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Mark- och miljödomstolen
vid Östersunds tingsrätt
Box 708
831 28 ÖSTERSUND

Göteborg 2016-02-29

Komplettering i mål M 1697-15 angående ansökan om
tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till bl.a. att
anlägga och driva containerhamn, muddring, utfyllnad av
vattenområde och kulvertering av en del av Tunabäcken
samt ansökan om dispens för dumpning
Inledning
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har i föreläggande den 23 november
2015 förelagt Sundsvalls Logistikpark AB, nedan bolaget, att senast den 4 januari 2016
lämna ett skriftligt yttrande över inkomna yttranden från Naturvårdsverket (ab 12) och
Länsstyrelsen Västernorrland (ab 13).
Naturvårdsverket har i sitt yttrande tagit upp de frågor där verket anser att
ansökningshandlingarna behöver kompletteras.
Länsstyrelsen Västernorrland har i sitt yttrande ansett att ansökan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning och bilagor i sin nuvarande utformning inte kan ligga till
grund för en tillståndsprövning. Länsstyrelsen anser att ansökan ska utvecklas med
utförligare uppgifter om förslag till skyddsåtgärder samt de övriga uppgifter som behövs
för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följs.
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Länsstyrelsen yrkar att Mark- och miljödomstolen förordnar att Länsstyrelsen
Norrbotten, som sakkunnig, genomför en utredning om den ansökta verksamhetens
inverkan på det allmänna fiskeintresset. Länsstyrelsen har därefter ställt upp ett antal
krav på kompletteringar enligt nedan.
Bolaget har med anledning av yttrandena från Naturvårdsverket och länsstyrelsen
beslutat att ta ytterligare sedimentprover och utföra ytterligare utredningar vad gäller
bl.a. grundvattenförhållandena samt i övrigt valt att agera på så sätt att utgångspunkten
varit att i huvudsak tillmötesgå de kompletteringsönskemål som framställts.
Bolaget har därför hos Mark- och miljödomstolen framställt önskemål om anstånd med
att inkomma med begärt yttrande till den 1 mars 2016 vilket beviljats.
Bolaget vill med denna skrivelse inkomma med de begärda kompletteringarna.
Kompletteringarna följer i huvudsak uppställningen i länsstyrelsens yttrande.

Avgränsning av ansökan
Länsstyrelsen har anfört att det av figuren 7.1 på s 10 i ansökan är svårt att utläsa
vilket område som omfattas av ansökan. Det är även enligt länsstyrelsen oklart hur det
markerade området i figur 7.1 stämmer överens med beskrivningen av vilka åtgärder
som omfattas av ansökan. Länsstyrelsen anser att det är oklart vad som ingår i
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ansökan. Alla de delar där verksamhet ska bedrivas som innebär påverkan på
människors hälsa och miljö bör enligt länsstyrelsen ingå i ansökan. För att den totala
miljöpåverkan och riskbilden ska vara beskriven bör därför påverkan från
kombiterminalen och angränsande ytor beskrivas i ansökan.
Bolaget har låtit ta fram nya kartor och översikter, se bilaga 1 a-e. Syftet med dessa
kartor är primärt att ytterligare tydliggöra den planerade lokaliseringen, inom vilket
område de planerade åtgärderna kommer att utföras och hur det berörda området
planeras i grova drag.
Bolaget vill i övrigt anföra följande med anledning av länsstyrelsens yttrande i denna
del.
Även om en containerhamn och en kombiterminal inte är en absolut förutsättning för
varandra såsom separata verksamheter ingår de i detta fall i ett större sammanhang
där kommunen planerar för en logistikpark med syfte att skapa mer miljöanpassade
transportförutsättningar i Sundsvall. Detta har även prövats enligt plan- och bygglagen i
detaljplanen för området.
Bolaget har dock i ansökan valt att söka tillstånd endast för de verksamheter som är
prövningspliktiga. Då kombiterminalen inte är prövningspliktig enligt bestämmelserna i
miljöprövningsförordningen omfattas den således inte av ansökan om tillstånd.
Däremot beskrivs den och dess miljöpåverkan i flera avseenden i
ansökningshandlingarna.
För närvarande anser bolaget dock det olämpligt att beskriva kombiterminalens
utförande mer i detalj, vilket hade varit nödvändigt om kombiterminalen omfattats av
ansökan. Skälet är det kan bli fråga om ändringar i utförandet i samband med
kommande detaljprojektering. Med syfte att miljöpåverkan i stort ska kunna bedömas
har det i ansökningshandlingarna och i MKBn beskrivits vilken miljöpåverkan som kan
bli aktuell både vid anläggandet och vid driften av kombiterminalen bl.a. vad gäller
buller och transporter .
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De viktigaste aspekterna vad gäller kombiterminalen har i MKBn beskrivits i följande
avsnitt; ”Landskapsbild, ianspråktagande av mark och vattenområde” (redovisas i
avsnitt 10.1 i MKBn), ”Buller” (redovisas i avsnitt 10.5 i MKBn), ”Luft” (redovisas i
avsnitt 10.6 i MKBn) samt ”Naturmiljö, rekreation och friluftsliv” (redovisas i avsnitt 10.7
i MKBn).
Bolaget anser att avgränsningen av ansökan och redovisningen i MKBn med
tillhörande utredningar samt nu aktuella kompletteringar är tillräcklig för att en allsidig
prövning ska kunna genomföras av Mark- och miljödomstolen.

Fiberbankar och fibersediment
I sitt yttrande vill Naturvårdsverket peka på de undersökningar som SGU i samarbete
med Länsstyrelsen Västernorrland utfört i det s.k. ”Fiberbanksprojektet”.
Naturvårdsverket vill erinra om försiktighetsprincipen och anser att det är viktigt att
risken för påverkan på dessa fiberbankar beaktas, även om verksamheten enligt
underlaget inte ska bedrivas i direkt anslutning till dessa fiberbankar.
Bolaget är väl medvetet om att det i Sundsvallsbukten finns sediment som är
förorenade av miljögifter och metaller. SGUs kartläggning visar att en relativt mäktig
fiberbank är belägen ca 400 meter öster om farleden (punkt 11_0446 i Figur 1). SGU
har inte redovisat några kemiska analyser från denna fiberbank. I punkt 10_0072,
söder om fiberbanken, är halterna av flera organiska föroreningar klassade som mycket
höga. Detta gäller även andra provpunkter längre västerut.
I punkt 10_0072, som är belägen på samma avstånd som fiberbanken från farleden,
råder goda ackumulationsförhållanden vilket tyder på att bottnarna inte är påverkade av
farleden.
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Figur 1. Fiberbankar i området. Figuren härrör från SGU rapport 2014:16.
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Fartyg genererar vågor och strömmar som kan medföra erosion både på havsbotten
och på stränder. Detta inkluderar även fiberbankar i berört område. Generellt gäller att
fartygens vågor är längre än normala vindinducerade vågor och därför kan påverka
bottnar långt inne i skärgårdar. De kan också påverka bottnar djupare än normala
vindinducerade vågor. Intensiteten på svallvågorna är relaterade till fartygens skrov,
storlek och hastighet, men också till geografiska förhållanden som vattendjup och
bredd vid den aktuella platsen. Ju smalare och grundare ett område är desto större blir
1
vattenrörelserna och påverkan (Sjöfartsverket 2008) .
Vattenområdet där farleden går är här mer än 30 meter djupt och dessutom är området
relativt öppet. Den aktuella fiberbanken är belägen ca 400 meter väster om farleden.
Dessa faktorer är gynnsamma för att minska effekten av fartygsinducerade krafter.
Konsekvenserna av den befintliga fartygstrafiken i farleden när det gäller påverkan på
fiberbanken är inte utredda. Fartyg har trafikerat området under mycket lång tid och
den sökta verksamheten innefattar inte någon justering av farledens sträckning.
Däremot när det gäller antalet fartyg och djupgåendet kommer det ske en viss
förändring. Containerhamnen innebär att antalet fartygsrörelser i området ökar. Även
den maximala storleken och djupgåendet på fartygen kommer att öka något. Den
maximala längden på fartyg förväntas bli 225 meter och djupgåendet som mest 12,5
meter. Se avsnitt 4 i MKBn där det redovisas de uppgifter om det typfartyg som har
varit dimensionerande vid utformningen av containerhamnen.
Antalet fartygsanlöp beräknas bli ca 100-200 per år i den planerade containerhamnen,
varav ca 50 containerfartyg som idag anlöper Tunadalshamnen. Tunadalshamnen
trafikeras idag av cirka 500 fartyg per år. Sammanfattningsvis förväntas som mest 150
fler fartyg anlöpa både Tunadalshamnen och containerhamnen tillsammans per år,
d.v.s. anläggandet och driften av containerhamnen innebär en sammantagen
trafikökning med drygt 30 % i jämförelse med idag.
1

Sjöfartsverket 2008. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): Ny farled i Stockholms
skärgård. Projekt INMISJÖ – inseglingslederna till Stockholm ur ett Miljö- och
Sjösäkerhetsperspektiv. Projektnummer Hifab: 312015.
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Med hänsyn till djupförhållandena i farleden, att området är öppet och det
förhållandevis stora avståndet till fiberbanken bedömer bolaget att den ökande
fartygstrafiken inte kommer att medföra någon ökad risk att förorenade fibrer sprids
från fiberbanken (se Figur 1). Att det är mer än 30 meter djupt i området innebär att
avståndet mellan köl och botten är mycket stort. Bolaget kommer trots detta att under
den kommande driften av containerhamnen i möjligaste mån ta hänsyn till fiberbanken.
När det gäller farleden är det Sjöfartsverket som är verksamhetsutövare. Det innebär
således att för etablering av eventuella erosionsskydd eller andra åtgärder med
anledning av fiberbanken t.ex. hastighetsbegränsningar vid passage bör krav ställas på
verksamhetsutövaren för farleden, inte på verksamhetsutövaren för containerhamnen.

