
 

Pressmeddelande 
2020-05-25 

 

 

Peab bygger Sundsvalls nya logistikpark 
 
Peab har fått uppdraget att bygga Sundsvalls nya logistikpark i anslutning till 
Tunadalshamnen. Beställare är Sundsvall Logistikpark AB och kontraktssumman uppgår till 
734 MSEK.  
 
Logistikparken är tänkt att vara ett transportnav. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal 
med etableringsytor, vägar och järnväg. Här ska väg, järnväg och sjöfart mötas och kopplas ihop i ett 
och samma område. Lastning av gods ska kunna ske utan tidsförluster och onödiga transportsträckor. 
Kombiterminalen innebär att näringslivet kan nyttja effektiva och miljöanpassade transporter till och 
från Sundsvall. Dagens terminal har två spår om 350 meter. Den nya terminalen kommer att erbjuda 
tre spår om 650 meter med möjlighet till utbyggnad.  

– Detta projekt är uppdelat i två faser. I den första fasen som startade 2017 har vi tillsammans med 
Sundsvall Logistikpark och Ramböll projekterat för den nya kombiterminalen. Att det nu står klart att vi 
kan påbörja arbetet med byggnationen känns självklart bra. Jag ser fram emot att vi är med och bidrar 
till att Sundsvall får ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i vår region, 
säger Jörgen Eriksson, regionchef Peab. 

– Att få komma igång med Sundsvalls största infrastrukturprojekt känns väldigt spännande. Nu är vi 
redo för nästa fas i projektet och med den nya logistikparken får näringslivet tillgång till hållbara och 
effektiva transporter, säger logistikparkens VD Sven Magnusson.  

Logistikparken kommer att vara den första som byggs enligt miljöcertifieringssystemet Ceequal. 
Systemet bedömer och betygsätter hur väl projektet hanterar hållbarhetsfrågor och är utformat för att 
uppmuntra och belöna beställare, projektörer och entreprenörer som anstränger sig mer än vad lagen 
kräver gällande hållbarhetsfrågor. 

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan. Byggstart äger rum i juni 2020 och projektet beräknas 
vara klart under 2024. 

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet. 

 

Illustration: Visionsbild över ny kombiterminal.  
Bildhänvisning: Ramböll 

  

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jörgen Eriksson, regionchef Peab, 0733 37 18 03 
Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45 

 

 

 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16 000 anställda och en omsättning på 
cirka 55 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. 
Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm. 

 


