1 (36)
SLPAB-2015-00020

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.
2015-04-10

Sökande
Sundsvall Logistikpark AB
Åke Jonsson
c/o Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Tel: 060-19 25 99
Mobil: 073-271 02 32
Ake.Jonson@sundsvall.se

Organisations nummer: 556789-7383
www.sundsvalllogistikpark.se
Kontaktperson
Carina Sandgren, Projektchef
carina.sandgren@sundsvall.se
Tfn 060-19 11 80

Konsult
WSP Environmental
121 88 Stockholm-Globen
Tel: + 4610-722 50 00
Fax: +4610 – 722 87 93
Organisations nummer: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se

Kontaktperson
Anne Thorén, WSP Environmental
Anne.thoren@wspgroup.se
Tel. +46 10 722 81 39

Samrådshandling
Upprättad av: Anne Thorén och Bo Eskebaek
Granskad av: Eva-Britt Eklöf Petrusson
Godkänd av: Åke Jonsson

2

Innehåll
Samrådsunderlag ...........................................................................................1
Sökande.........................................................................................................2
Innehåll .........................................................................................................3
Sammanfattning ............................................................................................5
Inledning .......................................................................................................5
Bakgrund .......................................................................................................7
Tillståndsprocessen........................................................................................9
Planerad hamn- och vattenverksamhet ......................................................... 10
GODSHANTERING ............................................................................................................... 14
KOMBITERMINAL ............................................................................................................... 15
ETABLERINGSYTOR ............................................................................................................. 16
TEKNISK FÖRSÖRJNING. ....................................................................................................... 17
Kraftförsörjning ........................................................................................................ 17
Vatten och spillvatten ............................................................................................... 17
Dagvatten................................................................................................................. 17
Avfall ........................................................................................................................ 17
Drivmedelsförsörjning ............................................................................................... 17
Järnväg ..................................................................................................................... 17
Vägar........................................................................................................................ 18
VATTENVERKSAMHET .......................................................................................................... 18
Utfyllnad ................................................................................................................... 18
Muddring.................................................................................................................. 18
Omledning och kulvertering av Tunabäcken .............................................................. 19
Bortledning av grundvattennivån .............................................................................. 20
DUMPNING M.M. .............................................................................................................. 20

Beskrivning av området ............................................................................... 23
PLANFÖRHÅLLANDEN .......................................................................................................... 23
ÖVRIG BESKRIVNING AV OMRÅDET ......................................................................................... 24
Vattenområdet ......................................................................................................... 24
Mark......................................................................................................................... 24
Tunabäcken .............................................................................................................. 24

Lokaliseringen ............................................................................................. 25
VALD LOKALISERING OCH UTFORMNING ................................................................................... 25
ALTERNATIV LOKALISERING OCH UTFORMNING .......................................................................... 26

Enligt miljöbalken gällande bestämmelser och skydd m.m........................... 26
RIKSINTRESSEOMRÅDEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP. MILJÖBALKEN ......................................................... 26
MILJÖKVALITETSNORMER (5 KAP. MILJÖBALKEN) ....................................................................... 28
OMRÅDESSKYDD (7 KAP. MILJÖBALKEN) .................................................................................. 30

Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått ...........................................30
VATTEN ........................................................................................................................... 31
LUFT............................................................................................................................... 31
BULLER ........................................................................................................................... 31
MASSHANTERING .............................................................................................................. 31

Förväntad miljöpåverkan .............................................................................32
3

VATTEN ........................................................................................................................... 32
Vattenkvaliten .......................................................................................................... 33
Tunabäcken .............................................................................................................. 33
LUFT............................................................................................................................... 33
BULLER ........................................................................................................................... 33
DUMPNING ...................................................................................................................... 34

Fortsatta undersökningar.............................................................................. 34
Samrådssynpunkter...................................................................................... 34
Förslag till innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen ................................... 36

4

Sammanfattning
Sundsvall Logistikpark AB planerar att bygga en containerhamn i anslutning
till den befintliga Tunadalshamnen. För att bygga och driva containerhamnen
krävs tillstånd enligt miljöbalken. En ansökan om tillstånd kommer att lämnas
in till mark- och miljödomstolen 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 järnväg/tåg, väg och sjöfart.
Syftet med den planerade containerhamnen är att öka hamnkapaciteten för att
klara av det ökade transportbehovet i regionen, framförallt när det gäller
hantering av gods i containrar. Hamnen kommer vara en del i ett planerat
transportnav med kopplingar 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 ett nytt kajdäck som är 150
m långt. En landbaserad hamnplan på ca 29 000 m2 samt en landbyggnad
(utfyllnad i vattenområde) för ytterligare en framtida hamnplan på ca 32 000
m2.
För att kunna etablera logistikparken krävs omfattande markarbeten som bl.a.
medför en sänkning av marknivån med mellan 4 och ca 18 meter.
Grundvattnet ligger generellt ca 2,8 meter under befintlig markyta i dag och
med nya marknivåer kommer grundvattennivåerna att sänkas med mellan 6
och 13 meter, den huvudsakliga sänkningen kommer vara 8-9 meter.
En del av Tunabäcken kommer behöva sänkas och kulverteras.
I vattenområdet kommer muddring, fyllning och dumpning ske.

Inledning
Sundsvall Logistikpark AB, ett av Sundsvalls kommun helägt dotterbolag,
planerar att på fastigheterna Korsta 7:1 m.fl. i Sundsvall anlägga en
logistikpark som även omfattar en containerhamn. Bolaget avser därför att
ansöka om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för att få anlägga och
1

Twenty-foot Equivalent Unit eller 20-fots container
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driva containerhamnen. Ansökan om tillstånd kommer även omfatta
muddring, utfyllnad av vattenområde, bortledning av grundvatten,
omläggning och kulvertering av en del av Tunabäcken, dagvattenrening samt
en dispensansökan från förbudet att dumpa muddermassor enligt 15 kap.
miljöbalken.
I ansökningshandlingarna kommer även verksamheter som i och för sig
varken är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga men som planeras inom
hamnen att beskrivas.
Logistikparken planerar även för framtida verksamheter som kan omfattas av
krav på en anmälan eller tillståndsprövning, dessa ingår dock inte i den nu
aktuella ansökan. Framtida verksamhetsutövare får när det är aktuellt ansöka
om tillstånd för de eventuellt tillkommande verksamheterna.
Sundsvall Logistikpark AB kommer att stå som sökanden i
ansökningshandlingarna men de aktuella verksamheterna kan komma att
bedrivas av andra aktörer.
Det har även tidigare hållits samråd (2011 respektive 2012) angående den
planerade containerhamnen. Därefter har den fortsatta projekteringen
inneburit omfattande förändringar av den planerade utformningen av hamnen
och omfattningen av verksamheten. De huvudsakliga förändringarna är att
kajlinjen kommer få ett nytt läge och att hamnen kommer ta mindre yta i
anspråk. Vilket medför mindre behov av muddring och dumpning. Även
omfattningen av markarbetena än mindre än vad som är medgivet i
detaljplanen.
Bolaget samråder nu om det reviderade förslaget till utformning samt övriga
åtgärder som kommer att vidtas till följd av anläggandet.
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Tunadalshamnen

Containerhamn

Figur 1. Översiktskarta. Det berörda området för ansökan om tillstånd för
containerhamnen är markerat med röd yta och svart kant. Den befintliga
Tunadalshamnen med blå yta och svartkant. Mitt emellan de båda områdena ligger
Imerys.

