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ETT TRANSPORTSTRÅK  
FÖR FRAMTIDEN
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FRÅN ÖST TILL VÄST
Nordic Logistic Corridor är i dag ett befintligt transport- 
och logistikstråk som kopplar samman Sverige, Norge och 
Finland. Det har i de tre länderna gjorts stora regionala in-
vesteringar exempelvis i logistikområden och hamnar som 
innebär förkortade vägtransporter, god tillgång till intermo-
dalitet (utnyttjande av flera transportsätt vid transport av 
gods och passagerare) och moderna lastningsmöjligheter. 
Detta i sin tur ger näringslivet ökade förutsättningar för 
tillväxt. 

Det finns dock behov av ytterligare investeringar och 
kapacitetshöjande insatser för att skapa ett attraktivt 
transportalternativ. Totalt sett handlar det om att ge bättre 
förutsättningar för transitgods i den norra regionen via 
Norge, Sverige och Finland vidare till Ryssland och de 
övriga norra delarna av EU-området.

Nordic Logistic Corridor i korthet:
• Vasa hamn – Det logistiska stödbenet för västra  
 Finlands industri.
• Umeå Hamn – bra vinterhamn med växande  
 terminalverksamhet.
• NLC Park och Terminal, Umeå – Sveriges modernaste  
 godsbangård med strategiskt läge.
• NLC Terminal, Storuman – Kombiterminal för,  
 exempelvis, gruv- och skogstransporter.
• Mo i Rana Hamn – Strategisk hamn för industri och  
 näringsliv på Nordkalotten, stamnetthamn.
• Mosjöen hamn – En av Nordnorges största  
 containerhamnar.
• E12, järnväg Vasa-Seinäjoki och Umeå Hamn-Storuman  
 samt riksväg 73.

Trafiken över Kvarken är en fråga som är central i utvecklingen av Nordic Logistic 
Corridor i framtiden. Detta konstaterar också en finsk arbetsgrupp i en rapport.

– Färjetrafiken mellan Vasa och Umeå är en strategisk förutsättning för att 
näringslivet ska kunna utvecklas, för kulturutbyte, effektiva transporter och för att 
arbetstagare och studenter ska kunna röra sig. 

Sirkka-Heleena Nyman – sjöfartsråd, finska Kommunikationsministeriet

 »Förutom att främja tillgängligheten inom 
EU är Kvarkenförbindelsen också en  
viktig länk även ur ett miljöperspektiv.« 

Det gäller att utveckla nya, och inte nog så viktigt, miljövänliga transport- 
lösningar och samtidigt hitta en politisk samsyn för att kunna driva ett jätte- 
projekt som Nordic Logistic Corridor framåt.

– Kan effektiva transportvägar säkerställas ger det näringslivet tilltro att 
exempelvis starta affärer med Ryssland. Då vågar de satsa, helt enkelt.

Margaretha Gustafsson – Terminal Manager, SCA Transforest Umeå

 »Umeå och Vasa hamn har redan gjort 
stora investeringar som kan ge lägre 
kostnader i en förlängning.«

Nova Sea AB är Nordnorges största producent av odlad lax. De välkomnar 
möjligheterna till förbättrade transporter som Nordic Logistic Corridor kan 
skapa. I dag finns det en del problem att brottas med. 

– I dag begränsas transporterna över gränsen av nattstängda tullstationer 
och en helgstängd mattillsyningssmyndighet. 

Björn Olvik – säljledare, Nova Sea AB

 »Ett helt utbyggt godsstråk kan 
antagligen lösa upp en del av  
de här problemen.«

MO I RANA HAVN

NLC STORUMAN

UMEÅ HAMNNLC UMEÅ

VASA HAMN

MOSJØEN HAVN
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NYTTOEFFEKTERNA
EU-projektet Nordic Logistic Corridor har starka gröna 
målsättningar och ska främja tillgängligheten inom EU. De 
ökade bränslepriserna och den politiska styrningen inom 
EU gör att satsningen är helt i linje med ambitionerna att 
flytta trafik från landsväg till järnväg och sjöfart.

Målet är att stråket ska utvecklas till ett ekonomiskt, 
miljövänligt och effektivt transportalternativ för regionerna 
i Sverige, Norge och Finland och därigenom skapa förut-
sättningar för fortsatta transporter till Ryssland och vidare 
ut i EU-området.

Möjligheterna till fortsatt frakt till Nordamerika, Kina och 
Japan, med avsevärda tidsvinster som positiv följdeffekt, 
öppnas också upp på ett konkret sätt. Näringslivet är  
en kraftfull aktör i sammanhanget och flera av de stora 
företagen så som Volvo, Schenker, SCA, Komatsu,  

SSAB och ABB har uttryckt sig positiva till projektet och 
dess utveckling.

