NORDKALOTTENS
BÄSTA
LOGISTIKLÄGE
Haparanda är en av Europas mest intressanta platser för
etablering av företag inom transport, lager och distribution.
Här finns helt unika möjligheter att ansluta till nya,
internationella handelsvägar österut – Den nya Sidenvägen.
Tack vare den har Haparanda blivit en livsnerv för att kapa tid,
spara miljö och öka förädlingsvärdet i handeln mellan Europa
och Asien.
Här finns dessutom fyra flygplatser och fem hamnar inom
90 minuters resa med bil. Och de stora vägarna E4, E8 och
riksväg 99 knyter ihop Haparanda med städerna Luleå,
Rovaniemi och Uleåborg.
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STORA YTOR
PLANLAGD MARK
MED STRATEGISK
PLACERING

TVÅSPRÅKIG KOMPETENS

SVERIGES ENDA
TÅGFÖRBINDELSE MED
FINLAND

DÄRFÖR HAPARANDA
Det perfekta läget lägger grunden för Haparanda som logistiskt centrum för både
lokal distribution liksom import/export. Tillgången till mark och tvåspråkig
kompetens är två andra viktiga framgångsfaktorer.

1

2

Ett logistiknav
och naturlig plats för
omlastning av gods mellan
Europa/Sverige och
Finland/Ryssland/
Asien.

Direkt tillgång
till finsk och svensk
järnväg på godsterminal
och järnvägsstation.

3
Utmärkta
järnvägsförbindelser
österut och västerut.

4
Stort flöde av
gods och människor
passerar över
gränsen.

8
God kompetens och
lång och djup erfarenhet
inom export/import.

5

Fyra flygplatser
inom 15 mils radie med
totalt över 2,5 miljoner
resenärer per år.

7
Direktlastning
från båt till transport
på väg eller tåg.

6
Fem kommersiella
hamnar inom 15 mils
radie.

– Attraktiv mark reserverad för etableringar av
logistikföretag. Lämplig för omlastning mellan 		
långtradare och godståg eller omväxling av 		
järnvägsvagnar för anpassning till svensk/
europeisk och finsk/rysk standard.
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Volvo Cars blev 2017 den första biltillverkaren i världen att skicka
bilar mellan Kina och Europa med tåg – via Den nya Sidenvägen.
I november 2017 gick det första godståget från Finland till Kina
– från Kuovola via ryska Kaluga och Khorgoz i Kazakstan till Xian.
När bilarna tidigare skickats med båt har resan tagit sex veckor.
Med tåg på Den nya Sidenvägen tar den bara uppskattningsvis
cirka 14 dygn.
Haparanda, Narvik, Torneå och Kouvola har sedan 1 juni 2018 ett
samarbetsavtal som underlättar gränsöverskridande utvecklingsarbete kring järnvägstransporter. Syftet med avtalet, som även
undertecknats av kinesiska staden Xian, är på kort sikt att stödja
fler och bättre miljö- och klimatvänligare transporter på ”Den nya
sidenvägen” mellan de Nordiska länderna och Asien. På längre
sikt ska samarbetet bland annat leda till nya, större terminaler och
fler spår för ökad kapacitet på järnväg mellan Norge, Sverige
och Finland.