Bakgrund
Syftet med containerhamnen är att öka hamnkapaciteten för att klara av det
ökade behovet av transporter i regionen. Det planerade hamnområdet ligger i
direkt anslutning till Tunadalshamnen. Den befintliga Tunadalshamnen är
trång och inte utformad för effektiv containerhantering. Andelen gods som
transporteras i containrar ökar.
Området är tänkt att bli en knutpunkt för godstransporterna i regionen. I
anslutning till hamnen planeras en ny kombiterminal med möjlighet att lasta
om mellan olika trafikslag. Området har och kommer att få en än mer
strategisk betydelse för utvecklingen av näringslivet i kommunen och
regionen. De verksamheter som finns i områdets närhet har ett stort behov av
att kunna expandera. En förutsättning för det är att även hamnverksamheten
kan expandera.
Fördelar med den valda platsen är förutsättningarna för att kunna samordna
den kommande verksamheten med den befintliga i Tunadalshamnen, att det
finns ett stort naturligt vattendjup, närheten till transportintensiv industri och
möjlighet att kunna kombinera väg-, järnvägs-, och sjötransporter på ett
effektivt sätt. Den valda lokaliseringen har därför bedömts vara mycket bra
såväl från logistik- som miljösynpunkt.
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För logistikparkens område har det antagits en detaljplan2 för att möjliggöra
ett nytt logistiknav för utveckling av transporter med tåg, bil och båt samt
industriverksamhet. Det bör påpekas att denna ansökan avser en betydligt
mindre hamn än den detaljplanen medger. Den nu planerade verksamheten
strider inte mot gällande detaljplan.
Logistikparken utvecklas enligt detaljplanen över tid. Etableringen planeras
ske i flera etapper. Den nu aktuella ansökan avser den inledande etappen.
Följande åtgärder planeras som omfattas av ansökan.
· Anläggande av en containerhamn med 150 meter kaj,
· Anläggande av hamnplan inom vattenområde,
· Anläggande av hamnplan på land.
Därutöver planeras följande.
· Anläggande av en fullängdskombiterminal med fem ev. sex
järnvägsspår varav ett elektrifierat järnvägsspår till Ortvikens
pappersbruk och lastplatta,
· Anläggande av etableringsytor för transport- och logistikverksamhet.
Flogas bedriver för närvarande gasolverksamhet på området. Verksamheten
kan bedrivas som längst fram till den 31 december 2019, då det uppsagda
arrendeavtalet går ut. Ny plats för gasolverksamhet inom logistikparken har
utretts och övervägs av Flogas. I det fall Flogas bestämmer sig för fortsatt
gasolverksamhet inom området görs en separat ansökan av företaget, det vill
säga gasolverksamheten omfattas inte av nuvarande ansökan.
Detaljplanen medger att flytande naturgas (LNG) kan tas in med fartyg och
lagras i hamnen för vidare distribution i regionen. Sundsvall Logistikpark AB
förbereder för att kunna lagra och hantera 5 000 m3 LNG samt gasol. Den nu
aktuella ansökan omfattar inte hantering av vare sig LNG eller gasol. Om och
när det blir aktuellt får kommande verksamhetsutövare ansöka om tillstånd
för verksamheten.
I handlingarna till den nu aktuella ansökan kommer dock ingå en riskanalys
som beaktar de intilliggande verksamheterna och den eventuellt kommande
gashanteringen.

2

Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun antog den 18 juni 2012 detaljplan för Sundsvalls
Logistikpark omfattande fastigheterna Korsta 7:1 m.fl. Planen vann lagakraft efter en dom i
Mark- och miljööverdomstolen i januari 2014.
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Tillståndsprocessen
Containerhamnen planeras för fartyg med en bruttodräktighet på mer än
1 350. Verksamheten är därför tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 63.10). För anläggandet och
driften av containerhamnen kommer därför en ansökan att lämnas in enligt 9
kap. miljöbalken.
Enligt 3 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar antas
en hamnverksamhet alltid medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär
att det ställs högre krav på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och
omfattning samt samrådskretsen.
Anläggandet av hamnen och logistikparken innebär vidare att muddring,
fyllning och grävning kommer att ske inom vattenområde. Vidare kommer
bortledning av grundvatten och en kulvertering och omledning av en del av
Tunabäcken att ske. Bolaget har bedömt att den vattenverksamhet som
kommer att bedrivas är tillståndspliktig enligt 11 kap. miljöbalken.
Då det är fråga om tillståndspliktig vattenverksamhet kommer ansökan om
tillstånd att sändas till Mark- och miljödomstolen i Östersund som är
prövningsmyndighet. Domstolen kan sampröva både verksamheterna enligt 9
och 11 kap. miljöbalken. Mark- och miljödomstolen kan även hantera frågan
om dispens från förbudet att dumpa muddermassor.
Tillståndsprocessen inleds med att samråd hålls enligt 6 kap. miljöbalken.
Syftet med samrådet är att informera om och få in synpunkter om de
planerade arbetena, lokalisering, utformning och förutsedd miljöpåverkan. De
synpunkter som framförs under samrådsprocessen beaktas i det fortsatta
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och ansökningshandlingarna i
övrigt.
Berörd allmänhet och övriga får en skriftlig inbjudan till samråd och ett öppet
hus. En inbjudan till samråd och det öppna huset kommer även annonseras i
lokalpressen. Med berörda myndigheter sker samrådet skriftligt.
Samrådstiden kommer vara 4 veckor.
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Figur 2. Av figuren framgår avgränsningen av verksamhetsområdet för
containerhamnen.