Verksamhetens påverkan på vattenmiljön
Länsstyrelsen har påpekat att de bedömningar av ekologisk status som finns i VISS för
Alnösundet och Draget bygger på enstaka provpunkter och gäller för en stor yta. Det är
därför inte tillräckligt detaljerat för att fungera som underlag för att bedöma tillståndet i
det område som kan komma att påverkas av ansökt verksamhet t.ex. ett ökat utsläpp
av kväve.
Länsstyrelsen har därutöver framfört följande kompletteringskrav vad gäller
verksamhetens påverkan på vattenmiljön.
1. Bolaget bör komplettera med underlag som möjliggör en bedömning av
den ansökta verksamhetens inverkan på berört vattenområde.
2. Ansökan ska kompletteras med en redogörelse för vilka förebyggande
åtgärder som planeras för att minska risken för spridning av främmande
arter.
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Bolaget anser mot bakgrund av Länsstyrelsens uttalande att det är olyckligt att
underlagsmaterialet som finns i VISS inte är tillräckligt för att kunna bedöma påverkan
av den planerade verksamheten. Att i enskilda prövningar ”läka” sådana brister kan te
sig omöjligt och kan också anses gå utöver vad sökanden är skyldig att utreda. När det
gäller tillståndet i Sundsvallsbukten finns det dock ytterligare information att tillgå via
Sundsvallsbuktens vattenvårdsförbund. Utifrån dessa och andra undersökningar har
områdets ekologi och vattenkemi beskrivits i Bilaga 2 PM Konsekvenser för
vattenmiljön vid anläggande och drift av containerhamn i Sundsvall - justerad 2016-0229.
I containerhamnen kommer det att finnas möjlighet att omhänderta sludge. Med
2
anledning av barlastkonventionen har riksdagen antagit en barlastvattenlag
(2009:1165) som gäller hantering av barlastvatten med avseende på spridning av
främmande arter. Lagen har dock inte trätt ikraft ännu i avvaktan på att
barlastkonventionen ska träda ikraft. Av lagen följer att det huvudsakliga ansvaret för
hantering av barlastvatten kommer att ligga på fartygen, dvs. inte de hamnar där
fartygen lägger till.
3. Eventuell spridning av föroreningar genom förändrade
grundvattenförhållanden.
De markområden som har bedömts kunna vara förorenade redovisas i Bilaga 1 e.
Grundvattenflödena i området har beräknats genom en grundvattenmodellering (se
Bilaga 4). Syftet med modelleringen var bland annat för att undersöka på vilket sätt de
planerade markarbetena kan riskera att ändra förutsättningarna för spridning av
eventuella markföroreningar. Transporten av eventuella föroreningar har undersökts
genom en modellberäkning som innebär en så kallad partikelspårning. I den släpps
fiktiva partiklar i det beräknade grundvattenflödet. Partikeln rör sig som en riktig
vattenpartikel skulle göra i ett grundvattenflöde. Beräkningen enligt denna metod är
2

Konventionen för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, antogs
den 13 februari 2004.
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konservativ då ingen nedbrytning, fastläggning eller annan retardation av transporten
tas med i beräkningen.
Den genomförda modelleringen (se Figur 2) visar att huvuddelen av partiklarna rör sig
mot havet eller mot bergrummen. Rörelseriktningen är densamma före och efter
schaktarbetena. Då de markområden som eventuellt kan vara förorenade ligger på
den motsatta sidan av den stora bergschakten så verkar bergrummen som ett
flödeshinder för transport mot den planerade bergschakten.
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Resultatet av modelleringen visar att risken är mycket liten för att spridningsvägarna
förändras på grund av den planerade schaktningen.

Figur 2. Figuren visar flödesriktningar för modelleringen med den planerade
bergschakten. Partiklar är utplacerade i de områden där det kan finnas
förorenad mark och åskådliggör de eventuella föroreningarnas flödesriktning.
Figuren visar att föroreningar antingen rör sig mot havet eller mot bergrummen
och att det är mycket liten risk att spridningsvägarna förändras.

4.Muddringens påverkan.
Muddringens påverkan på vattenkvaliteten i Alnösundet beskrivs närmare i bilaga 2
(PM Konsekvenser för vattenmiljön vid anläggande och drift av containerhamn i
3
Sundsvall - justerad 2016-02-29). Muddringen omfattar ca 50 000 m massor som
huvudsakligen inte är förorenade. Muddringen kommer troligen medföra viss grumling i
närområdet men eftersom miljöskopa kommer att användas bedöms grumlingen bli
liten till måttlig. Den grumlande verksamheten är dessutom relativt kortvarig och
kommer inte utföras under den ekologiskt mest känsliga perioden (april-juli). Grumling
kommer att upphöra snabbt efter avslutad verksamhet till följd av hög vattenomsättning
samt sedimentation. Eftersom muddermassornas föroreningsgrad generellt är lika eller
lägre än utanförliggande sediment, kommer grumlingen inte medföra förorening av
dessa kringliggande bottnar.
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5. Dumpningens påverkan.
Dumpningens påverkan har tidigare utvärderats av SGU och beskrivs även i Bilaga 2
Konsekvenser för vattenmiljön vid anläggande och drift av containerhamn i Sundsvall justerad 2016-02-29. Bottnarna i dumpningsområdet är syrefria och uppvisar bl.a.
arsenik och PAH i klass 5. Sökande vidhåller därför bedömningen att dumpning av
muddermassor i klass 1-3 inte medför betydande negativa miljökonsekvenser.
6. Flytt av Ortvikens råvattentub och Korstaverkets utloppsledning.
Bolaget vill inledningsvis tydliggöra att flytten av råvattentuben endast kommer att ske
på land dvs. flytten kommer inte att påverka vattenmiljön i området. Ansvarig för
flyttenav Ortvikens råvattentub är SCA Forest Products AB.
När det gäller flytten av Korstaverkets utloppsledning är det SEAB (Sundsvall Energi
AB) som är verksamhetsutövare. SEAB kommer att göra en anmälan till länsstyrelsen
angående flytten av ledningen.

Muddringsarbeten och utfyllnad i vatten
7. Ansökan ska kompletteras med erfarenheter från andra liknande projekt
där endast bubbelridå använts. Om det finns resultat i form av till exempel
grumlingsmätningar från projektet ska detta även bifogas kompletteringen.
Med anledning av länsstyrelsens önskemål vill bolaget anföra följande.
Den planerade verksamheten kommer att påverka vattenkvaliteten tillfälligt i samband
med muddring, dumpning och eventuellt även vid utfyllnad. Påverkan vid arbeten i
vattenområden beror främst på sedimentspill vilket kan orsaka grumling. Grumling är
även en naturlig process i många vatten. Vilken grumlighet som naturligt råder i det
berörda vattenområdet för närvarande och hur denna varierar är inte känt.
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I tillstånd för vattenverksamheter där grumlande arbeten förekommer är det ofta
reglerat att geotextilier ska användas som skyddsåtgärd för att begränsa olägenheter
till följd av grumling. Ett alternativ till att i villkor ställa krav på vilken teknik som ska
användas är att ange ett funktionskrav.
Vid en genomgång av praxis för grumlande arbeten förekommer såväl krav på
specifika tekniska åtgärder (ofta geotextil) som funktionskrav där koncentrationen av
grumlande ämnen specificerats på ett visst avstånd. Det kan vid genomgången
3
konstateras att utformningen av villkor när det gäller funktionskrav har stor variation .
I MKBn har bolaget åtagit sig att vid behov använda bubbelridå för att förhindra
spridning av uppslammat sediment (avsnitt 9.3.5).
Det finns få dokumenterade projekt där en bubbelridå använts för att begränsa
påverkan genom grumling. Bolaget har endast identifierat fyra verksamheter, samtliga
med samma verksamhetsutövare. Några långtgående slutsatser angående resultatet
av bubbelridåer t.ex. vad gäller koncentrationen av grumlande ämnen går inte att dra.
Bubbelridåer har generellt bedömts kunna vara ett bra alternativ i områden med
omfattande fartygstrafik och/eller där arbeten ska ske i trånga utrymmen.
Bolaget anser med hänsyn till fartygstrafiken i området att användande av bubbelridå
är en lämplig åtgärd om det bedöms finnas risk för spridning av uppslammat sediment.
8. Ansökan ska kompletteras med vilket underlag som ligger till grund för
bedömningen att hela eller delar av muddermassorna inte kan användas
inom utfyllnadsområdet. I andra projekt i området där utfyllnader skett i
vattenområde har delar av muddermassorna återanvänts i
utfyllnadsområdet.
3

