
Sundsvall Logistikpark AB planerar att bygga en con-
tainerhamn i anslutning till den befintliga Tunadals-
hamnen. För att bygga och driva containerhamnen 
krävs tillstånd enligt miljöbalken. En ansökan om 
tillstånd kommer att lämnas in till mark- och miljö-
domstolen sommaren 2015. 

Hamnen kommer vara en del av den planerade  
logistikparken. I direkt anslutning till hamnen  
kommer en kombiterminal byggas för omlastning av 
gods mellan tåg, väg och sjöfart.

Syftet med den planerade containerhamnen är att 
öka hamnkapaciteten för att klara av det ökade trans-
portbehovet i regionen, framförallt när det gäller 
hantering av gods i containrar. Hamnen kommer 
vara en del i ett planerat transportnav med kopp-
lingar mellan sjöfart, järnväg, väg och för att svara 
mot de ökade behoven av effektiva och miljövänliga 
transporter för Sundsvalls näringsliv.

Den planerade hamnen etableras i huvudsak som 
en s.k. containerhamn med ca 100-200 planerade 
fartygsanlöp per år. Hamnen har dimensionerats 
utifrån ett typfartyg som kan lasta 2 800 TEU1  och 
är 32 meter brett, 217 meter långt med ett maximalt 
djupgående på 12,5 meter. 

Ansökan avser byggande i vatten för att anlägga nytt 
kajdäck som är 150 m långt. En landbaserad hamn-
plan på 29 000 m2 samt en landbyggnad (utfyllnad i 
vattenområde) för en framtida hamnplan på ca  
32 000 m2. 

I vattenområdet kommer muddring, fyllning och 
dumpning att ske. 

För att kunna etablera logistikparken krävs omfat-
tande markarbeten som bl.a. medför en sänkning av 
marknivån med mellan 4 och ca 18 meter. Grund-
vattnet ligger generellt ca 2,8 meter under befintlig 
markyta i dag och med nya marknivåer kommer 
grundvattennivåerna att sänkas mellan 6 och  
13 meter, den huvudsakliga sänkningen kommer 
vara 8-9 meter. 

En del av Tunabäcken kommer behöva sänkas och 
kulverteras. 

Hela samrådshandlingen finns på  
www.sundsvalllogistikpark.se eller i kommun- 
receptionen under tiden 13 april - 12 maj 2015.

Sammanfattning av samrådsunderlag:
Anläggande och drift av en containerhamn m.m. i Sundsvall inför ansökan om tillstånd enligt 9 och 
11 kap. miljöbalken och dispens från förbudet att dumpa muddermassor enligt 15 kap. miljöbalken.

1 Twenty-foot Equivalent Unit eller 20-fots container

Planerad containerhamn
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