Planerad hamn- och vattenverksamhet
Syftet med den planerade containerhamnen är att öka hamnkapaciteten för att
klara av det ökade transportbehovet i regionen. Den planerade hamnen
etableras i huvudsak som en s.k. containerhamn med ca 100-200 planerade
fartygsanlöp per år.
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Hamnen har dimensionerats utifrån ett typfartyg som kan lasta 2 800
TEU3 och är 32 meter brett, 217 meter långt med ett maximalt djupgående
på 12,5 meter. Detta fartyg motsvarar ca 33 000 dödviktston.
Ansökan avser byggande i vatten för att anlägga nytt kajdäck med 150 m
längd. Kajdäcket utformas med snedpålar i stål (se figur 4) eller motsvarande.

Figur 3. Situationsplan för den planerade containerhamnen

Figur 4. En tvärsektion av den planerade kajen.

3

Twenty-foot Equivalent Unit eller 20-fots container
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Hamnplanen kommer att förstärkas så att modern hantering av containers kan
ske. Hamnplanen beräknas ta i anspråk ett 29 000 m2 stort markområde, vilket
består av ett befintligt utfyllt område och en kommande mindre utfyllnad för
en ny kaj. På hamnplanen finns utrymme för lastning och lossning av gods
transporterat med tåg, lastbil eller fartyg. Gods i containrar, styckegods och i
någon mån bulk kommer att hanteras.
För att förbereda ytterligare hamnplan kommer en landbyggnad (utfyllnad i
vattenområde) att ske söder om den nya kajen/hamnplanen. Därmed förbereds
för ytterligare ca 32 000 m2 hamnplaneyta genom en utfyllnad av
vattenområdet mellan den nya hamnplanen och de bergbankar som ansluter
till strandlinjen. Ytan kommer att förses med överlast av konsolideringsskäl.
Sundsvall Logistikpark AB avser genomföra byggandet över lång tid (1-2 år)
med långsam konsolidering (5-6 år).
I anslutning till hamnen kommer en kombiterminal byggas för omlastning
mellan olika transportslag. Området kommer att hårdgöras och höjdplaneras
så att hamn, kombiterminal och hanteringsytor hänger samman med endast
små lutningar. Det innebär att området kommer att ligga på en nivå +3 till ca
+6 meter4 över havet. För att skapa denna nivå kommer befintlig mark inom
det planerade området att behöva sänkas med som mest 18 meter.
Massor från markarbetena används så långt som möjligt inom
verksamhetsområdet.
I hamnen och i dess närhet kommer även annan till hamnen relaterad
verksamhet bedrivas t.ex. verkstads- och service samt tredjepartslogistik.
Sedan tidigare samråd har hamnens planerade utformning minskat i
omfattning. Figur 6 visar en jämförelse mellan den tidigare diskuterade
utformning och den nu planerade. Detaljplan för området medger en större
hamn än vad som nu planeras.

4

Referens system RH 2000
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Figur 5. Översikt för att illustrera den planerade containerhamnen.
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Figur 6. Illustration av tidigare föreslagen hamnlayout jämfört med den nu sökta
verksamheten. Den nu planerade verksamheten har minskat i omfattning jämfört
med tidigare förslag, det brungrå området i vattnet ingår inte längre.

Godshantering
Exempel på varor som kommer att hanteras i hamnen är papper, sågade
trävaror, massa, styckegods, bulk, farligt gods. Godset kommer att till
övervägande del att hanteras i containers.
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Containrarna ska kunna lyftas av och på fartyget med en Ship-to-Shore (STS)
containerkran som går på räls längst ut på kajdäcket. I en första utbyggnadsetapp kommer kapaciteten klaras med en fast kran.
Innanför kajspåret finns uppställningsytor för containers. I en första utbyggnadsetapp dimensioneras uppställningsytorna för en lagring av 2 800 TEU.
Containrar matas till och från STS kranen med reachstackers och/eller
dragtruckar. I ett senare skede kan gränsletruckar vara ett alternativ för en
effektiv hantering.
I framtiden, men det ingår inte i aktuell prövningsprocess, kan det bli aktuellt
med gasol samt LNG-hantering. På utformningen av verksamhetsområdet har
placeringen av gasområdet markerats efter att vissa studier avseende risk och
säkerhet gjorts.
Kombiterminal
Logistikparken avser att i anslutning till containerhamnen bygga en
kombiterminal (se figur 7) för en effektiv hantering av gods mellan hamn,
järnväg och väg. En fullängdskombiterminal med en yta av ca 29 250 m2 (45x
650 m2) för lasting och lossning av gods till och från järnväg planeras.
Förberedande markarbeten görs för möjlig framtida förlängning av
hanteringsytan med 100 meter.
Kombiterminalen planeras att bestå av fem parallella järnvägsspår varav ett
genomgående elektrifierat spår till Ortvikens pappersbruk. Av de fem spåren
är två oelektrifierade och tre elektrifierade. Den effektiva spårlängden på
varje spår i kombiterminalen är 750 meter.
Markförberedelser för ett 6:e oelektrifierat spår söder om SCA:s elspår kan
bli aktuellt.
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Figur 7. Skiss över kombiterminalens järnvägsspår samt hanterings- och
uppställningsytor.

