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1

INLEDNING OCH BAKGRUND

Containerhanteringen har ökat kraftigt världen över eftersom den utgör ett praktiskt sätt att hantera
produkter och transporter. Containerhanteringen inom Sundsvalls hamn, och behovet av logistikytor i
anslutning till hamnen, har ökat i större omfattning än vad som förutsattes vid tidigare
tillståndsprövningar inom hamnområdet. Detta beror delvis på att containertrafik har vunnit mark mot
andra transportsätt på sjön. Processen avseende tidigare tillstånd inom hamnområdet har vidare
dragit ut på tiden samtidigt som industrierna som transporterar ut gods i hamnen har ökat sin
produktion.
Sundsvalls hamn utgör en hamn av riksintresse. Hamnen är en allmän hamn, en s.k. TEN-hamn
(TransEuropeiskaNät) klass A, vilket innebär en hamn med internationell sjöfart, vars trafik överstiger
1,5 miljoner ton eller 200 000 passagerare per år och som har förbindelser med övriga TEN.
Sundsvalls hamns logistikytor är fullt utnyttjade idag. Hamnen får i dagsläget tacka nej till
affärsmöjligheter då det inte finns någon möjlighet att hantera tillkommande flöden. Ett exempel är
utbyggnaden av vindkraften i regionen. Ett annat är fiberflöden såsom sågtimmer, massaved, flis och
biobränslen. Det saknas även tillräckliga ytor för containerhanteringen.
Sundsvall Logistikpark är ett tänkt transportnav för gods som möjliggör mer hållbara transporter inom
kommunen och i regionen. Logistikparken omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken som meddelades
av Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt genom deldom 2017-04-12, mål M 1697–15.
Tillståndet medger bl.a. anläggande och drift av en ny containerhamn för hantering av högst 1,3
miljoner ton gods per år. De hanteringsytor som tillståndet medger klarar ett årligt flöde om 86 000
TEUS (Twenty-foot Equivalent Unit, dvs. containers). Den senaste prognosen indikerar att det årliga
flödet inom närtid kommer att uppgå till 120 000 TEUS. Sundsvalls hamn är därför i behov av större
containerhanteringsytor för att möta efterfrågan och skapa möjlighet att hantera gods och flöden som
hamnen idag får tacka nej till.
Med anledning av det ökade behovet av logistikytor avser SCA Logistics AB (”bolaget”) att ansöka om
tillstånd enligt miljöbalken för utökad landbyggnad genom muddring, invallning och utfyllnad med
muddermassor, aska och grönlutslam m.m. inom vattenområdet vid Petersvik i anslutning till
Sundsvalls Hamn i Sundsvalls kommun. Ansökan kommer även att omfatta dispens från
dumpningsförbudet (rena muddermassor). Åtgärderna är tillståndspliktiga (anläggande av
landbyggnaden) och förutsätter dispens (dumpning av rena muddermassor) enligt miljöbalken.
Den utökade landbyggnaden kommer att utföras inom det område som är detaljplanelagt för Sundsvall
Logistikpark. När Logistikparken anläggs, kommer ett stort överskott av sprängsten att uppkomma. För
att göra byggprocessen kostnadseffektiv, resurseffektiv och minska dess miljöpåverkan bör det
överskott av sprängsten, som är lämpligt för byggnationen, tas tillvara och nyttjas på plats. Det finns
med andra ord vinster med att anlägga logistikparken och landbyggnaden för hamnplanen i Petersvik
under samma tidsperiod, eftersom sprängsten från logistikparken kan nyttjas för landbyggnaden.
Den utökade landbyggnaden anses inte automatiskt medföra betydande miljöpåverkan enligt
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Bolaget bedömer dock att den aktuella verksamheten kan
komma att innebära en betydande miljöpåverkan, bl.a. med anledning av att den planerade
landbyggnaden innebär en permanent förändring av landskapsbilden. Något undersökningssamråd
behövs således inte, se 6 kap. 23 § andra stycket 1 miljöbalken. Samråd kommer därför redan i detta
skede att genomföras i en vidare krets. Detta innebär att undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 §
andra stycket miljöbalken inte har genomförts (se 6 kap. 30 § tredje stycket). Detta samrådsunderlag
avser således ett sådant avgränsningssamråd som avses i 6 kap. 28 § (och 29 §) miljöbalken.
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SCA Logistics AB önskar nu synpunkter när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och
utformning samt om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser.
Med hänsyn till rådande pandemi (covid 19) kan ett samrådsmöte inte genomföras.
Samrådsförfarandet kommer således endast att ske via annonsering och tillhandahållande av
samrådsunderlag. Skriftliga synpunkter kan lämnas till WSP Sverige AB att Maria Vamling Box 758
851 22 Sundsvall eller maria.vamling@wsp.com senast den 25 juni 2020.
Härutöver kommer ett samrådsmöte via länk att hållas med berörda myndigheter. Skriftligt samråd
sker parallellt med sektorsmyndigheter och organisationer m.fl.