Exempel på funktionskrav i villkor MMÖD M 6482-13, Nacka tingsrätt M 2414-12, M
3096-12
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Bolaget vill med anledning av ovanstående framföra följande. Den planerade
invallningen längs kajlinjen i Alnösundet planeras utföras som en bank av
4
sprängsten/krossmaterial. De geotekniska utredningar som gjorts i området visar att
en förutsättning för denna bank är att en s.k. stabilitetsmuddring (borttagning av lösa
sediment) utförs under bankens bottenbredd för att den ska vila på friktionsjord.
Muddermassorna har av stabilitetskäl bedömts vara olämpliga att använda i
utfyllnaden. En förutsättning för att kunna använda muddermassorna som
utfyllnadsmaterial är att de stabiliseras, vilket innebär inblandning med betydande
volymer av olika bindemedel. Bindemedlens effekt på massornas lakegenskaper av
föroreningar måste utredas i varje enskilt fall innan en sådan lösning kan bedömas som
lämplig ur miljösynpunkt.
De negativa geotekniska aspekterna och behovet av stabilisering gör därutöver att det
tar längre tid innan ytan kan användas för hamnändamål än om morän- och
bergmassor används.
Bolaget anser sammanfattningsvis att användning av muddermassor som
utfyllnadsmaterial inte bedömts vara skälig vare sig ur miljö-, teknisk- eller ekonomisk
synpunkt då det inom verksamhetsområdet finns ett överskott av rena och geotekniskt
lämpliga massor (sprängsten/krossmaterial från markarbetena).

Dumpning av avfall
9. Ansökan ska kompletteras med ytterligare undersökningar av sedimenten.
Det är nödvändigt för att kunna göra en korrekt bedömning av massornas
föroreningsinnehåll och lämpligheten av att dumpa massorna i Draget.
Innan ytterligare och kompletterande provtagning sker, ska ett förslag på
provtagningsplan kommuniceras med länsstyrelsen. Ett resonemang om
hur stora enhetsvolymer som ska provtas och hur representativa halter,
det vill säga de halter som bäst representerar risk- och
föroreningssituationen i sedimenten utan att risken underskattas, ska
finnas med.
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10. Ansökan ska kompletteras så att det tydligt framgår vid vilket djup i
sedimentprofilen klass 3-5 massor återfinns i huvudsak, samt eventuella
skillnader i sedimentprofilen mellan olika delområden inom muddringsoch utfyllnadsområdet.
11. Ansökan ska kompletteras med en överskådlig redovisning eller
sammanställning av vilken halt som har uppmätts i vilket prov och på vilket
djup.
Med anledning av länsstyrelsens önskemål har kompletterande undersökningar
genomförts. Ett förslag till kompletterande provtagning lämnades till länsstyrelsen den
21 december 2015. Den 19 januari 2016 meddelade länsstyrelsen via e-post att
länsstyrelsen inte hade några synpunkter på provtagningsplanen. Kompletterande
prover togs den 20 januari 2016. Resultatet av analyserna utvärderas tillsammans med
tidigare redovisade data i bilaga 2, PM Konsekvenser för vattenmiljön vid anläggande
och drift av containerhamn i Sundsvall - justerad 2016-02-29.
Sedimenten består i grundare områden av väl konsoliderade leror eller siltiga leror. På
större djup förekommer ett tunt skikt av lösare material. Föroreningsnivåerna följer
relativt väl detta mönster. Halterna av metaller, PCB och PAH har klassats mot
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav, som blivit praxis i denna typ
av ärenden. TBT-halterna är genomgående att betrakta som låga, i synnerhet som det
är fråga om en hamn. I 20 analyserade prov är TBT som högst 16 µg/kg och ofta <1
µg/kg. Klassning med avseende på bedömningsgrunderna för kust och hav illustreras
4

Teknisk beskrivning geoteknik- TBGEO Vectura Consulting AB 2014-01-14
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för ytsedimenten (0-20 cm) i Figur 3. Det framgår att halterna i ytliga sediment till stor
del ligger inom klass 4 till 5. Gällande djupare sediment ligger halterna i huvudsak klart
under klass 4. Mycket höga halter (klass 5) påträffades främst på större vattendjup där
finsediment ackumulerar. Klassningen styrs i huvudsak av PAH, men i tre provpunkter
styrs klassningen av PCB eller enstaka metaller; krom, koppar och nickel. Även
kvicksilver motsvarande klass 4 har påträffats i två prover.
De kompletterande undersökningarna har inte helt avgränsat föroreningarna i djupled,
även om det kan konstateras att det inte förekommer några förhöjda halter i sediment
som ligger djupare än 0,5 m. Det finns också en fortsatt osäkerhet på föroreningarnas
utbredning i plan i den södra delen av området där man har ett mindre vattendjup. Inför
muddringsarbetena kommer förklassificering av mudderområdet att göras för att
avgränsa föroreningarna i plan och djup. Provtagningen kommer då att koncentreras till
muddringsområdena och utvärdering görs statistiskt för att säkerställa att
medelhalterna i de massor som dumpas inte motsvarar klass 4-5. För att säkerställa
avgränsningen av det område där ytliga sediment bör separeras från övriga massor
kommer ytterligare provtagning ske i samband med detaljprojekteringen. Detta kommer
att stämmas av med tillsynsmyndigheten.
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En samlad redovisning av samtliga sedimentdata från de planerade
muddringsområdena är redovisade i bilaga 2 PM Konsekvenser för vattenmiljön vid
anläggande och drift av containerhamn i Sundsvall - justerad 2016-02-29.
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Figur 3. Klassning av föroreningsnivåer i ytsediment enligt bedömningsgrunder för kust
och hav (Naturvårdsverket, rapport 4914). Vattendjupen är angivna numeriskt. Vissa
provpunkter ligger utanför de områden som ska muddras, och är med för att ge en mer
fullständig bild av sedimenten i området. Men dessa punkter är inte direkt relevanta för att
bedöma muddermassorna då det inte kommer ske någon muddring där.

12. Ansökan ska kompletteras med bedömning eller beskrivning av hur den
planerade dumpningen kan komma att påverka sedimenten i Draget samt
vilken risk för spridning av föroreningar i och från Draget dumpningen
kommer att innebära.
Sedimenten i dumpningsområdet har undersökts i samband med en omfattande
undersökning av sediment i Sundvallsbukten (SWECO, 2007) samt även av SGU
(2004). Södra Sundvallsbukten innefattande bl.a. dumpningsområdet karakteriseras
främst av mycket höga arsenikhalter, motsvarande klass 5. Även PAH uppträder i klass
5 och krom uppträder i klass 4. Mot bakgrund av denna kunskap bedöms det vara
lämpligt att inte dumpa muddermassor i klass 4 eller 5, för att inte ytterligare förorena
dessa bottnar. Bolaget föreslår därför att alla muddermassor i klass 1-3 dumpas och att
ytliga sediment med klass 4 och 5 separeras och omhändertas särskilt. Härmed
kommer föroreningsnivåerna i dumpningsområdet inte att påverkas negativt av
dumpningen och några långsiktiga negativa miljökonsekvenser kan inte förutses.
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13. Ansökan ska kompletteras så att det preciseras vid vilken väderlek, vindoch strömförhållande som dumpningen anses vara lämplig.
För att begränsa grumling i samband med dumpningen i Draget har det bedömts
lämpligt att den genomförs vid lägre vindhastigheter än 6 m/s. Utav samma skäl är det
lämpligt att undvika dumpning under eller alldeles efter det att stora fartyg passerar
dumpningsplatsen.
När det gäller strömförhållandena på platsen visar vattenvårdsförbundets modelldata
att det finns en ytström i östlig-nordöstlig riktning som har en hastighet mellan 12-22
cm/s oavsett vind och vattenflöde från Ljungan. Hastigheten avtar inte alltid linjärt med
djupet men minskar till mindre än 8,5 cm/s vid botten. Beräkningar enligt den
hydrodynamiska modellen visar att strömningsförhållandena vid dumpningsplatsen är
relativt stabila även vid varierande vindar och flöden från Ljungan. Resultatet visar att
de fysiska förutsättningarna vid dumpningsplatsen är mindre känsliga för en variation
av vind och vattenföringen från Ljungan. Utifrån dessa beräkningar bedöms inte
grumling vid genomförandet av dumpningen påverkas av strömningsförhållanden eller
vattenföringen från Ljungan. Se vidare reviderad bilaga 2, PM Konsekvenser för
vattenmiljön vid anläggande och drift av containerhamn i Sundsvall - justerad 2016-0229.
14. Ansökan ska kompletteras med uppgifter om utrymme finns i Draget att
dumpa ytterligare massor, till vilken volym samt om det är något specifikt
delområde inom Draget som är mer lämpligt än andra delområden.
Bolaget vill med anledning av ovanstående anföra följande. Förutsättningarna för att
dumpa massorna på den föreslagna platsen beskrivs i MKBn, avsnitt ”4.2.1
Dumpningsområdet”. I detta avsnitt beskrivs att SGU 2004 bedömde att den föreslagna
platsen är lämplig för dumpning och att den hade kapacitet för de då aktuella
dumpningarna. År 2012 kompletterade SGU utredningen och bedömde att det inom
samma område finns kapacitet för massorna från containerhamnen. SGUs rapporter
bifogas detta yttrande se punkt 41.
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Den totala mängden massor som har dumpats eller nu planeras att dumpas på den
utpekade platsen är ca halva den volym som SGUs bedömning baserades på.
Skälet för att dumpningen från Tunadalssågen inte ingår i beräkningen är att dessa
massor har dumpats inom ett annat område, ca 100 meter söder om det nu planerade
dumpningsplatsen, se s 48-49 i MKBn.
SGU har bedömt att den föreslagna platsen är lämplig för dumpning då, det är fråga
om en reducerad ackumulationsbotten, utan påvisad flora eller fauna.

