delen av bilagan
förklarar vilka intäkter och kostnader som har använts.
Förändring i investeringskalkyl från 2013 till 2019

Belopp Mkr
Indexjustering (prisökning byggpriser)

70

Berg- och jordmassor (ökade volymer och priser)

86

Tillkommande byggtekniska åtgärder

85

Fördjupat projekteringsarbete

20

Kvaltitetshöjande åtgärder i kombiterminalen

16

Övriga utgifter föranledda av projektets
tidsförskjutning

60

Summa

337

Figur 1. Visar förändringar mellan investeringskalkylen 2013 och 2019

Nedan följer en kort förklaring till ovanstående poster
Indexjustering
Kalkylen är uppräknad med byggindex till 2019 års byggpriser.
Berg- och jordmassor
Detaljprojekteringen visar på större berg- och jordvolym än den tidigare uppskattningen från
2013. Geotekniska undersökningar visar på att moränen i området är svårbruten.
Tillkommande byggtekniska åtgärder
Detaljprojekteringen visar på ökat behov av provisorier, t.ex. byggvägar, mm. Då moränen är
mer storblockig ökar hanteringsutgiften genom t.ex. spräckning av block.
Fördjupat projekteringsarbete
Ändrade förutsättningar utifrån markens beskaffenhet, anläggningens behov samt anpassning
till externa ledningsägare i området.
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Kvalitetshöjande åtgärder i kombiterminalen
Krav på förstärkta ytor i kombiterminalen för att minska framtida drift- och
underhållskostnader.
Övriga utgifter föranledda av projektets tidsförskjutning
På grund av projektets tidsförskjutning har investeringsutgiften ökat. Utgifterna består av
utökade utgifter t.ex. vid ansökan om miljötillstånd samt bolagets driftskostnader.

Intäkter och kostnader
Intäkter
Intäkterna består av förväntad ersättning från operatören i kombiterminalen, hyra från
logistikföretag som hyr etableringsytor inom området samt avgifter för utnyttjande av järnväg
och väg.
Intäkter från kombiterminalen är beräknad på en fast och en rörlig del. Den rörliga delen är
baserad på antal hanterade enheter såsom containers och trailers mm.
Intäkter för utnyttjande av den interna transportvägen är en fast ersättning som uppräknas vart
femte år.
Övriga förutsättningar:
 Intäktsräntor på likvida medel ingår och uppgår till ca 16 mkr.
 Etableringsytorna beräknas vara fullt uthyrda efter 3 år.
 En förändring med +/-10 % avseende arrende och uthyrningsgrad påverkar resultat
med ca +/- 90 mkr under kalkylperioden.
 De volymbaserade intäkterna, järnvägsavgifter och ersättning från operatören, är
baserade på prognostiserade godsvolymer.
 När dagens kombiterminal, flyttas till Petersvik ökar järnvägskapaciteten. Framtida
prognoser visar på en ökning vid startåret på ca 70 %.
 Volymprognoserna baseras på bedömningar för år 2024 till 2029 av fraktköpare och
logistikföretag i mellannorrland.
 Från år 2030 och framåt baseras uppgifterna på Trafikverket, Trafikanalys, SCB m.fl.
och beräknas i genomsnitt på en årlig ökning på ca 2 %.
Kostnader
Bolagets kostnader består av drift- och underhållskostnader, avskrivningar, räntekostnader
och kostnader för bolagets administration. Periodvist underhåll, t.ex. asfaltering var 10:e år, är
periodiserat till en årlig kostnad.
Resultatet
Den årliga resultatförbättringen beror i huvudsak på ökade volymer och på prisförändringarna
på intäkter och kostnader. Intäkterna som påverkas av prisförändringar är större än
motsvarande kostnader. Kalkylen bygger också på att full uthyrning uppnås år 2027.