Att nå en hindersfri transportlösning är huvudsyftet  
vilket inte minst innebär betydande satsningar på väg E12 
i Norge, järnvägsnätet genom Sverige och färje- 
trafiken över Kvarken.

Sträckan Vasa-Umeå är 96 kilometer vilket kan jämföras 
med de 840 kilometerna för transporter med den alterna- 
tiva rutten via Haparanda och Torneå. Ett annat alternativ 
för godstransporter är via Åbo, vilket innebär en sträcka  
på 1 000 kilometer på land och 340 kilometer på vatten.

Miljöfaktorerna, de politiska viljorna och strukturerna 
verkar för att Nordic Logistic Corridor ska bli det framtida 
transportaltstråk som projektets finansiärer tror på. 

»Ambitionen är att flytta 
trafik från vägnätet till 

järnväg och sjöfart«

Juha Häkkinen nämner direkt utvecklingen i Ryssland och 
den norska tillväxten som två starka argument som stöttar 
hans positiva hållning. Han påpekar vidare att behovet av 
en grön transportled för person- och godstrafik växer. Inte 
minst i takt med de nya miljöbestämmelser som hela tiden 
införs.

2015 kommer en ny skatt på svavelhaltiga bränslen för 
sjöfarten vilket innebär att ju kortare transportväg – desto 
mer ekonomiskt gynnsamt.

I detta skede blir därför sträckan Umeå-Vasa extra 
intressant eftersom det är den kortaste året-runt-sträckan 
över Kvarken. Miljöaspekterna är också något som Juha 
Häkkinen inte nog kan betona.

– Fraktkostnaderna ökar med den nya skatten. Kan vi 
köra svavelfritt mellan Umeå och Vasa skulle det betyda en 
renässans för trafiken, konstaterar Häkkinen.

Det råder ingen som helst tvekan om att just färjetrafiken 
är en nyckelspelare för att utvecklingen av fraktkorridor-
en ska kunna bli en total verklighet. Under hösten 2012 
bildades ett gemensamt bolag mellan Umeå och Vasa 
kommun som ska jobba med utvecklingen av färjetrafiken.

Ett nyare fartyg har också satts i drift sedan det tidigare 
bolaget försatts i konkurs. Det är en moderniserad och 
delvis ombyggd färja som beräknas klara sin uppgift under 
de kommande fem åren.

– Fem år är en lång tid i dag då världen förändras på 
ögonblick. Tekniken går också framåt i snabb takt och 
naturreserverna blir viktigare och viktigare. Det ger bra 
förutsättningar för att skapa en hållbar infrastruktur efter-
som Ryssland också har behov, fortsätter Häkkinen som 
också har tankar kring en gasledning från Norge till Umeå.

– Det finns redan i dag färjor som drivs med gas. Med 
en ledning skulle vi kunna testa sådana motorer för att helt 
få bort dieseln. Det här har också varit upp under samtal i 
Bryssel. Vi passerar ju genom världsnaturområden under 
transporterna.

För att kunna styra hela skutan i hamn behövs, enligt 
Häkkinen, i första hand politisk enighet. Att politikerna kan 
samsas om en enad väg. Dett är i slutändan självklart en 
ekonomisk fråga.

– Statliga insatser med infrastrukturpengar är ett måste, 
konstaterar han. 

Juha Häkkinen – VD, Österbottens  
handelskammare Finland

 »Jag har aldrig  
tidigare känt mig så 
positiv till projektet  
som jag gör i dag.«
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Volvos hyttfabrik i Umeå har en klar vision: ”Det 
andra gör i morgon gör vi i dag. Vi bygger för 
framtiden”.

Volvo Group Trucks Operations, Umeå, som 
företaget formellt heter i dag, är ett anrikt före-
tag som startades redan 1929. Företaget har 
över tid lyckats överleva alla konjunktursväng-
ningar och stadigt vuxit sig starkare och starka-
re. Detta har främst kunnat uppnås genom att 
uppfylla mottot ovan. Att ligga steget före. 

–Vi vill ha snabba och kostnadseffektiva 
transporter. Med våra 2000 medarbetare är 
fabrikens överlevnad och framtid beroende av 
detta, konstaterar Thor Persson.

Helt enkelt handlar det om att kunna trans-
portera med så få störningar och stopp som 
möjligt. Maximal effektivitet krävs vilket i sin tur 
kräver en infrastruktur som håller måttet.