Föroreningssituationen i sedimenten och eventuell risk för
spridning under containerhamnens driftstid
15. Ansökan ska kompletteras med undersökning av sedimenten, en
beskrivning av sedimenten och en bedömning av risk för spridning av
eventuella föroreningar för de områden där fartygen kommer att segla till
och från containerhamnen och där propellerrörelser kan ge upphov till
spridning.
16. Ansökan ska kompletteras med en beskrivning och utredning av hur
dessa sediment kommer att påverkas av planerad fartygstrafik samt
ändrade strömningsförhållanden i samband med utbyggnaden av
containerhamnen.
En kompletterande undersökning av sedimenten och deras föroreningsgrad har utförts,
vilket sammanfattats ovan. Det kan inte uteslutas att fartyg kommer ge viss lokal
spridning av sediment. Detta är dock något som redan förekommer i hamnen och som
är normalt för hamnar.Till följd av att sedimenten i de inre och grundare områdena är
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väl konsoliderade bedöms de vara relativt stabila. I den genomförda riskanalysen
bedöms det också att förhållandena vid den nya containerhamnen är relativt
gynnsamma vad gäller risken för erosion.
Föroreningsnivåerna i de inre och grundare delarna av farleden är i nivå med eller lägre
än i utanförliggande bottnar, varför eventuell sedimentspridning inte bedöms påverka
vattenförekomsten negativt.
Detta beskrivs mer ingående i Bilaga 2 PM Konsekvenser för vattenmiljön vid
anläggande och drift av containerhamn i Sundsvall - justerad 2016-02-29.

Inseglingsdjup
17. I ansökan behöver klargöras hur det säkerställs att fartygstrafiken inte
leder till lokal erosion och spridning av föroreningar från sedimenten till
vattenfasen. Det ska klargöras hur stor volym muddermassor och hur stor
yta som behöver muddras för att erhålla ett djup mellan fartygens
maximala djupgående och havsbotten som minimerar bland annat
riskerna för lokal erosion av sediment och vidare risken för spridning av
föroreningar.
När det gäller frågan om lokal erosion och spridning av föroreningar från sedimenten,
se ovan.
Farleden planeras inte att muddras till följd av den planerade containerhamnen. Såsom
framgår ovan är Sjöfartsverket verksamhetsutövare för farleden.
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Allmänt fiskeintresse
18. Länsstyrelsen Västernorrland yrkar att Mark- och miljödomstolen enligt 22
kap. 12 § miljöbalken förordnar Länsstyrelsen Norrbotten, genom fiskeutredningsgruppen, att som sakkunnig genomföra en utredning om den
ansökta verksamhetens inverkan på det allmänna fiskeintresset i mål M
1697-15, Östersunds tingsrätt. Utredningen ska avse en bedömning av
den ansökta verksamhetens inverkan på allmänt fiskeintresse och ett
framtagande av förslag på lämpliga skyddsåtgärder och/eller
kompensationsåtgärder. Länsstyrelsen Norrbotten ska enligt 6 § 11 p,
förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion göra de utredningar om
det allmänna fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i
ansökningsmål enligt 22 kap. miljöbalken.
I utredningen ska särskilt utredas:




Planerade arbetens, inklusive kulverteringens inverkan på
Tunadalsbäcken.
Inverkan på muddring, dumpning och utfyllnad av
vattenområde.
Påverkan på riksintresse för yrkesfisket.

Bolaget anser mot bakgrund av de utredningar som gjorts (se punkt 19 och 20) att det
inte är nödvändigt att ytterligare utreda påverkan på det allmänna fiskeintresset. För
det fall Mark- och miljödomstolen finner det erforderligt med sådan utredning har dock
bolaget inget att erinra mot att sakkunnig vid Länsstyrelsen Norrbotten förordnas att
genomföra utredningen.
19. Ansökan ska kompletteras med rapporten Tyréns (2011). Akvatisk
inventering av Tunabäcken, Petersvik, Sundsvall. Tyréns 2011-07-06 och
eventuellt övrigt material som ligger till grund för slutsatserna om
Tunabäckens betydelse för fiskfaunan.
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Rapporten biläggs detta yttrande, se bilaga 3.

20.Ansökan ska kompletteras med underlag som beskriver nätfisketsmetodik,
plats för fisket och mer detaljerade fångstresultat.

Den 8-9 september 2011 genomfördes ett provfiske med 14-sektioners översiktsnät i
Petersvik i anslutning till området för den planerade containerhamnen. I 8 nät under en
natt fångades totalt 11 fiskarter med 281 individer och totalt 32 899 g. Abborre är den
helt dominerande fiskarten. Men mycket få yngre individer av såväl abborre som övriga
arter fångades. Fångsten gav inga särskilt känsliga eller sällsynta arter, men sannolikt
kan de större abborrarna utgöra en intressant sportfiskfångst. Det finns dock inget som
tyder på att detta allmänna fiske inom Sundsvallsbukten inte ska kunna hålla samma
nivå även efter anläggandet av containerhamnen, enligt nu gällande planer. Någon
påverkan på riksintressena för yrkesfiske och vattenbruk kan inte förväntas av detta
eftersom det redan tidigare varit en farled för sjöfart. (Fisk o Vattenvård i Norrland AB
”Fiskundersökning med naturvärdesbeskrivning, Petersvik, Sundsvall 2011-12-02).

21. Ansökan behöver kompletteras med undersökningar om sedimenten i
läget för den planerade ledningen innehåller föroreningar. Om de gör det
behöver riskerna för bland annat och skyddsåtgärder i samband med
planerade åtgärder beskrivas. Även förhållandena i mark och sediment
med avseende på föroreningar för SCA Ortvikens råvattentub behöver
redovisas.
Såsom framgår i svaret under punkt 6 är det SEAB (Sundsvall Energi AB) som är
verksamhetsutövare när det gäller flytten av Korstaverkets utloppsledning. När det
gäller flytten av Ortvikens råvattentub är det SCA Forest Products AB som är ansvarig
verksamhetsutövare. Eventuella krav på undersökningar bör därmed ställas på dessa.

Grundvatten
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Länsstyrelsen har anfört att ansökan behöver kompletteras med nedanstående punkter
för att kunna bedöma om grundvattensänkningen utgör vattenverksamhet.
22. En karta över det område som kommer att påverkas av
grundvattensänkningen.
Bolaget har med anledning av länsstyrelsens frågor låtit utföra en kompletterande
utredning om hur grundvattenförhållandena påverkas, se Bilaga 4. Utredningen
omfattar en grundvattenmodellering. Avsänkningen av grundvatten har beräknats
genom att dagens grundvattennivåer har jämförts med förutsättningar med de
planerade nya marknivåerna efter schaktning. Avsänkningen i området efter schaktning
beräknas bli cirka 20-30 meter under dagens marknivå. I Figur 4 framgår gränsen för
0.3 meters avsänkning. En avsänkning med 0.3 meters räknas normalt som gräns för
att känsliga objekt (så som hus med känslig grundläggning) inte ska påverkas.
Området med en avsänkning av 0,3 meter och däröver kallas därför ofta
influensområde. Enligt den genomförda modelleringen är gränsen för influensområdet
generellt sett inom 100 meter (horisontellt) från gränsen för schaktområdet (det vill
säga avståndet mellan schakten och den röda linjen i Figur 4), med undantaget runt
höjden där Korstaverkets bergrum är placerade där är påverkansområdet upp till cirka
300 meter från schaktet.
I närheten av bergrummen har influensområdet en större utbredning på grund av den
redan existerande avsänkningen från bergrummen.
Det finns inga objekt inom influensområdet som bedöms kunna påverkas av en
grundvattensänkning på 0.3 meter. Det finns minimigränser för grundvattennivåerna
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ovan bergrum A, B och C (+12 MÖH) samt gasollagret (-2 MÖH), de beräknade
nivåerna beräknas vara högre än miniminivåerna.