2

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Verksamhetsutövare:

SCA Logistics AB

Organisationsnummer:

556431-6965

Adress:

Box 805 851 23 Sundsvall

Kontaktperson media:

Björn Lyngfelt, SCA,
Mejl: bjorn.lyngfelt@sca.com
Tel: 060-19 30 00

Kontaktperson projekt:

Magnus Jinnerot, SCA
Mejl: magnus.jinnerot@sca.com
Tel: 060-19 30 00

Kontaktperson i miljöfrågor:

Christer Fält, SCA
Mejl: christer.falt@sca.com
Tel: 060-16 41 09 (C Fält)

Besöksadress:

Sjöfartsvägen 7

Fastighetsbeteckning:

Korsta 8:13, del av Korsta 7:1 och 7:56

Län:

Västernorrlands län

Kommun:

Sundsvalls kommun

2.1

MILJÖRELATERAD LAGSTIFTNING SOM BERÖR
VERKSAMHETEN

Planerade verksamheter och åtgärder är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Ansökan kommer även att
omfatta dispens från dumpningsförbudet i 15 kap. 27 § miljöbalken.

2.2

TIDIGARE PRÖVNING

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt genom deldom 2017-04-12, mål M 1697–15,
lämnat Sundsvall Logistikpark AB tillstånd enligt miljöbalken att
1. inom fastigheterna Korsta 7:1, 8:1 och 7:56 i Sundsvalls kommun
a. riva ut befintlig kaj och brygga
b. genom muddring avlägsna högst 50 000 tfm 3 (teoretiska fasta kubikmetrar) massor
c. anlägga sprängstensvallar och fylla ut vattenområden innanför sprängstensvallarna
med schaktmassor samt

6 | 10295809 • Tillstånd vattenverksamhet

d. anlägga en ca 150 meter lång kaj för containertrafik och uppföra de byggnader och
installationer som behövs för den hamnverksamhet som ska bedrivas vid kajen i
enlighet med markeringar på kartbilden i domsbilaga 1 (se Figur 1)

Figur 1 Domstolsbilaga 1, deldom 2017-04-12, mål M 1697–15.

2. inom fastigheterna Korsta 7:1, 7:2, 7:38, 7:44, 7:45, 7:46, 7:55, 7:56, 7:62 och 7:67 i Sundsvalls
kommun uppföra och driva en kombiterminal för omlastning av gods huvudsakligen på det sätt
som anges i ansökningshandlingarna
3. inom det nya hamnområdet och utfyllnadsområdet inom fastigheterna Korsta 7:1, 7:56, 8:1 och
8:11 i Sundsvalls kommun bedriva hamnverksamhet med en trafik som omfattar fartyg med en
bruttodräktighet på mer än 1350 och med hantering av maximalt 1,3 miljoner ton gods per år
4. inom fastigheterna Korsta 7:1, 7:2 och 7:56 i Sundsvalls kommun kulvertera del av
Tunabäcken enligt blå markering på kartbilden i domsbilaga 1 (se Figur 1)
5. lagra snömassor inom hamnområdet och Logistikparken i övrigt samt
6. lämnar bolaget dispens enligt 15 kap. 29 § miljöbalken att inom det område inom fjärden Draget
som markeras på kartbilden i domsbilaga 2 (se Figur 2) dumpa högst 60 000 m3 lösa
muddermassor motsvarande 50 000 tfm 3.
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Figur 2 Domstolsbilaga 2, deldom 2017-04-12, mål M 1697–15.

