
Omlastningsterminalen
i Rundvik



Var befinner vi oss geografiskt?



Nordmaling 
- En del av den Bottniska korridoren,

EUs stomnätverk för transporter

Nordmalings kommun tillhör EU:s norra del, en 
region med betydande råvarutillgångar och 
omfattande industriell vidareförädling. Näringslivet i 
kommunen har en tonvikt mot industriell 
produktion, företrädesvis vidareförädling inom 
skogs- och metallbaserade företag. 
Ett flertal av industrierna i Nordmaling är del av det 
skogsbaserade och exportinriktade industrikluster 
som är lokaliserat längs Norrlandskusten och finska 
västkusten.



Mål
Ett strategiskt placerat transportnav för kommunens och regionens 
företag som förenar tre transportslag:  Landsvägstransporter, 
godstransporter på järnväg, samt sjöfart genom hamnen i Rundviks 
industriområde.

Järnväg

Vägtran-
sporterSjöfart







Två typer av terminaler för skogsråvara:
• Satellitterminaler – Ligger nära råvaran för omlastning och vidare 

distribution
• Feed in-terminaler – Ligger nära slutanvändaren eller förädlaren

- För Rundvik gäller det bästa av båda världar!



Hur tänker vi om driften av terminalen?
• Extern aktör (kommunen äger och hyr ut anläggning)
• Sammanslutning av lokala entreprenörer inom åkeri-, speditions- och 

transportnäringen i ett driftbolag

= Ett  starkt transportnav för Nordmalings kommun och regionen med 
fokus på skogsindustri och bioenergi



Verksamheter/Affärsområden
• Omlastning och inmätning av rundvirke (in/ut, sågtimmer och 

massaved)
• Transporter, lagring, bearbetning och kvalitetsanalyser av finfördelat 

biomaterial och skogsbiprodukter (bioenergi, materialkomponenter, 
fyllnadsmaterial etc) 

• Korttids- och säsongslagring för rundvirke och övrigt materiel 
• Utlastning av förädlade träprodukter från närliggande industrier
• Övrigt godsomlastning (pall/container)



Rundviksterminalen – Kombiterminal med fokus på omlastning av 
skogsråvara och förädlade skogsprodukter in och ut

• Klart  - Senhösten 2020 (drift våren 2021)
• Kostnad – Cirka 57 mnkr
• Finansiering – ERUF, Nordmalings kommun, Trafikverket (LTP + SINV)



Terminalen 2020-04-20
• https://nordmaling.info/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-20-

Rundvik-godsbang%C3%A5rd.mp4

https://nordmaling.info/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-20-Rundvik-godsbang%C3%A5rd.mp4
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