Figur 4. Figuren visar den sk. influensområdet där det är lika med eller mer än 0.3 meters
avsänkning i lager 3 (motsvarande ett djup på cirka 20-30 meter under markytan). Denna
nivå är representativ för avsänkningen i området även för avsänkningen på andra djup.

23. En redogörelse om omfattningen av sänkningen (som mest 18 m, men
hur stort område?)
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Avsänkningen av grundvattennivån har beräknats enligt modellering. Enligt modellen
delas marken in i olika nivåer. De beräknade grundvattennivåerna för lager 3
(motsvarar ett djup på cirka 20-30 meter under dagens markyta) är representativa för
avsänkningen generellt i området. Avsänkningen på denna nivå uppgår till maximalt 10
meter (Figur 5a).
I närheten av Korstaverkets bergrum A och B (se placeringen av bergrummen i Figur
5b) är avsänkningen inom intervallet 1-3 meter, med lite variation beroende på vilket
djup som undersöks. Avsänkningen i det översta lagret (berget, ner till ett djup mellan
6-10 meter) är mer oregelbunden men uppvisar samma mönster. I detta lager är den
maximala avsänkningen större. Inom ett avgränsat område, med arean cirka 0,4 ha, är
avsänkningen 15-17 meter. Områden med en beräknad stor avsänkning är generellt
sett de områden där schaktet är djupt (i samma storleksordning som avsänkningen).
Området med en avsänkning som är 0.3 meter eller mer är 46 ha stor.
Grundvattenundersökningen redovisas mer ingående i Bilaga 4.
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(a)

(b)
Figur 5. (a) Avsänkning för grundvatten för lager 3 (motsvarande ett djup på cirka 20-30
meter under markytan), (b) visar placeringen av bergrummen på en inzoomad karta.
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24. En karta och/eller redogörelse av hur mycket grundvattennivån avtar (till
exempel gradient) från området där förändras mest.
Grundvattennivåerna följer till stor del topografin (Figur 6). Det område som har störst
förändringar är där schakten är djupast. Inom detta område ökar grundvattengradientens storlek. Den maximala avsänkningen är 17 meter.
De beräknade förändringarna bedöms inte påverka grundvattnets flödesriktning.
En mer komplett redogörelse för grundvattenundersökningen finns i Bilaga 4.
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Figur 6. Grundvattennivåer i översta lagret för modellering med schakt

25. Ansökan ska kompletteras med en karta av det område som kommer att
påverkas av grundvattensänkningen och det därav ändrade flödet av
grundvatten.
I Figur 4 redovisas de området som beräknas få en grundvattensänkning.
Grundvattnets flödesriktning efter schakt redovisas i figur 2. Flödesriktningen förändras
inte nämnvärt och bedöms därför inte innebära någon påverkan. Se även Bilaga 4.

26. Ansökan ska kompletteras med en redovisning av eventuella
markföroreningar inom området samt en redogörelse och/eller utredning
av hur de nya flödesmönstren kan påverka Korstaverkets oljelager och
andra eventuella förorenade markpartier i området.
Potentiellt förorenade områden finns redovisade i Bilaga 1e. Grundvattenströmningen
kring dessa områden bedöms inte förändras och spridningsrisken uppskattas inte öka
på grund av det planerade projektet. Bolaget beskriver detta närmare under punkt 3
ovan samt i Bilaga 4.

Dagvatten
Naturvårdsverket konstaterar i sitt yttrande att föroreningsbelastningen kommer att öka
genom den föreslagna verksamheten. Naturvårdsverket vill i yttrandet särskilt peka på
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en vägledande dom från EU-domstolen (C 46/13) där det bl.a. slås fast att med en
försämring menas inte bara en försämring av status, utan även en försämring av någon
av de kvalitetsfaktorer som bedömningen av status grundar sig på, även om den
slutliga statusklassificeringen inte ändras. Naturvårdsverket påpekar att bolaget inte
närmare har gått in på urvalskriterier eller redovisat alternativa metoder när bolaget
förslagit reningsanläggning. Det är enligt Naturvårdsverket viktigt att underlaget är så
omfattande att det går att ta ställning till varför en viss metod eller teknik valts och vilka
som valts bort. Sådant underlag ligger till grund för en bedömning av om kraven i 2
kap. 3 och 7 §§ miljöbalken om bl.a. användande av bästa möjliga teknik (BAT)
uppfylls.
Bolaget vill med anledning av ovanstående anföra följande. I Bilaga 2 ”PM
Konsekvenser för vattenmiljön vid anläggande och drift av containerhamn i Sundsvall –
justerad 2016-02-29” beskrivs hur ytvattenmiljön och sediment bedöms påverkas av
byggandet och driften av Sundsvalls Logistikpark. I denna bilaga redovisas den
bedömda påverkan för följande kvalitetsfaktorer för miljökvalitetsnormen God ekologisk
status; Näringsämnen, Siktdjupet, Syreförhållanden, Särskilt förorenade ämnen,
Makroalger och gömfröiga växter, Växtplankton, Bottenfauna samt Övrig påverkan.
Sammanfattningsvis bedöms utifrån de ingående kvalitetsfaktorerna vare sig
byggandet eller driften av containerhamnen påverka huruvida normen god ekologisk
status år 2021 följs. Driften av hamnen kan dock medföra en ökad risk för olyckor som
skulle kunna medföra att det blir svårare att följa normen. Exempelvis skulle en
fartygsolycka kunna medföra ett större utsläpp av särskilda förorenande ämnen.
Introduktion av ytterligare främmande arter via barlastvatten är en annan riskfaktor som
skulle kunna medföra att det blir svårare att följa normen
När det gäller miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus kan ett tillskott av de s.k.
prioriterade ämnena i vattenförekomsterna medföra att det blir svårare att följa normen
god kemisk ytvattenstatus. Eftersom statusen idag inte är god skulle även mindre
utsläpp kunna medföra att normen blir svårare att följa. Med beaktande av de
planerade skyddsåtgärderna görs bedömningen att byggandet och driften av
containerhamnen inte kommer att påverka huruvida normen god kemisk ytvattenstatus
år 2021 följs.
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Länsstyrelsen har begärt följande kompletteringar.
27. Ansökan ska kompletteras med förslag på utsläppsvillkor för utsläpp av
dagvatten, alternativt ange vilka utsläppshalter som ska innehållas för att
inte påverka recipienten negativt.
I den reviderade versionen av bilaga 2 ”PM Konsekvenser för vattenmiljön vid
anläggande och drift av containerhamn i Sundsvall – justerad 2016-02-29” beskrivs hur
dagvattnet vid den kommande driften förväntas påverka recipienten. Den förväntade
påverkan med föreslagna reningsåtgärder beräknas bli ytterst marginell och inte
påverka förekomsten av närsalter eller andra föroreningar i recipienten under normal
drift av hamnen. Bolaget anser därför att det inte behövs några utsläppsvillkor.
28. Ansökan ska kompletteras vad gäller att dagvattendammens funktion och
utformning är bästa tillgängliga teknik för aktuella föroreningar som
kommer att ledas till recipienten. Alternativ rening ska dessutom
redovisas.
Bolaget vill med anledning av Naturvårdsverkets och länsstyrelsens yttranden
angående dagvattnet anföra följande.
Som framgår ovan beräknas normal drift av hamnen innebära att dagvattnets
påverkan på vattenförekomsten är ytterst marginell. Bedömningen baseras på en
beräkning av förekomsten av närsalter och andra föroreningar i såväl det orenade som
det renade dagvattnet.