Tillståndet har förenats med 25 slutliga villkor. Frågan om slutliga villkor för buller i driftskedet har
skjutits upp under en prövotid. Tillståndet har vunnit laga kraft.
Sundsvall Hamn har sedan tillståndet meddelades tagit över ansvaret för de delar av tillståndet som
avser hamnen. Sundsvalls Hamn är således tillståndshavare beträffande punkt 1, 3 och 6 i
tillståndsmeningen.

3

LOKALISERING
3.1

PLATS

Det vattenområde där den utökade landbyggnaden planeras ligger i anslutning till Petersvik, vid
Sundsvalls Hamn i Sundsvalls kommun (ca 4,5 km nordost om Sundsvalls centrum). Vattenområdet är
beläget i den nordöstra delen av Sundsvallsbukten som i norr gränsar mot Alnösundet, se Figur 3.
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Figur 3 Översiktskarta över området för den utökade landbyggnaden.

3.2

OMGIVNING

Omgivningen kommer med utbyggd logistikpark präglas av industri, huvudsakligen hamn- och
kombiterminalverksamhet. Området för Tunadalshamnen, med SCA Tunadals sågverk, angränsar
berört vattenområde norrifrån. I sydväst ligger SCA Ortvikens pappersbruk. I anslutning till
Korstaberget, som angränsar berört område i väst, ligger Sundsvall Energi AB. Utbyggnaden av
Sundsvalls logistikpark med ny containerhamn, kombiterminal och logistikytor anges i figur 4 nedan.
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Figur 4. Sundsvall Logistikpark, http://sundsvalllogistikpark.se/, 2020-05-19.

3.3
3.3.1

KOMMUNAL PLANERING

Översiktsplan

Översiktsplanen Sundsvall 2021 antogs av kommunfullmäktige 2014-05-26. I översiktsplanen anges
att mark bör erbjudas i områden där synergieffekter mellan olika verksamheter kan skapas och där det
finns goda förutsättningar för effektiva hållbara transporter. Logistikparken anges som ett exempel på
en sådan verksamhet. Området Tunadal-Korsta-Ortviken, till vilket berört vattenområde angränsar,
ska omvandlas till ett godstransportnav med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart. I planerna för
logistikparken ingår att ersätta befintligt kombiterminalläge vid Sundsvall C.
För området Tunadal-Korsta-Ortviken finns även en fördjupad översiktsplan, som vann laga kraft
2010-04-21, med huvudsyfte att utveckla ett transportcentrum med strategisk hamn och
kombiterminal.

3.3.2

Detaljplan

Det vattenområde som nu är aktuellt för landbyggnad ligger helt inom detaljplan för Sundsvall
Logistikpark, DP-404, som fastställdes 2014-01-09 (se Figur 5).
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Figur 5 Detaljplan för Sundsvalls Logistikpark, DP-404, Sundsvalls kommun. Rödmarkerad yta utgör ungefärlig
yta över berört vattenområde avsedd för landbyggnad.

Det aktuella vattenområdet, se rödmarkerad yta som avser landbyggnaden ovan mark i Figur 5, är till
större delen beläget inom fastigheten Korsta 8:13 och utgör yta avsedd för hamnplan (kvartersmark,
V). Strandlinjen inom berört vattenområde tangerar även fastigheterna Korsta 7:1 och Korsta 7:56,
som inom berörda delar av detaljplanen också utgör yta avsedd för hamnplan. Samtliga berörda
fastigheter ägs i nuläget av Sundsvalls kommun. Fastighetsgränserna anges i Figur 6. Strandskyddet
har upphävts inom kvartersmark.
Landbyggnaden är förenlig med detaljplanen då det berörda området för planerad landbyggnad utgör
yta för hamnplan.
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Figur 6. Fastigheter inom vattenområdet avsedd för landbyggnad anges i orange text. Utklipp från detaljkartan
med fastighetsgränser Sundsvalls kommun, 2020-05-18.