Etableringsytor
I direkt närhet till hamnen och kombiterminalen finns behov av
etableringsytor för företag med verksamhet inom lager, logistik och
transporter. Ytorna omfattar i den första etappen ca 60 000 m2. Tänkbar
bebyggelse är byggnader som används till lager, kontor eller verkstäder, men
inte till butiker eller partihandel. Befintliga verksamheter och byggnader i
anslutning till Tunadalshamnen, som ägs av SCA, Imerys, och Sundsvalls
Energi, kommer finnas kvar.
Flogas arrendeavtal på nuvarande plats är uppsagt och upphör 2019-12-31.
Ny plats för gasolverksamhet, i anslutning till verksamhetsområdet, har
utretts. Företaget har inte tagit ställning till fortsatt verksamhet.
Detaljplanen medger ytterligare etableringsytor, det går idag inte att säga när
behov av dessa uppkommer.
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Teknisk försörjning.
Kraftförsörjning
Närmaste kraftanslutning finns vid Korsta kraftvärmeverk, 130 kV.
Anslutningen görs med en jordförlagd 10 kV kabel, ca 800 meter. Två
transformatorer finns inom hamnområdet som försörjer området med
nätspänning 440 V.
Fartygen kommer att försörjas med landström för att minska buller och
emissioner till luft.
Vatten och spillvatten
Hamnen ansluts till det kommunens vatten- och avloppsnät. De angörande
fartygen kommer att erbjudas färskt vatten och möjlighet att lämna
avloppsvatten.
Dagvatten
Dagvattnet från verksamhetsområdet kommer att renas i dammar inom
området.
Avfall
Avfall från området lämnas till kommunens avfallshantering. Avfallssortering
kommer att ske. Hamnverksamheten som sådan genererar avfall, t.ex. från
service av fartyg, kemikaliehantering, avfall från fartyg.
Drivmedelsförsörjning
Ambitionen är att de fordon och maskiner som används i verksamheten
kommer vara gas- och eldrivna. Sådana tankställen kommer finnas inom
området. Truckar och dragfordon som drivs med fossila drivmedel kommer
att tankas utanför själva hamnområdet, i det angränsande terminalområdet.
Bunkring av drivmedel till fartyg kan ske i den intilliggande
Tunadalshamnen. Framöver kan det bli aktuellt med bunkring av LNG.
Järnväg
Industrispåret till Tunadalshamnen kommer förlängas för att göra det möjligt
att transportera råvaror och produkter till och från Ortvikens pappersbruk. Ett
elektrifierat järnvägsspår anläggs från porten i norr, genom området fram till
Ortvikens vedplan. För att möjliggöra effektiva tågrörelser anläggs även ett
parallellt elektrifierat spår 800 m omedelbart norr om kombiterminalen i
riktning mot porten (befintlig infart till Tunadalshamnen).
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Vägar
Transportvägen, som idag leder från Johannedalsvägen till Tunadalskajen,
förlängs så att den ansluter till det nya hamnområdet och vidare till Ortviken.
Det blir en intern transportväg för gods mellan Ortviken och hamnen. In- och
utfart till logistikparken sker genom den befintliga porten i norr.
Vattenverksamhet
Utfyllnad
Hamnplanen för den nya containerhamnen anläggs på en befintlig utfyllnad,
som kommer att utökas med som mest ca 5 000 m2 landbyggnad.
För att få tillräckligt stora ytor för hamn- och terminalverksamheten planeras
en utfyllnad av ett ca 32 000 m2 stort vattenområde (se figur 8).
Hamnytan konstrueras genom att en yttre vall av sprängsten omger det
område som fylls ut. Den yttre invallningen utförs före själva utfyllnaden som
sker med morän och andra rena jordmassor från området.
I anslutning till utfyllnadsområdet finns en idag en avloppsledning från
rökgaskondenseringen i kraftvärmeverket. Berörd del av ledningen flyttas så
att den inte påverkas av utfyllnaden, se figur 8. Utsläppspunkten kommer inte
att ändras.
Muddring
Den tekniska utformningen av kajen och konstruktionerna för utfyllnaden
innebär att det av stabilitetsskäl behöver ske en muddring. Muddringsområdet
redovisas i figur 8. Muddringsytan beräknas vara ca 20 000 m2. Volymen
muddermassor uppskattas till ca 50 000 m3. Sediment består av lösa
finsediment av sulfidhaltig lera. För att kartlägga förekomsten av miljöfarliga
ämnen har sedimenten undersökts.
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Figur 8. Av figuren framgår muddringsområdet (randigt i grönt), utfyllnadsområdet
(rött), befintligt och planerat läge för Korstaverkets utloppsledning

Omledning och kulvertering av Tunabäcken
På grund av de planerade markarbetena och byggandet av kombiterminalen
behöver Tunabäcken som rinner genom området sänkas med mellan 3 och 8
meter från nuvarande nivå. Den del av bäcken som rinner genom
logistikparken och under en bullervall behöver även kulverteras, se figur 9.
Den totala kulverterade sträckan blir ca 330 meter.
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Figur 9. Av figuren framgår Tunabäckens läge inom Logistikparken, den del av bäcken
som planeras att kulverteras är markerad med gult.

Bortledning av grundvattennivån
Sänkningen av marknivån innebär även att grundvattennivån kommer att
sänkas. Under anläggningsarbetena behöver grundvatten ledas bort.
Planeringen av spår och lagringsytor kräver att markytor sänks mellan 4 och
ca 18 meter. Grundvattnet 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 89 meter.
I det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen utreds
grundvattenpåverkan samt eventuella konsekvenser av den.
Dumpning m.m.
En viss del av muddermassorna kan eventuellt återvinnas inom hamnområdet
men i första hand planeras de att dumpas i Draget. Ansökan avser därför även
en dispensansökan från dumpningsförbudet för att dumpa upp till 50 000 m3
muddermassor inom allmänt vattenområde i Draget5, Sundsvalls kommun
(figur 10). Kammarkollegiet har den 23 juli 2012 medgivit tillstånd för
dumpning på allmänt vatten dvs. själva rådigheten6.

5
6

Draget ingår i den utpekade vattenförekomsten SE622126-172430
Kammarkollegiets Dnr 4.3–4872-12
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Vid behov kommer förorenade sediment att separeras och tas omhand på
land. Det kommer då transporteras till en godkänd deponi där de hanteras
enligt de kriterier som finns för förorenad mark.
Sommaren 2012 samrådde Sundsvall Logistikpark AB enligt miljöbalken om
dumpningen, då beräknades behovet av dumpning vara betydligt större än vad
som nu är aktuellt.
Dumpningsområdet

Den aktuella dumpningsplatsen består av en ackumulationsbotten med ett
djup av 50-60 meter och har av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)7
bedömts ha goda förutsättningar för sedimentation och därmed vara en
lämplig plats för dumpning. En del av det nu aktuella området har även
tidigare använts som dumpningsplats, t.ex. massor från Tunadalshamnen (år
2004), Tunadals sågverk och bygget av E4-bron (år 2012). SGU har i en
rapport 2012-06-29 bedömt att platsen även har kapacitet för
muddermassorna från containerhamnen.
De negativa konsekvenserna vid en dumpning av massorna, på den föreslagna
platsen, med en likvärdig botten och med en redan syrefri miljö bedöms vara
mindre än de som kan orsakas vid en deponering på land.

7

Cato, I., & Kjellin, B., 2004: Bottenundersökningar utanför Tunadalshamnen, i Draget och
öster om Draghällan i västra Sundsvallsbukten. SGU-rapport 2004:5.
Cato, I., & Kjellin, B., 2006: Bedömning av bottenförändringar mellan 2003 och 2006 vid
muddertippningsplats Draget i västra Sundsvallsbukten. SGU maringeologi rapport nr
2006:1.
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Figur 10. Föreslaget dumpningsområde i Draget (den större polygonen med
hörnpunkterna 1-4.) Det mindre området i sydöstra hörnet av den större
polygonen är det dumpningsområde som SGU föreslog 2003.