Uppdragsnr: 10223834

17 (25)

Då risken för mer omfattande föroreningsspridning till följd av incidenter aldrig helt kan
uteslutas i en hamn bedömer sökanden att det ändå är rimligt med en
reningsanläggning för dagvatten.
Det finns olika tekniker för att rena dagvatten från olja, metaller, suspenderad substans
samt näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Det är vanligt med biologiska
och/eller fysiologiska processer. Exempel på biologiska processer är växtupptag samt
mikrobiell nedbrytning. Fysiologiska reningsprocesser är t.ex. sedimentation,
adsorption, jonbyte samt partikelavskiljning. Valet av lämplig reningsteknik för en
specifik plats sker utifrån belastning, tillgängliga ytor, önskad
uppehållstid/sedimentationstid eller hydraulisk konduktivitet/infiltrationskapacitet.
För containerhamnen har olika möjliga tekniska lösningar för dagvattenhantering
övervägts; våt damm, konstruerad våtmark, översilningsytor och infiltration/perkolation.
Den föreslagna lösningen har valts utifrån förväntat föroreningsinnehåll, beräknad
belastning, tillgänglig yta och att den har bedömts vara robust. Förutom rening i en våt
damm omfattar reningen även följande tekniker; fördröjning och reducering av flödet
uppströms genom infiltration i genomsläppliga ytor och fördröjningsmagasin. Därefter
sker en sedimentation i en damm och slutligen en efterpolering med växtupptag och
partikelavskiljning genom filtrering genom vegetationsytor.
Reningseffekten för olika typer av dagvattenrenande åtgärder redovisas i tabellen
nedan. Av tabellen framgår att en konstruerad våtmark ger en bättre eller lika bra
rening för flera parametrar jämfört med en våt damm (vald metod). Anläggningar som
baseras på filtrering ger bäst rening för flest parametrar.
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Tabell 1 Beräknad generell reningseffekt (%) för olika typer av dagvattenanläggningar
utifrån en databas i StormTac för anläggningar i drift (StormTac 2015-10). Rött innebär att
reningseffekten är sämre än för en våt damm, grönt innebär att reningseffekten är bättre
än för en våt damm och gult anger att reningseffekten är den samma som för en våt
damm.
Anläggning

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

oil

Våt damm

55

35

75

65

50

80

60

85

30

80

80

Dike, vägdike

30

10

40

25

55

35

35

51

10

70

85

Svackdike

30

40

75

70

60

65

60

50

15

70

85

Översilningsyta

30

25

70

50

50

50

65

60

20

80

80

Torr damm
Krossdike, skärvdike, makadamfyllt
magasin, infiltrationsdike och
perkolationsmagasin med makadam

20

25

80

30

45

80

45

60

10

55

75

60

50

75

80

85

60

70

55

45

90

90

Permeabel asfalt

60

75

70

75

95

65

60

50

45

90

85

Sandfilter
Skärmbassäng,
Sedimenteringsbassäng

50

35

70

40

70

80

60

90

45

75

80

55

45

75

80

85

70

90

35

85

90

Konstruerad våtmark

50

25

75

70

70

80

65

10

60

75

95

Avsättningsmagasin

70

15

75

70

70

60

70

55

60

75

65

För containerhamnen har våt damm bedömts vara bästa möjliga teknik av följande
skäl.


I en våt damm är anläggningsdelarna åtkomliga vilket förenklar driften och
underhållet jämfört med t.ex. en perkolationsanläggning. En
perkolationsanläggning kan inte spolas/underhållas vilket gör att den med tiden
sätter igen vilket då kräver en urgrävning.
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Stenfyllda magasin är mer utrymmeskrävande, de kräver en hålrumsvolym på
ca 30 procent. För funktionen bör magasinen vara spridda inom hela
avrinningsområdet vilket leder till ett större behov av drift och underhåll.
En konstruerad våtmark kräver ett basflöde för att fungera väl och inte torka ut
under torrperioder. Basflödet från det aktuella området uppnår inte det
rekommenderade flödet på 0,023 l/s, ha. För att upprätthålla ett basflöde till en
våtmark skulle det krävas pumpning.
En konstruerad våtmark är utrymmeskrävande. En sådan anläggning kräver
minst det dubbla ytbehovet än den föreslagna lösningen.
En våtmark som överbelastas riskerar erosion och kanalbildning vilket kan leda
till kortare uppehållstider och en försämrad rening samt sedimentflykt vid
erosion. En våt damm konstrueras så att kortslutningsströmmar inte ska uppstå
vid placering av inlopp och utlopp. Den valda lösningen är därför robustare vid
hög belastning.
I en våt damm kan släckvatten och oljeläckage omhändertas eftersom att
utloppet kan stängas och det finns en tillgänglig reglervolym. I en våtmark eller
översilningsyta skulle föroreningarna spridas över en stor yta.

I den föreslagna dagvattenhanteringen har det där det är möjligt valts genomsläppliga
material för att öka infiltrationen och på så sätt bidra till minskade flöden och en ökad
rening av dagvattnet i körytornas överbyggnad och den omättade zonen.
Reningseffekten i dessa ytor har inte tagits med i beräkningarna som redovisas i
ansökan.
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I förslaget till dagvattenhantering har möjlig yta för efterpolering i våtmark eller
översilningsyta identifierats och markerats. Reningseffekten av en efterpolering har inte
tagits med i beräkningarna som redovisas i anmälan.
Den föreslagna våta dammen har enligt beräkningarna i StormTac ingen rening
avseende nickel. Det beror på att i beräkningar i StormTac avseende
föroreningsreduktion kan en reningsanläggning bara rena ner till en minsta möjliga
utsläppshalt. Det sker processer i sedimenten som gör att ämnen frigörs t.ex. i
samband med att växter bryts ner eller när djur rör om i dammens sediment som gör att
halter under denna minsta möjliga utsläppshalt i praktiken är svåra att uppnå. För de
fall där ingående halt är lägre än minsta möjliga utsläppshalt blir reduktionen därmed
noll. Om denna spärr tas bort i beräkningarna är reduktion av nickel ca 59 procent för
den våta dammen. Nickelhalten i orenat dagvatten är bedömd till ca 6 µg/l, vilket är 3-4
gånger högre än rådande halter i recipienten. Med hänsyn till utspädning är nickel även
i det orenade dagvattnet därför inte en problematisk förorening avseende
recipientpåverkan.

Föroreningssituationen på aktuella landområden
29. Ansökan ska kompletteras med en samlad beskrivning av historiken för
aktuella områden (bland annat närheten till Tunadalshamnens oljelager,
området är utfyllt i omgångar samt övrig eventuell verksamhet) och vad
den kan ha gett upphov till för föroreningar.
30. Ansökan ska kompletteras med undersökning och redovisning av
föroreningssituationen med avseende på vad tidigare verksamheter kan
ha gett upphov till föroreningar, fyllnadsmassors föroreningsgrad samt
eventuella föroreningar som härrör från luftnedfall. Förhållandena i markoch grundvatten ska beskrivas.
31. Ansökan ska kompletteras med på vilka grunder bedömningarna att
området sannolikt inte är förorenat eller inte är förorenat har genomförts.
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Bolaget vill med anledning av länsstyrelsens önskemål anföra följande.
En samlad beskrivning av historiken vad gäller verksamheter och eventuella
föroreningar för det aktuella området finns beskrivet i MKBn till detaljplanen för området
i avsnittet ”Mark- och vattenföroreningar” (se bilaga 5). I Bilaga 1e finns en karta som
översiktligt visar de intilliggande verksamheterna och potentiellt förorenade områden.
Bolaget har inför upprättandet av ansökningshandlingarna och denna komplettering
genomfört vissa undersökningar och utredningar bl.a. vad gäller grundvattnet och
föroreningar.
Det har bl.a. bedömts att grundvattenströmningen i närheten inte kommer att förändras
kvalitativt och spridningsrisken uppskattas inte heller öka på grund av det planerade
projektet. Grundvattenfrågan belyses mer detaljerat under svaret till punkt 3 samt i
Bilaga 4.
Bolaget har vidare genomfört vissa provtagningar för att kunna bedöma om särskilda
försiktighetsmått bör vidtas under t.ex. anläggningsarbetena i berörda mark- och
vattenområden. Bolaget anser inte att bolagets skyldigheter att undersöka det aktuella
området med avseende på eventuella föroreningar sträcker sig till att utreda andra
verksamheter och deras påverkan på mark- och vattenförhållandena, inte heller
påverkan från luftnedfall. Bolaget bedömer att den efterfrågade informationen vad
gäller andra verksamheter inte är nödvändig för prövningen av den nu planerade
verksamheten.
Om det under anläggningsarbetena skulle framkomma att det finns föroreningar i det
berörda markområdet kommer bolaget att hantera detta i dialog med
tillsynsmyndigeten.

Riskbedömning
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32. Ansökan ska kompletteras med ytterligare utredning och redovisning
gällande sprängning i berg. Förslag på försiktighetsmått och gränsvärden
och kontroller gällande vibrationer ska redovisas.
Bolaget har låtit utföra en ytterligare utredning med anledning av de planerade
sprängningarna, se rapport ”Metron. Riskbedömningar samt rekommendationer för
sprängningsarbeten vid utbyggnad av ny hamn, kombiterminal och tredjepartsytor
(2016-02-11)” (bilaga 6). I utredningen redovisas vilka verksamheter som riskerar att
störas av de planerade sprängningarna/bergarbetena. Förslag på gränsvärden för
angränsande objekt samt möjliga försiktighetsmått och kontrollmetoder för sprängning
för de anläggningar som kan komma att påverkas av planerade bergarbeten.
Riskanalysen ger att de mest kritiska avsnitten i de planerade bergschakten är i
anslutning till Korstaverkets turbinanläggning inom Kraftvärmeverk KVV, samt i
anslutning till Flogas anläggning med angränsande bergrum D.