–”Just in time” gäller. Hela transportkedjan 
måste hålla ihop så vi kan leverera så snabbt 
som möjligt. Vi använder oss till stora delar 
av järnvägsnätet och därför blir den fortsatta 
utvecklingen av Nordic Logistic Corridor otroligt 

viktig för oss. Thor Persson målar upp en 
levande bild av hur Umeåfabriken transporterar 
lastbilsunderreden, hytter och andra detaljer till 
Göteborg, vidare till Gent i Belgien men också 
till en tämligen nyöppnad monteringsanläggning 
i ryska Kaluga.

–Det gäller att bygga bort flaskhalsarna. 
Bland annat behöver Ostkustbanan åtgärdas. 
Här uppe i norr är det signalsystemen som ännu 
inte är fullt om- och utbyggda, fortsätter Thor 
Persson.

Frågan om en uppgradering av det svenska 
järnvägsnätet och Nordic Logistic Corridor har 
diskuterats under många år. Utvecklingen har 
dock varit långsam.

–I stora delar handlar det fortfarande om 
politisk enighet och samverkan men den 
finansiella bilden har förändrats och förbättras 
via EU. Finansieringen måste få en viljeinriktning 
där de långsiktiga vinsterna blir styrande.

Volvo i Umeå ser en fullt utbyggd och 
utvecklad Nordic Logistic Corridor som ett 
måste inte minst så att företaget kan leva upp 

till sina ledord: kvalitet, säkerhet, miljöomsorg. 
Transporterna går dels söderut via Göteborg 
till Belgien men också sydöst till anläggningen i 
ryska Kaluga. Ett 20-tal trailers rullar varje vecka 
från Umeå till Vasa i Finland och sedan vidare in 
i Ryssland. 

–Här finns framtiden. Om färjetrafiken blir 
effektiv och om vi sedan kan lasta om till tåg-
transport i Vasa för vidaretransport till Kaluga 
skulle vi tjäna i alla led.

Thor Persson tvekar inte heller när det gäller 
möjligheterna att få en fullt fungerande trans-
portkorridor inom en snar framtid.

–Jag är helt övertygad om att det löser sig. 
Som sagt – det är en politisk viljefråga men 
pengarna finns. Det gäller att bestämma inrikt-
ning och omfördela resurserna, fastslår han.

Thor Persson – informationschef, Volvo 
Umeå och ordförande, Västerbottens 
Handelskammare

 »Hela transport-
kedjan måste  
hålla ihop så vi kan 
leverera så snabbt 
som möjligt.«

ETT MILJÖVÄNLIGT  
TRANSPORTSTRÅK
Målet är att Nordic Logistic Corridor ska bli ett efterfrågat 
och erkänt transportalternativ. Ett fullt utvecklat godsstråk 
skulle öppna för effektiva, ekonomiskt gynnsamma och 
miljövänliga transporter till EU samt vidare ut i världen 
exempelvis till Ryssland, Nordamerika, Japan och Kina.

Transporterna går med lastbil på vägnätet, på järnväg 
och med färja över genvägen Kvarken. Den sistnämnda 
har stora miljöfördelar och är en nyckelfunktion i hela 
satsningen. Regionerna Umeå och Vasa har bildat ett 
gemensamt bolag som på sikt ska säkra färjetrafiken mel-
lan städerna, vilket är ett måste för att få Nordic Logistic 
Corridor att fungera optimalt. En annan fördel är att E12 i 
den norska delen av stråket är undantaget en begränsning 

för tunga fordon som finns i resten av landet. Fordonen 
tillåts vara tyngre (60 ton) och längre (25,25 meter), vilket 
innebär färre lastbilar på vägarna och därmed mindre 
utsläpp och miljöpåverkan. 

Under 2000-talet har ett flertal betydelsefulla inves-
teringar genomförts i hamn, terminalanläggningar och 
infrastruktur längs med E12 stråket. Det finns dock 
förbättringsåtgärder identifierade som ytterligare skulle 
stärka detta transportalternativ. Exempelvis behövs fler 
mötesplatser där tåg kan lastas och passera varandra 
utan stopp och en fortsatt utbyggnad av järnvägsterminal-
er för skogsprodukter.