Alternativ dumpningsplats

Alternativa platser för att dumpa muddermassor har tidigare undersökts. 2003
hade SGU i uppdrag av Sundsvalls kommun att undersöka och föreslå
lämpliga dumpningsplatser inom rimligt avstånd från Tunadalshamnen
(Korstabäckskajen). Uppdraget omfattade hydroakustiska mätningar
(omfattande mätningar med seismik, subbottom profiler och side-scan sonar)
för dokumentation av havsbottens uppbyggnad och ytstruktur, samt
sedimentologiska och miljökemiska studier. SGUs undersökningar visade då
på två alternativa och möjliga dumpningsplatser, benämnda Draget och
Draghällan, belägna sydväst om Alnön respektive nära Juniskär i västra
Sundsvallsbukten (Cato & Kjellin, 2004). Övriga undersökta områden i
Sundsvallsbukten bedömdes utifrån typ av botten och de bottendynamiska
förhållandena vara olämpliga som dumpningsplatser. Av de två möjliga
dumpningsplatserna bedömde SGU att Draget var den bäst lämpade.
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Alternativ hantering av muddermassorna

Alternativ hantering till dumpning är att muddermassorna deponeras på land
eller nyttiggörs. Då sedimenten består av lera bedöms de inte ha nödvändiga
geotekniska egenskaper för att kunna nyttiggöras på land för t.ex.
anläggningsarbeten. En deponering på land bedöms vara mindre lämplig ur
miljösynpunkt då det har påträffats sulfidlera. I en oxiderande miljö bildar
sulfidhaltiga leror bl.a. svavelsyra som kan påverka mark och grundvatten
negativt.
Genomförandet av dumpningen

Massorna kommer att transporteras till dumpningsplatsen i täta
bottentömmande pråmar. Pråmarna kommer att vara utrustade med GPS för
att säkerställa att massorna töms på rätt plats. Massorna sprids i ett jämt lager
över dumpningsplatsen. Dumpning kommer endast att ske vid lugna
vindförhållanden, d.v.s. då vindhastigheten på dumpningsplatsen är lägre än 6
m/s.
I god tid före arbetena påbörjas kommer Sjöfartsverket, Kustbevakningen
samt Länsstyrelsen och Miljönämnden att informeras. De blir även
informerade om när arbetena är avslutade.

Beskrivning av området
Planförhållanden
För kommunen gäller en översiktsplan från 2014 och för området TunadalKorsta-Ortviken en fördjupad översiktsplan från 20108. För det för
prövningen aktuella området gäller en detaljplan från januari 2014 9.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Tunadal-Korsta-Ortviken är att
utveckla området mellan Tunadal och Ortviken så att ett transportnav kan
skapas med en effektiv logistik mellan fartyg-, tåg- och lastbilstransporter.
Området är tänkt att vara ett transportcentrum med en strategisk hamn och
kombiterminal.
Detaljplanen medger markanvändning för ett nytt logistiknav för utveckling
av transporter med tåg, bil och båt samt industriverksamhet. Detaljplanen
medger en större hamn än den som nu planeras.
8

Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen 26 oktober 2009. Planen vann
laga kraft den 21 april 2010.
9
Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun antog den 18 juni 2012 detaljplan för Sundsvalls
Logistikpark omfattande fastigheterna Korsta 7:1 m.fl. Planen vann lagakraft efter en dom i
Mark- och miljööverdomstolen i januari 2014.
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Tunadalshamnen har i en statlig hamnstrategiutredning SOU 2007:58
föreslagits som en av tio strategiska hamnar i landet (hamnen ingår i även i
EUs TEN-T nätverk som Comprehensive port).
I en nationellt beslutad transportplan (2014)10 är Sundsvalls hamn,
Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m. med för perioden 2017-2019.
Åtgärden innebär en direktanslutning från Ådalsbanan till Sundsvall
Logistikpark samt upprustning och elektrifiering av Tunadalsspåret.
Tjuvholmen (en ö utanför hamnområdet, i Sundsvallsfjärden) är i kommunens
skötselplan avsatt som ett skyddsområde, där skogen inte ska avverkas. Det
finns även friluftsintressen i form av grill- och badplats på ön.
Övrig beskrivning av området
Vattenområdet
Det vattenområde som berörs av verksamheten är Alnösundet. Sundet är en
del av Bottenhavet och har en lång och smal nordsydlig sträckning mellan
fastlandet och Alnön. Vattnet i Alnösundet är delvis skiktat och havsbotten
består av hårdbotten eller lera (VISS, 2011).
Kraftiga strömmar transporterar vatten i både nordlig och sydlig riktning
genom sundet. Sundet förbinds med Bottenhavet via Klingerfjärden i norr och
Sundsvallsfjärden söder om sundet.
Vattenkvaliteten beskrivs nedan i avsnittet Miljökvalitetsnormer vatten.
Mark
I det berörda området är det idag naturmark som inte tidigare har använts för
industriell verksamhet. Det förväntas inte finnas några föroreningar i området.
Tunabäcken
Tunabäckens totala längd är ca 1,5 km. Bäcken rinner upp strax söder om
bostadsområdet Sibirien i östra delen av Korsta – Skönsberg (se figur 9).
Avrinningsområdet är ca 1 km2, i det ingår både åker och skogsområden.
Mindre avsnitt av bäcken är idag är kulverterade. Bäckfåran är mycket grund
och igenvuxen i bäckens mynningsområde. Detta tillsammans med en
befintlig kulvertering under Petersviksvägen och en råvattentub gör att
fiskvandring inte bedöms förekomma i bäcken.

10

Regeringen fastställde den 8 april 2014 nationell trafikslagsövergripande plan för
transportsystemet 2014-2025
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Lokaliseringen
Vald lokalisering och utformning
Den valda platsen har bedömts vara optimal ur resurs- och logistiksynpunkt
då den ligger i direkt anslutning till den befintliga Tunadalshamnen. Området
kan även anslutas till järnvägsnätet. Andra fördelar med den valda platsen är
att det är möjligt för stora fartyg att komma in till kajen. Kajen är
dimensionerad för fartyg med 12,5 meters djupgående.
En samlokalisering med den planerade kombiterminalen och angränsande
infrastruktur gör att gods på ett effektivt sätt kan flyttas mellan lastbil, järnväg
och fartyg. Effektiva godstransporter är av stor betydelse för den
transportintensiva industrin i området, men också bra ur miljösynpunkt.
En samlokalisering med kombiterminalen är även en fördel ur massbalanssynpunkt. Massor från avplaningen av marken tillgodoser till stor del det
materialbehov som uppkommer vid anläggningsarbetet t.ex. som
erosionsskydd, underbyggnader för ytor, väg/järnväg, bullervallar,
utfyllnaden för hamnplan. Masshanteringen tillmäts en stor betydelse för
projektet, bl.a. i samband med upphandlingen av anläggningsarbetet.
Samverkan kommer ske med flera aktörer som ska genomföra
anläggningsprojekt samtidigt i sundsvallsområdet.
Nackdelar med den valda lokaliseringen är att naturmark med höga naturvärden behöver tas i anspråk. Den aktuella kuststräckan är redan hårt
exploaterad. Kaptensudden, området söder om Sundsvalls hamn fram till
pappersbruket, är en relativt orörd kustremsa med fina grundområden och
vassrika vikar och därför värdefull för den biologiska mångfalden. Delar av
stranden är i dag tillgänglig för allmänheten. En annan nackdel är att de delar
av Tunabäcken som korsar hamnområdet kommer behöva kulverteras11 och
nivån på bäckfåran sänkas.
Ytterligare en nackdel med lokaliseringen är att boendet vid Granli/Petersvik
behöver avvecklas. En förändring av detta område, från bostads- till
industriområde, behöver ske av fysiska skäl, väg/järnväg/kombiterminal
kommer att anläggas där husen står. Som en följd av detaljplanen pågår
inlösen av de berörda fastigheterna.