Buller
Naturvårdsverket har påpekat att frågan om buller dominerat av låga frekvenser inte
tas upp i bullerutredningen trots att ventilationen och motorer på fartyg typiskt sett kan
ge upphov till lågfrekvent buller. Eftersom det kan vara kostsamt både att utreda och
åtgärda lågfrekvent buller är det enligt Naturvårdsverket rimligt att åtminstone som en
första åtgärd bedöma om risk för olägenhet för lågfrekvent buller föreligger.
Bolaget har med anledning av Naturvårdsverkets synpunkter låtit utföra en utredning
vad gäller risken för olägenheter till följd av lågfrekvent buller, se bilaga 7b. Av
utredningen framgår bl.a. att den beräknade ljudnivån inomhus vid närliggande
fastigheter inte beräknas överskrida folkhälsomyndighetens riktvärden avseende
lågfrekvent buller under angivna förutsättningar. Några exakta beräkningar av
lågfrekvent buller inomhus går dock inte att göra. Bedömningen har dock gjorts att de
ingångsdata som använts i beräkningarna är realistiska. Resultaten visar att risken för
olägenheter pga. lågfrekventljud från den sökta verksamheten kan bedömas som liten.
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Länsstyrelsen har i sitt yttrande när det gäller buller inledningsvis framfört synpunkten
att föreslagen provisorisk föreskrift om buller överskrider de bullerangivelser som
framgår av gällande planbestämmelser med 5 dBA.
Bolaget vill med anledning av ovanstående anföra följande vad gäller frågan om
gällande planbestämmelser och förslaget till prövotid och provisorisk föreskrift.
Precis såsom länsstyrelsen påpekat gäller för det aktuella området en detaljplan som
antogs av kommunfullmäktige 2012-06-18 och som vann laga kraft 2014-01-09.
I detaljplanen gäller bestämmelser angående störningsskydd enligt nedan.
Bullerskydd får anordnas inom kvartersmark. Stängsel/skalskydd ska anordnas
om det behövs för människors hälsa och säkerhet samt om det krävs för att
säkerställa att obehöriga utestängs från verksamhetsområdet. Skalskyddet kan
kombineras med skydd mot buller, insyn, ljus osv.
Verksamheten får inte medföra påtagliga störningar för närboende i form av
lukt, damm, vibrationer, ljus eller buller (se definition av "påtaglig störning"
under avsnittet Störningar i Planbeskrivningen). Ekvivalenta och maximala
ljudnivåer vid närliggande bostadshus får inte överskrida gällande riktvärden.
Infrastrukturprop. 1996/97:53 samt Naturvårdsverkets allmänna råd för externt
industribuller ska efterföljas samt Socialstyrelsens allmänna råd för lågfrekvent
buller.
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Det fortsatta planeringsarbetet för den nya hamnverksamheten har inneburit
förändringar av den planerade utformningen och omfattningen av verksamheten. De
huvudsakliga förändringarna är att kajlinjen har fått ett nytt läge och att kajen kommer
bli kortare. Hamnen kommer ta en mindre yta i anspråk vilket medför att utfyllnaden blir
mindre liksom behovet av muddring och dumpning. Detta innebär även att
verksamheten kommer närmare den befintliga Tunadalshamnen. Ur ett miljöperspektiv
har det sammantaget ansetts bättre att den planerade containerhamnen sluter an
befintlig hamn, där befintlig hamnplan kan utökas, än att den placeras där den
ursprungligen planerades, på jungfruligt område, med väsentligt större miljöpåverkan
som följd. Flytten innebär dock att hamnverksamheten kommer att bedrivas närmare
Alnön än vad som planerades i samband med antagandet av detaljplanen. Placeringen
överenstämmer dock fortfarande med detaljplanen.
Bolaget har i ansökan föreslagit att bullerfrågan ska utredas under en prövotid under
vilken bolaget ska utreda åtgärder för att begränsa bullerstörningarna från
verksamheten. Under den föreslagna prövotiden kommer utredningarna omfatta både
hur verksamheten kan bedrivas för att begränsa ljudnivån och möjliga skyddsåtgärder.
För den period under vilken utredningarna ska genomföras har bolaget föreslagit
provisoriska föreskrifter enligt nedan.
Buller från verksamheten får som riktvärden* inte ge upphov till högre
ekvivalent ljudnivå vid bostäder än
55 dBA dagtid, måndag till fredag, kl. 06.00-18.00
45 dBA nattetid, kl. 22.00-06.00 och
50 dBA övrig tid.
Momentana ljud nattetid, kl. 22.00.- 06.00 får inte överskrida 58 dBA vid
bostäder.
*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet
för tillståndshavaren att vidta åtgärder så att värdet kan innehållas.
Föreslagna provisoriska föreskrifter överensstämmer med de bullervillkor som gäller för
den befintliga Tunadalshamnen.
I samband med den bullerutredning som bolaget nu låtit utföra, se bilagorna 7a-c, har
en ny inventering av utrustningen som kommer att hantera containrar gjorts. Det kan då
konstateras att det finns utrustning som har lägre ljudemission än vad som låg till grund
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för de tidigare beräkningarna. Efter vissa åtgärder går det t.ex. nattetid att innehålla en
ljudnivå på ca 42 dBA vid närmaste bostäder. Det är således förhållandevis god
marginal till det värde som föreslagits som provisorisk föreskrift och riktvärde nattetid.
Vilka åtgärder som är rimliga att vidta för att komma ner till så låga bullernivåer som
möjligt kommer att utredas under den prövotid bolaget föreslagit. Efter avslutad
prövotid kommer slutliga villkor att föreslås.
Med föreslagna provisoriska föreskrifter begränsas ljudnivåerna till skydd för
människors hälsa och miljö. Bolaget anser att den planerade hamnverksamheten inte
kan anses medföra påtaglig störning, särskilt med beaktande av att pågående
verksamhet i Tunadalshamnen har motsvarande bullervillkor som slutliga villkor.
Bolaget anser inte att den planerade verksamheten strider mot gällande detaljplan på
sådant sätt att kraven i 2 kap. miljöbalken inte kan anses uppfyllda.
Länsstyrelsen har vidare framfört följande kompletteringskrav vad gäller buller.

33. Komplettera ansökan med ett förtydligande om varför bedömningen, vad
gäller bedömningen om anses vara förenad med osäkerheter.
Av den bullerutredning som bolaget låtit utföra, se bilagorna 7a-c, framgår bl.a. att det
är svårt att förutse hur enstaka händelser kan påverka bullernivåerna. Vid normal
hantering kan antas att det kommer finnas god marginal till de provisoriska föreskrifter
som föreslagits. Under prövotiden kommer bland annat utredas hur man genom att
styra arbetssätt m.m. kan begränsa bullernivåerna. Det kan vidare konstateras att
beräkningen som gjordes som underlag för MKBn är konservativt beräknad dvs. den
utgår från ett ”värsta fall”.
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34. Komplettera ansökan vad gäller skälen till att prövotid och provisoriska
föreskrifter föreslås. Det ska tydligt framgå vad som saknas i
bullerutredningen och vad som därför behöver utredas under prövotiden.
Under prövotiden kommer med större noggrannhet än tidigare beräknas effekten av
olika åtgärder som kan vidtas bl.a. vad gäller utbildning av truck- och kranförare,
möjligheterna att erhålla tystare truckar, mer omfattande kontroll av de fartyg som
anlöper och vilket buller de alstrar m.m. Det kommer även att utredas om det är möjligt
att införa ett akustiskt övervakningssystem som kan varna truck- och kranförarna om
det förekommer höga momentanljud vilket i sin tur kan påverka deras arbete.