3.4

ALTERNATIV LOKALISERING

Den utökade landbyggnaden anläggs i direkt anslutning till befintlig hamnverksamhet i Sundsvalls
hamn då det råder brist på logistikytor inom hamnområdet. Hamnen har ett behov av de nya
hanteringsytorna i direkt anslutning till befintlig verksamhet. Inga alternativa lokaliseringar aktualiseras
således.
Den sprängsten som är lämplig för byggnationen, som uppkommer vid anläggandet av logistikparken,
kan direkt nyttjas för landbyggnaden, vilket innebär korta transportavstånd under anläggningsskedet.
Därmed begränsas utsläppen av växthusgaser. Att använda lämpliga massor lokalt, innebär en
hushållning av naturresurser och en byggprocess med en mindre miljöpåverkan.
För att omhänderta de rena muddermassor som uppkommer vid muddringen har dumpning till havs
preliminärt bedömts vara ett lämpligt alternativ. Ett antal lokaliseringar för dumpningsplatser har
identifierats vid tidigare dispensansökningar inom närområdet. Några av de alternativ som studerats
tidigare är Draget, Draghällan, Klingerfjärden och Storholmsfläsjan. Baserat på ett flertal genomförda
utredningar bedöms Draget utgöra mest lämplig plats för dumpning av rena muddermassor. I SGU:s
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rapport från maj 20181 konstateras att både muddertippningsplatserna Draget och Draghällan (se
Figur 7), med prioritet för det förstnämnda området, lämpar sig för deponering av muddermassor.
Alternativa lokaliseringar för dumpningsplatser av muddermassor och principer för detta kommer att
redovisas mer ingående i den kommande MKB:n.

Figur 7. Muddertippningsplatser i Draget 2004-2016 (den mindre rödstreckade rutan 1-2-3-4) och Draget 2017
(den större rödstreckade rutan 11-12-13-14) samt Draget 2018 (den blåstreckade rutan 21-22-23-24) och i högra
delen av kartan SO Draghällan 2018 (den rödstreckade rutan 31-32-33-34). Underlag Sjökort 524. Illustrationen
är hämtad från SGU:s rapport ”Utredning om möjliga djupområden i Sundsvallsbukten kan rymma muddermassor
från SCA:s planerade utbyggnad i Östrand” från maj 2018.

1”Utredning

om möjliga djupområden i Sundsvallsbukten kan rymma muddermassor från SCA:s planerade
utbyggnad i Östrand”, Sveriges Geologiska Undersökning, maj 2018
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4

VERKSAMHETSBESKRIVNING
4.1

AVGRÄNSNING OCH OMFATTNING

Föreliggande samrådsunderlag avser en utökad landbyggnad genom muddring, invallning och
utfyllnad med muddermassor, aska och grönlutslam m.m. inom ett vattenområde på ca 50 000 m2
inom fastigheten Korsta 8:13 och inom mindre delar av fastigheterna Korsta 7:56 och 7:1 i Petersvik
(se gulmarkerad yta, Utökad landbyggnad, i Figur 8) samt dumpning av muddringsmassor (rena
massor).
En utfyllnad av ca 30 000 m2 av det berörda vattenområdet har redan prövats inom ramen för det
befintliga tillståndet för logistikparken (se orangemarkerad yta, Tillståndsgiven landbyggnad, i Figur 8).
Utfyllnaden av tillståndsgiven landbyggnad har ännu inte påbörjats.

Figur 8 Illustration över berört vattenområde samt ytor avseende tillståndsgiven landbyggnad och utökad
landbyggnad.
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Utfyllnaden av det berörda vattenområdet planeras ske succesivt samt drifttagandet av hamnytan
kommer att ske etappvis, se Figur 9 nedan. Etapp 1 planeras att genomföras inom ramen för befintligt
tillstånd för logistikparken. Etapp 2 kommer att genomföras inom den utökade landbyggnaden som
bolaget nu söker tillstånd för.

Figur 9 Illustration över planerade etapper för hela landbyggnaden, tillståndsgiven landbyggnad och utökad
landbyggnad inkluderad.
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Slutlig landbyggnad, tillståndsgiven och utökad landbyggnad inkluderad, kommer att omfatta en yta på
ca 80 000 m2, se Figur 10 nedan. I Figur 11 nedan illustreras även en framtidsversion över hela den
planerade landbyggnaden, tillståndsgiven landbyggnad och utökad landbyggnad inkluderad.

Figur 10 Illustration över hela den planerade landutfyllnaden i Petersvik, tillståndsgiven landbyggnad och utökad
landbyggnad inkluderad.