11

PM kulvertering av Tunabäcken, WSP 2011-06-06.
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Alternativ lokalisering och utformning
I en lokaliseringsutredning12 har andra möjliga lokaliseringar av en
containerhamn utvärderats utifrån vissa kriterier.
Anläggningens utformning är resultat av en process där hänsyn tas till detaljplanebegränsningar, processeffektivitet, tekniska begränsningar och möjligheter, logistik samt att minimera brand- och explosionsrisker, arbetsmiljörisker interna transporter, risk för luktolägenheter, buller etc. Den nu
föreslagna utformningen är ett resultat av denna process. Vid den fortsatta
projekteringen kan utformning behöva justeras ytterligare med hänsyn tagen
till ovan nämnda faktorer och specifika markförhållanden.

Enligt miljöbalken gällande bestämmelser och skydd
m.m.
Riksintresseområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
I området finns det områden som är av riksintresse enligt 3 kap miljöbalken
för yrkesfiske, hamn, sjöfart och väg. Följande uppgifter är hämtade från
Länsstyrelsens WebbGIS tjänst, Västernorrlands län13.
Trafikverket har den 20 februari 2013, med stöd av 3 kap. 8 § miljöbalken,
bedömt att Sundsvalls hamn (Tunadalshamnen) är av riksintresse för sjöfarten
där utpekandet gäller både i Alnösundet och på land. I kartan är riksintresse
för sjöfart markerat med ett rutigt blått lager (se Figur 11).
Hela Sundsvallsfjärden, inklusive Alnösundet, har av Fiskeriverket år 2006
blivit utpekat som riksintresse för yrkefiske (3 kap. 5§). Detta område
sträcker sig en bit ut i Sundsvallsbukten och är i figuren nedan markerat med
blå diagonala streck.
I fråga om riksintresse för kommunikation har Trafikverket den 20 februari
2013 identifierat Tunadalshamnen samt hamnen i Sundsvallsfjärden som
riksintresse för hamn. Det senare innefattar bland annat småbåtshamnen,
oljehamnen samt den stora hamnkajen (se grönrutigt område i Figur 11).
I det berörda området är både befintlig och planerad väg sedan 2013 av
riksintresse enligt Trafikverket. I Figur 11 är detta markerat med en ljusbrun
färg.
I området finns inga områden av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken.
12

Containerhamn till Sundsvallsregionen, FÖRDJUPAD LOKALISERINGSSTUDIE
2012-02-03.
13
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Planeringsunderlag/
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Figur 11. Karta över utpekade riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken i det berörda
området14

14

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Planeringsunderlag/
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Miljökvalitetsnormer (5 kap. miljöbalken)
I miljöbalkens 5 kap. finns bestämmelser om miljökvalitetsnormer som anger
vilken miljökvalitet som ska uppnås när det gäller luft, vatten och buller.
Miljökvalitetsnormer luft

Det finns angivna miljökvalitetsnormer för högsta tillåtna halt av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar
(PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i
Utomhusluft, Luftkvalitetsförordning (2010:477).
Sundsvalls kommun har i april 2013 sammanställt rapporten; ”Luften i
Sundsvall 2013” (Sundsvall kommun 2014), i den finns mätresultat och en
analys av hur miljökvalitetsnormerna för luft följs. Miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid och partiklar har under 2011 och 2012 överskridits i kommunens
olika mätpunkter. Överskridandena har rapporterats till Naturvårdsverket och
arbetet med ett åtgärdsprogram för att minska nivåerna pågår.
Miljökvalitetsnormer vatten

Gällande
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt har i föreskrifter (22 FS
2009:59) fastställt miljökvalitetsnormer (MKN) för distriktet. Den
vattenförekomst som är berörd av containerhamnen är ”Draget”15.
Vattenmyndigheten har fastställt följande MKN för Draget; God ekologisk
status 2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015 (exklusive kvicksilver 16 och
med undantag för flouranten, kadmium och kadmiumföreningar, för vilka det
är en tidsfrist till 2021). För skyddade områden finns beslutade normer för
Avloppskänsliga vatten fosfor- kust (SECA001).
När det gäller statusklassificeringen är den ekologiska statusen måttlig
(undantag för främmande arter med en tidsfrist till 2021), den kemiska
ytvattenstatusen är klassificerad som ej god).
Motiveringen till bedömningen när det gäller den kemiska statusen är att
vattenförekomsten är starkt påverkad av omkringliggande industriell verksamhet.
15

SE622126–172430
Enligt VISS gäller att i EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för
kvicksilver (prioriterat ämne) i biota till 20 μg/kg. I Sverige överstiger kvicksilver
gränsvärdet i alla ytvattenförekomster, sjöar, vattendrag och kustvatten främst på grund av
internationella luftnedfall.
16