35. Komplettera ansökan med uppgifter om hur många nätter per år som
hamnverksamheten beräknas bedrivas nattetid. Erfarenhet från
Tunadalshamnen kan ge vägledning.
Planeringen är att det kan förekomma nattarbete 1-3 gånger per vecka då man arbetar
hela eller delar av natten.
36. Komplettera ansökan med rapporten (ÅF Rapport 560850 – Ao4
Sammanställning bullersituationen 2015. Lars Landström och Peter
Pettersson, 2015-06-04) men även med uppgifter om hänsyn har tagits till
andra bullrande verksamheter och om de påverkar samma områden och
närboende som hamnen och kombiterminalen.
Ansökningshandlingarna kompletteras med den efterfrågade rapporten, se bilaga 8.
Det bör dock påpekas att den aktuella rapporten i viss utsträckning grundar sig på
något ändrade förutsättningar än vad som nu redovisas i bifogade utredningar, se
bilagorna 7a-c. Det innebär också att slutsatserna i viss utsträckning justerats. T.ex.
har förutsättningarna ändrats vad gäller antalet reachstackers vilket gjort att
bedömningen vad gäller framtida bullernivåer ändrats något. Det samma gäller
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beräkningen av buller med och utan containers på fartygen. När det gäller andra
bullrande verksamheter som kan påverka samma områden och närboende beskrevs
detta i den tidigare rapporten, se bilaga 8.
37. Komplettera ansökan med uppgifter om hur efterlevnaden av riktvärdena
för byggbuller kommer att kontrolleras samt hur lång byggperioden är för
hamnen och kombiterminalen.
Den totala byggperioden för containerhamnen och kombiterminalen kommer att vara ca
2,5 år. Bolaget har låtit ta fram ett förslag till hur kontrollen av byggbuller ska ske under
anläggningsarbetena se bilaga 7 c.
38. Komplettera ansökan med den refererade rapporten Byggbullerutredning
för containerhamnen och anslutande logistikytor under berg och
jordschaktning (WSP, 2012-01-29).
Ansökningshandlingarna kompletteras med den efterfrågade rapporten se bilaga 9.
39. Komplettera handlingarna med hur den externa ljudnivån kommer att
mätas. Ange även vilken metod som kommer att användas.
När det gäller kontroll av verksamheten kommer vid drift av anläggningen buller
kontrolleras med hjälp av närfältsmätningar och beräkningar vid representativa
bullerförhållanden. Mätningar görs enligt gällande standarder inklusive värdering av
ljudets typ och varaktighet i tiden. Beräkningar förs enligt Nordiska beräkningsmodellen
för externat industribuller, DAL 32. Se vidare angående planerade kontroll av buller
under pågående drift i bilaga 7a.
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40. Komplettera ansökan med vilka ljudnivåer som blir aktuella om föreslagna
bullerdämpande åtgärder genomförs.
Med hänsyn till att bolaget föreslagit en prövotid vad gäller buller kommer nödvändiga
bullerdämpande åtgärder att utredas. Det har inför ansökan föreslagits åtgärder men
bolaget anser att ytterligare åtgärder och olika kombinationer av åtgärder behöver
utredas innan slutliga villkor kan fastställas och innan man kan säga vilka och vilken
kombination av olika åtgärder som behöver vidtas. Förutsättningarna kan även komma
att ändras. T.ex. kommer en mobil kran att användas, i vart fall inledningsvis. Hamnen
kommer dock vara förberedd för med spår för en s.k. STS kran. Den sistnämnda typen
av kran är betydligt tystare än dagens mobila kran. Sammantaget anser bolaget att det
i nuläget är omöjligt att förutspå vilka bullernivåer i detalj som kan komma att bli
aktuella med samtliga rimliga åtgärder vidtagna. Se vidare bilaga 7a.

Saknade underlagsrapporter
Länsstyrelsen har efterfrågat saknade underlagsrapporter enligt nedan.
41. Ansökan ska kompletteras med följande underlagsrapporter.







Cato, I (2012) PM Bedömning av havsbottenshöjning vid
3
tippning av 202 000 m inom föreslagen utvidgad tipplats i
Draget, Sundsvalls kommun, SGU
Cato, I & Kjellin (2012) SGU utredning om tipplats sydväst
Alnön kan rymma muddermassor från planerad Logistikpark i
Sundsvall
WSP (2012): Rapport Kompletterande undersökning av
sediment i Petersvik inför muddring och ny hamn.
WSP (2012): PM Förorenad mark och sediment
WSP (2011) PM översiktlig miljöteknisk markundersökning
med avseende på luftnedfall.
WSP (2011) Miljöteknisk undersökning av sediment inför
landfyllnad och ny hamn.
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De efterfrågade rapporterna biläggs detta yttrande, se bilaga 10 a-f.

Avslutningsvis
Bolaget har fått tillfälle att yttra sig över de önskemål om kompletteringar som
Naturvårdsverket och länsstyrelsen har redogjort för i inlämnade yttranden till Markoch miljödomstolen. Bolaget har valt att hantera dessa önskemål såsom om dessa
hade framställts i ett föreläggande om kompletteringar. Bolaget har därför bl.a. valt att
genomföra ytterligare utredningar och undersökningar med syfte att komplettera redan
ingivna ansökninghandlingar med ytterligare underlag till grund för Mark- och
miljödomstolens prövning. Syftet med genomförda utredningar och undersökningar har
bl.a. varit att visa att det med planerade skyddsåtgärder är säkerställt att den planerade
verksamheten kan genomföras i enlighet med hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken och
att verksamheten inte kommer att medföra oacceptabel påverkan på människors hälsa
och miljö. Bolaget anser således att den valda lokaliseringen, som dessutom valts för
att minska miljöpåverken i förhållande till den plats som föreslogs inför
detaljplaneläggningen, är den plats som är mest lämplig med hänsyn till att ändamålet
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
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De nu genomförda utredningarna och undersökningarna bekräftar att de
skyddsåtgärder som planerades redan inför upprättandet av ansökningshandlingarna
kan bedömas som tillräckliga. Bolaget har därutöver ändock föreslagit ytterligare
åtgärder t.ex. att de sediment som kommer att muddras planeras att separeras på så
sätt att endast massor med klass 1-3 får tippas vid Draget och att övriga massor ska
omhändertas och då på ett ur miljösynpunkt lämpligt sätt.

Uppdragsnr: 10223834

24 (25)

Bilagor
Bilaga 1, Kartor och översikter
Bilaga 1a, Karta 1 Översikt
Bilaga 1b, Karta 2 Avgränsning av ansökan
Bilaga 1c, Karta 3 Ingående arbetsmoment
Bilaga 1d, Karta 4 Ny containerhamn med kaj och utfylld yta
Bilaga 1e, Karta med omkringliggande industrier och verksamheter

Bilaga 2, PM Konsekvenser för vattenmiljön vid anläggande och drift av
containerhamn i Sundsvall - justerad 2016-02-29.
Bilaga 3, Tyréns (2011). Akvatisk inventering av Tunabäcken, Petersvik,
Sundsvall. Tyréns 2011-07-06.
Bilaga 4, PM Grundvattenmodellering
Bilaga 5, Från Plan MKBn, Detaljplan för Sundsvall Logistikpark Skön,
Sundsvalls kommun. Upprättad 2011-10-26, reviderad 2012-02-22 samt
2012-05-16.

http://ams.se.wspgroup.com/projects/10223834/Document/Yttrande till MMD/Utkast
komplettering till MMD 160222.docx
ver

Bilaga 6, Metron. Riskbedömningar samt rekommendationer för
sprängningsarbeten vid utbyggnad av ny hamn, kombiterminal och
tredjepartsytor (2016-02-11).
Bilag 7, Buller
Bilaga 7a, Rapport 560850-F. Komplettering av tillståndsansökan enligt
föreläggande 2015-11-23 (2016-02-26).
Bilaga 7b, PM 560850-H. Komplettering till tillståndsansökan. Lågfrekvent ljud.
(2016-02-24).
Bilaga 7c, PM 560850-I. Komplettering till tillståndsansökan. Förslag till
kontrollprogram- byggbuller under anläggningstiden (2016-02-24).

Bilaga 8, ÅF Rapport 560850 – Ao4 Sammanställning bullersituationen
2015. Lars Landström och Peter Pettersson, 2015-06-04.
Bilaga 9, Byggbullerutredning för containerhamnen och anslutande
logistikytor under berg och jordschaktning (WSP, 2012-01-29).

Uppdragsnr: 10223834

25 (25)

Bilaga 10, Efterfrågade underlagsrapporter.
Bilaga 10a, Cato, I (2012): PM Bedömning av havsbottenshöjning vid tippning av
3
202 000 m inom föreslagen utvidgad tipplats i Draget, Sundsvalls kommun,
SGU.
Bilaga 10b, Cato, I & Kjellin (2012): SGU utredning om tipplats Draget sydväst
Alnön kan rymma muddermassor från planerad Logistikpark i Sundsvall.
Bilaga 10c, WSP (2012): Rapport Kompletterande undersökning av sediment i
Petersvik inför muddring och ny hamn, Skön, Sundsvalls kommun.
Bilaga 10d, WSP (2012): PM Förorenad mark och sediment
Bilaga 10e, WSP (2011): PM översiktlig miljöteknisk markundersökning med
avseende på luftnedfall.

http://ams.se.wspgroup.com/projects/10223834/Document/Yttrande till MMD/Utkast
komplettering till MMD 160222.docx
ver

Bilaga 10f, WSP (2011): Miljöteknisk undersökning av sediment inför landfyllnad
och ny hamn.