Figur 11 Framtidsversion över hela den planerade landutfyllnaden i Petersvik, tillståndsgiven landbyggnad och
utökad landbyggnad inkluderad.
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Landbyggnaden avses att utföras i likhet med den landbyggnad som genomförts vid Tunadals
sågverk, se dåvarande Miljödomstolens vid Östersunds tingsrätt dom 2008-06-18, mål M 1338-07.
Erfarenheterna från den utförda landbyggnaden vid Tunadals sågverk är goda, där arbetena tekniskt
sett har kunnat utföras enligt plan och landbyggnaden har fått önskvärda egenskaper samtidigt som
omgivningspåverkan vid anläggandet har varit begränsad. Mot denna bakgrund avses landbygganden
vid Petersvik utföras på samma sätt.
Nedan följer en översiktlig beskrivning av de planerade åtgärderna avseende etapp 2 (se Figur 9),
som kommer att anges mer i detalj i den MKB som tas fram i nästa skede.
Berört vattenområde kommer att vallas in med sprängsten. Sprängstensvallen har ett stabiliserande
syfte, men medför även att den efterföljande landutfyllnaden inte kommer att orsaka någon nämnvärd
grumling i den utanförliggande Sundsvallsbukten. Längden på sprängstensvallen bedöms uppgå till ca
600 m och bredden på krönet till ca 6,5–7,5 m. På sprängstensvallen kommer en transportväg
anläggas som kan nyttjas för transporter under utfyllnaden av landbyggnaden.
En ränna muddras ur ner till fastare lager för att sprängstensvallen ska vila på en stabil grund. De rena
muddermassorna kommer att fraktas bort med en bottentömmande pråm för att sedan tippas i avsedd
dumpningsplats. Dumpning till havs har preliminärt bedömts vara ett lämpligt alternativ. Baserat på ett
flertal genomförda utredningar bedöms Draget utgöra mest lämplig plats för dumpning av rena
muddermassor.
Förhöjda halter av organiska miljöföreningar har påträffats i de översta 0-0,1 m av sedimenten inom
det berörda området. Mot denna bakgrund kommer de översta 0,5 m av sedimenten att behandlas
som förorenade samt kommer att fraktas med pråm längst in i den blivande invallningen.
I anslutning mot sprängstensvallen kommer först ett tätskikt bestående av en geotextilduk och
flygaska att anläggas. Därefter kommer fyllnadsmaterialet att läggas ut. Fyllnadsmaterialet utgörs i
huvudsak av aska och grönlutslam, men kan även bestå av icke-kontaminerade jordmassor och andra
material.
När sprängstensvallen har anlagts kommer landutfyllnad att ske innanför banken mot stranden och
hamnområdet.
Behovet av fyllning av sprängsten till de planerade sprängstensvallarna inom etapp 2 bedöms utgöra
omkring 350 000 m3.
Orena massor som kommer att omhändertas inom området innanför invallningen bedöms till ca 30
000 m3.
Behovet av massor som aska, grönlutslam, konventionella utfyllnadsmassor, eller annat lämpligt
material inom området för senare landfyllnad innanför invallning bedöms utgöra ca 400 000 m3.
Överskottet av rena massor som kommer att uppkomma i samband med muddringen i berört
vattenområde bedöms utgöra en volym på omkring 160 000 m3. De rena muddermassorna kommer
att dumpas enligt ett i förväg upprättat kontrollprogram. Valet av dumpningsplats kommer att ske med
hänsyn till lämpliga bottenegenskaper, områdets känslighet, förväntade miljöeffekter, volym
muddermassor, genomförbarhet och motstående intressen. Ett vanligt krav på en dumpningsplats för
lösa jordmassor av ler- och siltjord är att det råder ackumulationsförhållanden för finsediment och
organiskt material. I MKB:n kommer alternativa möjligheter för omhändertagande av
dumpningsmassor beskrivas, liksom hur verksamheten förhåller sig till avfallshierarkin.
Energianläggningen Korstaverket som ägs av Sundsvall Energi AB har en utloppsledning för
processvatten inom det aktuella vattenområdet. Förslag på hur ledningen kan dras genom planerad
landbyggnad har tagits fram. Sundsvall Energi planerar att anmäla eller söka tillstånd för att flytta
utloppsledningen. Denna process hanteras i särskild ordning och omfattas inte av föreliggande
prövning. Sundsvall Energi kommer att ingå i samrådskretsen.
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En överlåtelse av fastigheten Korsta 8:13 pågår mellan Sundsvalls kommun och SCA Logistics AB.
Det kommer att upprättas ett rådighetsmedgivande enligt vilket Sundsvalls kommun upplåter rådighet
över berörda fastigheter till SCA Logistics AB.