28

När det gäller den ekologiska statusen visar analysen en negativ påverkan
från tidigare och nuvarande industri. Vattenmyndigheten har bedömt att det är
en risk för att såväl MKN för kemisk som ekologisk status inte kommer att
nås till
varken 2015 eller 2021. Bedömningen baseras på påverkan från såväl
pågående som tidigare verksamheter, förekomst av prioriterade ämnen samt
den sammanvägda ekologiska statusen. För ytterligare information om
vattenförekomsten se vattenmyndigheternas informationssystem, VISS17.
Förslag
För närvarande har vattenmyndigheten ett förslag till reviderade
miljökvalitetsnormer på remiss. Vattenmyndigheten har föreslagit följande
MKN för Draget18; God ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus
(exklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar19 och med undantag för
flouranten, kadmium och kadmiumföreningar, antracen, pentabromerad,
difenyleter (PBDE), naftalen och polyaromatiska kolväten (PAH) för vilka
det är en tidsfrist till 2027). För skyddade områden finns beslutade normer för
Avloppskänsliga vatten - fosfor (SEUWWTP).
När det gäller statusklassificeringen är den ekologiska statusen
otillfredsställande, den kemiska ytvattenstatusen är klassificerad som ej god.
Flertalet ingående kemiska ämnen har bedömts som ’uppnår ej god status’
och därav av att den kemiska statusen överlag även får denna klassning.
Bedömningen bygger främst på mätvärden i fisk och sediment.
När det gäller den ekologiska statusen visar analysen att vattenförekomsten
bedöms ej uppnå god ekologisk status på grund av övergödning. Ytterligare
utredningar behöver genomföras angående detta. Den ekologiska statusen
avgörs av kvalitetsfaktorn bottenfauna som har statusen ’otillfredsställande’.
Vattenförekomsten är starkt påverkad av omkringliggande industriell
verksamhet.
Miljökvalitetsnormer för buller

Miljökvalitetsnormer för buller bygger på ett EG – direktiv för buller som
17

Länsstyrelsernas gemensamma Vatteninformationssystem;
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE622126-172430
18
Länsstyrelsernas gemensamma Vatteninformationssystem;
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE622126-172430
19
Enligt VISS gäller att i EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för
kvicksilver (prioriterat ämne) i biota till 20 μg/kg. I Sverige överstiger kvicksilver
gränsvärdet i alla ytvattenförekomster, sjöar, vattendrag och kustvatten främst på grund av
internationella luftnedfall.
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infördes i svensk lagstiftning i förordning (2004:675) om omgivningsbuller.
Enligt förordningen finns en skyldighet att kartlägga omgivningsbuller, ta
fram strategiska bullerkartor, upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Kravet
på kartering börjar gälla när ett samhälle har fler än 100 000 innevånare
(2004:675, 3§). Eftersom Sundsvall har färre än 100 000 innevånare, finns det
inte något formellt krav på bullerkartering. Det finns därför inte heller några
beslutade miljökvalitetsnormer.
Områdesskydd (7 kap. miljöbalken)
I samband med att detaljplanen antogs upphävdes strandskydd inom all
kvartersmark. Av figur 12 framgår i vilka delar av det berörda området som
strandskydd fortfarande gäller. I övrigt är inte några områden förenade med
skydd enligt 7 kap. miljöbalken.

Figur 12. Plankarta med planbestämmelser, grå och blå områden visar kvartersmark,
inom de grå delarna är strandskyddet upphävt i de gröna gäller det fortfarande.

Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Hamnverksamhet är en typ av verksamhet som alltid bedöms medföra en
betydande miljöpåverkan. En av de viktigaste åtgärderna för att begränsa den
negativa effekten av en hamn är valet av lokalisering. Den nu aktuella
lokaliseringen bedöms vara gynnsam ur miljösynpunkt. Läget för containerhamnen är i direkt anslutning till en redan befintlig hamn. Det finns ett
naturligt stort vattendjup vid den planerade kajen.
De massor som uppkommer vid markbearbetningen kommer till stor del att
återanvändas inom området. Massorna används till den planerade utfyllnaden
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av vattenområdet, anläggningsarbeten på land samt för att skapa jordmoränkullar för att skärma av bullrande verksamhet och insyn. Det bedöms
även finnas avsättning för överskottsmassor i närområdet.
Vatten
För att begränsa de negativa effekterna av utfyllnaden kommer endast rena
berg- och jordmassor att användas. För att begränsa den negativa påverkan på
fisk och fisket kommer förutsättningarna utredas för att styra arbeten i
vattenområdet till en lämplig tidpunkt för genomförandet. För att begränsa
grumlingen under byggskedet kommer, om förhållandena medger det,
åtgärder i form av t.ex. skyddslänsar, geotextiler eller bubbel-skärmar att
användas.
För att begränsa utsläppen till Alnösundet vid den kommande driften vidtas
åtgärder för att samla upp och rena dagvattnet från hamnområdet.
Hanteringen av avfall och kemikalier inom området kommer ske på ett sådant
sätt att eventuellt spill undviks.
Luft
Transporterna till och från området kommer i ökad utsträckning att ske med
elektrifierad järnväg. Råvarutransporter till Ortviken kan ske med eltåg. En
ambition i det fortsatta arbetet är att välja maskiner och utrustning som har en
så låg emissionsnivå som möjligt t.ex. genom att de truckar och dragfordon
som används inom området drivs med el eller biogas.
För att begränsa utsläppen från fartygen kommer det att finnas elanslutningvid kajplatserna.
Buller
En del i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen är att
revidera den tidigare genomförda bullerutredningen utifrån det nya kajläget.
Med stöd av resultaten kommer förslag till åtgärder utarbetas för att minimera
en negativ påverkan vid närmaste bebyggelse. Åtgärder som diskuteras är
lämplig placering och utformning bullervallar, ramper, containerhantering,
upphandling av tysta fordon, akustiskt övervakningssystem, utbildningsinsatser och avskärmningar etc.
Masshantering
Hanteringen av berg- och jordmassor har stor betydelse såväl för
miljöpåverkan som för investeringskostnaden. Jord- och moränöverskottet
ska så långt som möjligt tas tillvara och hanteras inom området. En placering
och utformning av s.k. ”jord- moränkullar” utreds med syfte att de ska bidra
till bullerreducering, visuell avskärmning samt ge ett värde för landskapet.
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Överskottet på jord- och morän kan alternativt komma att användas i
samarbete med kommunen (i kommunens arbete med bl.a. sluttäckning av
deponier, bulleråtgärder och förberedelse av nya verksamhetsområden). Även
bygget av järnvägsanslutningar i Maland och Bergsåker, kan ha massbehov.
Bergmassor kommer användas inom området, bl.a. till utfyllnaden. Det
beräknas ändå bli ett överskott av bergmassor till ca 340 000 m3 (lm3).
Överskottsmassor kommer så långt som möjligt användas inom regionen.

