
  

Med Delta Terminals transport-
lösningar når du hela världen 

Mittsveriges centrum för 
logistik.Transportlösningar till 
hela världen från Söråkers hamn.

  

Söråkers hamn är en flexibel och kostnadseffektiv  
hamn mitt i Sverige.   
Vår servicegrad är mycket hög och vi ställer upp  
och löser de problem som uppstår, oavsett veckodag  
och tid på dygnet.   
Vår maskinpark är modern och vi jobbar snabbt  
och effektivt, vilket ger korta liggtider för våra kunder. 
 

DELTA TERMINAL ERBJUDER: 
•	 sjötrafik	året	runt
•	 lager	och	produktionslokaler	om	totalt	24.000	m2
•	 kontorslokaler
•	 järnväg	med	anslutning	till	Ådalsbanan
•	 terminalområde	–	12,5	ha
•	 storsäcksanläggning
•	 tankdepå	för	lagring	av	kemikalier

FAKTA OM HAMNEN: 
•	 kajlängd	150	+	30	m
•	 farledsdjup	7,5	m
•	 fartygsdjup	max	5,8	m
•	 Multidocker	vikarmskran	samt	nya	lastmaskiner
•	 Max	fartygslängd	115	m
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   l	 Nyrenoverad kaj -2015
   •  70 m nyrenoverad kaj
   •  Tunglyftsplatta
   •  Moderna avkörningsskydd  
   •  Modern hamnmiljö  och saneringsstation
    i direkt anslutning
   
   l	 Muddring 
    Söråkers hamn är betydelsefull och utgör en 
   viktig servicefunktion för näringslivet i Timrå och    
   för hela regionen. Timå kommun genomförde 
   tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland
   en muddring av inseglingsrännan och delar av    
   hamnbassängen under hösten 2013. Farleden   
   breddades från 30 till 80 meter och      
   vattendjupet ökades till minst 7,5 meter vilket medfört  
   att större fartyg nu kan anlöpa Söråkers hamn.
    
   l	 Söråkers hamn bygger ut - Fas 2
   •  Bygga ut kajen ytterligare
   •  Farledsdjup 7,5 meter
   •  Fartygsdjup 7 meter
   •  Regionen expanderar och närliggande industri   
    bygger ut
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I Timrå kommun finns 
allt på samma ställe!

Unika logistiklösningar
mitt i Sverige 
•  Strategiskt läge mitt i Sverige
•  Hamnen i Söråker byggs ut
•  Stora lättillgängliga terminalytor 
•  Skräddarsydda logistiklösningar                                      
•  Lagerlokaler och lagerhotell       
•  Nyrenoverad och elektrifierad spåranslutning
•  Fordonsvåg 
•  Modern maskinpark                                      
•  Operatör i Härnösands hamn 
•  Stora lagringsytor i samarbete med  
    Torsboda kombiterminal.     
 

HEMSIDA 

www.deltaterminal.se

FACEBOOK 
facebook.com/deltaterminal

INSTAGRAM 

@deltaterminal  

Ingen annanstans i Sverige finns 
hamn, järnväg, europaväg och flyg-
plats samlat så nära varandra. Här 
finns unika logistiklösningar för både  
större och mindre företag. 

Här når du strategiska marknader  
i Sverige, Norge och Finland.  
I omedelbar närhet ligger norra  
Sveriges största handelsområde  
– Birsta. 

 
Välkommen till Delta Terminal.

POSTADRESS:

Delta Terminal AB
Hamnvägen 3A
SE860 35 Söråker 
BESÖKSADRESS:

Söråkers Industriområde

TELEFON

Tel: +46 (0) 60 – 403 50 (vxl)
Fax: +46 (0) 60 – 416 03

E-POST

port@deltaterminal.se

Peking

London

Söråker

Vi	kan	hjälpa	dig	med
transporter	både	lokalt,
regionalt	och	globalt.

Johan	Stén,	vd
060-403	50