»Ett fullt utvecklat 
godsstråk skulle öppna 
för effektiva, ekonomiskt 
gynnsamma och miljö-
vänliga transporter«
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BETYDANDE INVESTERINGAR  
HAMNAR, TERMINALER OCH LOGISTIKOMRÅDEN 

2006
Rana Industriterminal  
Ny kran  
15 MEU

2009
Mosjöen Hamn  
Inköp av mark,  
Holandsvika, 0,3 MEU

Gimonäs 
Lokrundgång  
4,5 MEU

2011
Vasa   
Elektrifiering järnväg,   
Seinäjoki, 16,9 MEU

Vasa Hamn  
Ny ro ro ramp  
3,7 MEU

FRAMTID
Vasa hamn 
Planerade investeringar (fram till 
2016), kaj, ramper, lastfält etc.  
10,9 MEU

Mo i Rana hamn 
Planerade investeringar (fram till 
2016) kaj och lastanläggning. 
10 MEU

2013
Vasa hamn 
RO RO ramp 
0,4 MEU

Vasaregionens logistikområde 
Nytt logistikområde (etapp 2) 
3,4 MEU

Vasa 
Nytt flyglogistikområde 
3,3 MEU

Vasa – Umeå 
Utveckling av kundkoncept  
för färjetrafiken 
3 MEU

Mo i Rana Hamn  
Ny kran till bulkterminalen 
3,2 MEU 

Rana Industriterminal 
Ny kran 
3 MEU

Umeå Hamn  
Investeringar,  
Botnia-Atlanticaprogrammet, EU 
1,4 MEU

Ny väg och järnväg 
18,2 MEU

Tillbyggnad och elektrifiering  
av hamnspår 
3,9 MEU

Miljösanering inför järnvägsbygge 
8 MEU

2012
Mosjöen Hamn  
Inköp av tankanläggning,  
kran och reachstacker 
4,6 MEU

NLC Terminal Storuman  
Invigs 
6,3 MEU

Vasa - Umeå  
Inköp av ny färja, NLC Ferry Oy  
Sverige - Finland, 6 MEU

Vasaregionens logistikområde 
Nytt logistikområde 
4,2 MEU

Vasa Hamn  
Ny mobilkran 100t  
2,3 MEU

2014
Mo i Rana Hamn 
Hamnplatser Toraneskai,  
muddring och terminalbyggnad 
10 MEU

Järnvägsspår ut till kaj  
0,5 MEU

Djupkaj 23 meter 
Toraneskai 3,9 MEU

Rondell 
3 MEU

Vasa flygfält 
Flyglogistikområde 
3,3 MEU

2007
Umeå Hamn  
Ny containerkran och kaj  
Gustavsudde, 14,7 MEU 

2008
Mosjöen Hamn  
Ny kaj och lagerbyggnad 
4,2 MEU

2010
NLC Umeå 
Ny godsbangård/kombiterminal  
och logistikpark  
113,6 MEU

Mosjöen Hamn  
Utfyllnad av Holandsvika  
och ny maskinhall 
0,8 MEU

Rana Industriterminal  
Ny lagerbyggnad 
2,7 MEU

Magasin  
ca. 0,26 MEU.

Vasa Hamn  
Ny mobilkran 100t 
1,3 MEU

VÄG- OCH JÄRNVÄGSINVESTERINGAR
Kapacitetshöjande åtgärder, väg och järnväg i Tvärstråket, Vinlidsberg 
(Storuman) – Umeå Hamn, Länstransportplan 2010-2021 - 7,9 MEU 

Tammerfors västra ringväg och Laihela omfartsväg E12 samt Vasklotbron,  
Finland (2005-2014) - 138 MEU

Vägförbättringar E12, Sverige (2006-2017)  - 157 MEU*

Umskalstunneln E12, Norge (2006)  - 30,4 MEU 

*Inkl. Västra Länken

Totalt, samtliga investeringar cirka 624 MEU
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ETT STRATEGISKT ARBETE
För att uppnå ett Nordic Logistic Corridor i full kraft krävs 
det att en rad mål för framtiden kan uppnås. Så här ser 
de ut...

… på kort sikt (5 år):
1. Nordic Logistic Corridor är ett känt och erkänt  
 transportstråk.
2. Ökade flöden och förbättrad kapacitet för gods och 
 persontransporter i stråket.
3. En långsiktigt fungerande Kvarkentrafik med effektiv  
 och stödjande infrastruktur i stråket.
4. Konkurrensneutrala och flexibla hamnar och terminaler i  
 hela transportstråket.
5. Identifierade, hanterade och minskade gränshinder  
 regionalt, nationellt och internationellt.

… på lång sikt (20 år):
1.  Ett hållbart stråk som är inkluderat i TENT-T* och det  
 norska stamnätet.
2.  En samordnad och enhetlig standard för transport- 
 systemet för både gods och passagerare.