Förväntad miljöpåverkan
Etableringen innebär att containerhamnen kommer ta i anspråk ett ca 29 000
m3 stort markområde och ett ca 37 000 m2 stort vattenområde. Av det berörda
markområdet används redan idag ca 24 000 m2 som hamnplan, denna del
behöver dock förstärkas. För att plana ut marken krävs omfattande
markarbeten, marknivån kommer sänkas kraftigt, vilket påverkar såväl
Tunabäcken som grundvattennivån. Etableringen innebär att tillgången till
stränder minskar. Av det kilometerlånga relativt oexploaterade strandområdet
mellan Ortvikens pappersbruk till Tunadals terminalområde kommer ca 400
meter att tas i anspråk för kommande anläggningar.
Vatten
Såväl etableringen som den kommande driften medför en påverkan på
vattenmiljön. Etableringen innebär en utfyllnad av ett ca 37 000 m2 stort
vattenområde, muddring, dumpning samt byggande i vatten. Det är åtgärder
som påverkar vattenmiljön såväl fysiskt som genom risk för spridning av
föroreningar. Strömningsförhållandena i vattenområdet kan förändras i och
med att kajen byggs ut och en utfyllnad görs. Ändrade strömningsförhållanden kan innebära förändringar i var erosion respektive sedimentation
sker.
De förändrade marknivåerna innebär en grundvattenbortledning under
genomförandet av arbetena samt en permanent grundvattensänkning.
Vid den kommande driften kan såväl hamnverksamheten som dess
följdverksamheter påverka vattenkvalitén. Den förändrade markanvändning
från naturmark till hamnverksamhet innebär en ökad avrinning i form av
dagvatten som behöver tas omhand och avledas från området.
De verksamheter som etableras inom området kan generera föroreningar,
vilket även trafiken såväl på land som i vattnet kan göra. Fartygen kan
generera förorenat bulkvatten, barlastvatten och avloppsvatten. Lastning och
lossning av fartyg innebär alltid en risk för införsel av främmande arter.
I det fortsatta arbetet specificeras vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas
och vilka de bedömda konsekvenserna som kan förväntas av etableringen.
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Vattenkvaliten
Vattenmyndigheten har redan idag bedömt att det är en risk för att såväl
miljökvalitetsnormer för kemisk som ekologisk status inte kommer att nås
varken till 2015 eller till 2021. Bedömningen baseras på påverkan från såväl
pågående som tidigare verksamheter, förekomst av prioriterade ämnen samt
den sammanvägda ekologiska statusen. Den kemiska statusen är starkt
påverkad av den nuvarande och tidigare industriella verksamheten i området.
Det gäller även den ekologiska statusen.
Etablering av containerhamnen innebär en risk för ytterligare belastning
vilket inte underlättar möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna.
Kvalitetsfaktorn övergödning samt kemisk status kan påverkas genom att
dagvatten och spill från verksamheten bidrar till ökade utsläpp av kväve,
fosfor och andra kemiska ämnen.
Tunabäcken
I anslutning till området ligger Tunabäcken. Bäcken kommer att påverkas
genom att den behöver sänkas och kulverteras för att kombiterminalen
ska kunna byggas. Kulverteringen sker utanför det egentliga
hamnområdet (se figur 9). Bäcken kommer även att påverkas av förändringar
i markanvändningen inom tillrinningsområdet. Dagvatten från hamnområdet
planeras att avledas till bäcken efter rening. På detta sätt kan bäckens flöde
bibehållas även efter områdets utbyggnad.
Uppströms Södra- och Norra Sommarstigen sker ingen påverkan på bäckens
lopp eller vattenföring av projektet. Bäckens mynningsområde i havet
kommer inte att ändras då inga åtgärder eller byggnationer planeras i detta
område.
Luft
Den största källan till utsläpp till luft vid den kommande driften av hamnen är
transporter till, från och inom området samt från fartyg. Hamnverksamheten
innebär även emissioner från lastmaskiner och fartygens hjälpmaskiner.
Genomförandet av anläggningsarbetena riskerar att medföra damning.
Som en del av det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer de tidigare gjorda luftundersökningarna att revideras efter de nu aktuella
förutsättningarna.
Buller
Såväl den nya hamnverksamheten som den ökade trafiken till följd av
hamnverksamheten kommer det innebära förändringar i ljudmiljön. Väg- och
järnvägstrafiken till området förväntas öka som följd av utbyggnaden av
hamnen. När det gäller hamnverksamheten alstras buller främst av
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lastning/lossning, interna transporter samt buller från fartygen. I en tidigare
bullerutredning 20, utifrån den då planerade mer omfattande verksamheten,
har ljudnivån beräknats. Containerhamnens ekvivalenta ljudbidrag till den
närmaste omgivningen beräknades då vara ca 40 dBA vilket innebär att den
endast marginellt kommer att påverka den totala ljudbilden i området, som i
huvudsak domineras av den befintliga industrin. De som då bedömdes kunna
uppleva störande buller från hamnen var de boende på Alnön och i
Granbackenområdet. Beräkningarna visade att hamnen kommer att uppfylla
Naturvårdsverkets riktlinjer för såväl befintlig som nyetablerad industri.
I det fortsatta arbetet kommer de tidigare gjorda bullerutredningarna att
revideras efter de nu aktuella förutsättningarna. Viktiga förändringar
gentemot tidigare är det nya kajläget, förändringar i de planerade
transporterna till och från området samt att den planerade verksamhetens har
minskat i omfattning.
Dumpning
Den primära miljöpåverkan på dumpningsplatsen bedöms vara förändringen
av bottenivån. Under tiden för genomförandet finns risk för grumling.
Grumling kan påverka så väl växter som djur. De negativa effekterna av
grumling brukar dock normalt vara kortvariga och övergående. Dumpningen
kommer inte att påverka syrgasförhållanden eller andra fysikaliska-kemiska
förhållanden i vattenförekomsten. Därför bedöms dumpningen inte påverka
möjligheten att följa MKN god ekologisk status. Dumpningen bedöms inte
heller orsaka utsläpp av några av de prioriterade ämnena. Därför bedöms
dumpningen inte heller påverka förutsättningarna att följa MKN för god
kemisk ytvattenstatus.

Fortsatta undersökningar
Som en del av det fortsatta arbetet med att söka tillstånd för containerhamnen
kommer de tidigare genomförda utredningarna att revideras och kompletteras
efter de nu gällande förutsättningarna.

Samrådssynpunkter
I och med detta samråd önskar Sundsvalls Logistikpark AB att få in
synpunkter med anledning av den planerade verksamheten. De inkomna
synpunkterna kommer att tas omhand i det fortsatta arbetet med att utarbeta
såväl en miljökonsekvensbeskrivning som en ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken för verksamheten.

20

ÅF 2011-06-07, Sundsvall Logistikpark, Buller från Containerhamnen Rapport nr 560850-

C
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Synpunkter tas tacksamt emot senast den 12 maj 2015 på följande adress:
WSP Environmental
Anne Thorén
121 88 Stockholm-Globen
Eller per e-post till: anne.thoren@wspgroup.se
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