Vår strävan är att inom 20 år ha uppnått en samordnad, 
god och enhetlig standard för transportsystemet (både 
gods och passagerare) längs Nordic Logistic Corridor. De 
berörda länderna, främst då Norge, Sverige och Finland, 
jobbar integrerat och kontinuerligt för ett hållbart stråk 
som är inkluderat i TEN-T* och det norska stamnätet. 

*TEN-T, eller 
Transeuropeiska nät 

(Trans-European 
Networks), är en organi-
sation för EU-satsningar 

på infrastruktur som 
kopplar samman olika 

länder i Europa.

I dag fraktar DB Schenker merparten av sitt gods på last-
bil. Tåg är ett alternativ men kapaciteten och effektiviteten 
är fortsatt för låg och för begränsad för att det ska fungera 
fullt ut. Ett bekymmer, menar Camilla Granberg.

– Visst är det så. Vi skulle absolut frakta allt vi har med 
tåg om det bara fungerade. Vi kör i dag det vi kan med 
tågen men det är bara en bråkdel av vår totala volym. Det 
är inte bra. Inte minst med tanke på miljön, konstaterar hon.

DB Schenker kan under en normal vecka ta emot sex 
fulla långtradare med gods söderifrån för att sedan skicka 
tillbaka alla sex, dock med full last i bara tre av dem.

– Det är självklart inte optimalt.
Om projektet Nordic Logistic Corridor skulle  

förverkligas fullt ut och visionen om en effektiv transport-
led mellan Norge, Sverige och Finland blir verklighet ser 
Camilla Granberg mycket stora möjligheter. Närmast av 
oanade mått.

– Just nu är det mycket drömmar och spekulationer. 
Men om hamnen i Mo i Rana skulle byggas ut så den kan 
ta stora fartyg och att trafiken över Kvarken blir effektiv, då 
skulle det vara möjligt för oss att frakta gods till Nordameri-
ka via den norra ispassagen. Som jag sa tidigare så skulle 
ledtiderna till Japan och Kina kortas avsevärt – kanske med 
en hel vecka. Det är omtumlande tankar.

Drömmar är dock drömmar men visst finns visionen där 
och det är tveklöst så att DB Schenker är med på tåget – 
när det är redo att tuffa i väg.

Just problemen med ett ineffektivt järnvägsnät är, enligt 
Camilla Granberg, den stora pusselbiten som fattas – men 
som måste läggas på plats innan detta transportalternativ 
kan ge full utväxling.

– Det är närmast en katastrof som det är i dag. Järn-
vägen måste byggas ut och jag hoppas att det går att nå 
enighet i frågan. Det är bäst för alla och för miljön. Sedan 
finns det säkert en del tullmässiga problem som jag inte är 
så insatt i som måste lösas men vi är med fullt ut om det 
här blir verklighet.

Camilla Granberg nämner vidare att etableringen av 
en nickelgruva i Storuman ytterligare kommer att sätta 
järnvägsproblematiken i centrum. 

– Malmen ska fraktas och det måste kunna ske enkelt 
och lättsamt. Det är för dem som det är för oss, påpekar 
hon. 

Camilla Granberg – trafikchef, DB Schenker  
Norrbotten och Västerbotten

 »Vi kanske skulle tjäna en vecka  
på leveranser till Japan eller Kina.  
 Tanken svindlar faktiskt.«



www.botnia-atlantica.eu

Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala

utvecklingsfonden

MidtSkandia

Samarbetsregionen 
Helgeland - Västerbotten

KF

www.nordiclogisticcorridor.com

KONTAKTPERSONER

PARTNERS OCH FINANSIÄRER

MÅRTEN EDBERG
Infrastrukturstrateg, Region Västerbotten
tel +46 (0) 70-216 8625
email marten.edberg@regionvasterbotten.se 

KATTI LUNDSTRÖM
Projektledare
tel +46 (0) 70-340 1965
email katti.lundstrom@storuman.se

MATHIAS LINDSTRÖM
Projektledare
tel +358 (0) 50 918 6462
email mathias.lindstrom@kvarken.org

Grundtanken bakom projektet är baserad på EU-konceptet Green Corridors där det handlar om att 
skapa transportkorridorer där modern teknologi används för att skapa energieffektiva transportlösningar. 
Nordic Logistic Corridor är en utveckling av de två EU-projekten NLC Corridor Cooperation och NLC 
Corridor Investments. Region Västerbotten är projektets huvudägare och projektledningen kommer från 
Kvarkenrådet och MidtSkandia. I styrgruppen ingår representanter från Sverige, Norge och Finland  
bland annat från respektive lands region- och kommunledningar. 

Foto: Johan Gunséus, Malin Grönborg, Lars Lind, Snorre Nicolaisen, PJ Wedell/Green Cargo. 