4.2

ARBETSTIDER

Hela landbyggnaden, tillståndsgiven landbyggnad och utökad landbyggnad inkluderad, kommer att
genomföras successivt under en tioårsperiod. Behovet av logistikytor kan komma att styra tiden för
färdigställande. Landbyggnadsområdet närmast hamnverksamheten kommer att färdigställas och tas i
drift först. Byggtiden beräknas till minst fem år. Arbete under anläggningsskedet kommer framförallt att
ske dagtid.

4.3

LOGISTIK

Landbyggnad i ett vattenområde kräver stora mängder fyllnadsmaterial. Genom att ta tillvara den
sprängsten som uppkommer i samband med utbyggnaden av logistikparken kan antalet transporter
hållas nere. Logistiken avseende fyllnadsmaterial för senare landfyllnad bedöms utgöras av ett fåtal
transporter fördelade under längre perioder.

4.4

UTSLÄPP TILL LUFT

Utsläppen till luft till följd av den planerade landbyggnaden kommer framförallt utgöras av avgaser från
fordon. Utsläppen begränsas dock i och med att bergmassor och fyllnadsmaterial kan tas från
närområdet. För det fall att den utökade landbyggnaden inte kommer till stånd behöver den
sprängsten som uppkommer vid anläggandet av Logistikparken samt det material som uppkommer vid
närliggande industrier transporteras till annan avsedd plats, vilket i sin tur ger upphov till längre
transporter och större utsläpp av växthusgaser.

4.5

ALTERNATIV UTFORMNING

Utformningen av landbyggnaden, tillståndsgiven landbyggnad och utökad landbyggnad inkluderad, är
projekterad, men vissa mindre justeringar i samband med detaljprojektering kan komma att göras. Det
är inte aktuellt med några alternativa utformningar.
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5

MILJÖNS KÄNSLIGHET I OMRÅDEN SOM KAN
ANTAS BLI PÅVERKADE
5.1

GEOLOGI OCH HYDROLOGI

Landområdet som angränsar till berört vattenområde består av ett kuperat landskap med omväxlande
höga bergs- och hällmarksområden och mellanliggande svackor där sediment och/eller svallat
material förekommer.
Sedimenten i det vattenområde som är avsett för landbyggnad består av postglacial lera, gyttjelera
och lergyttja. Kraftiga strömmar transporterar vatten i både nordlig och sydlig riktning genom
Alnösundet.

5.2
5.2.1

SKYDDADE OMRÅDEN

Riksintressen

Vattenområdet ligger i sin helhet inom ett område av riksintresse för yrkesfisket genom att det utgör
fångstområde för lax och sik. Det bedrivs inte något nämnvärt yrkesfiske i området, däremot kan det
ha viss betydelse för rekreation. Berört vattenområde angränsar även i norr till ett område av
riksintresse för sjöfart, hamnområde.

5.2.2

Övriga skyddade områden

Området för planerad landbyggnad omfattas av strandskydd om 100 m som råder kring Tunabäcken,
vilken rinner längs med Tunabäcksvägen mot havet i sydost. Inom strandskyddsområde får inte
åtgärder vidtas som går emot strandskyddets syften. Strandskydd har upphävts på kvartersmark inom
berörd detaljplan för Sundsvall Logistikpark (Dp-404), där hela den planerade landbyggnaden,
tillståndsgiven landbyggnad och utökad landbyggnad inkluderad, inryms.
Närmaste Natura 2000-område är Stornäset och Långharsholmen på Alnön som tillika är
naturreservat. Dessa områden är av både gemenskapsintresse enligt art- och habitatdirektivet och
skyddsområde enligt fågeldirektivet. Dessa områden bedöms inte att påverkas av den utökade
landbyggnaden.

5.3

NATURVÄRDEN OCH SKYDDADE ARTER

Alnösundet har ett rikt fiskbestånd vilket bland annat beror på den låga salthalten som är en följd av ett
stort sötvattenflöde från i första hand Indalsälven. Det förekommer både typiska söt- och
saltvattensarter. Ingen av dessa är skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845).

5.4

MILJÖKVALITETSNORMER

Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte medverkar till att några
miljökvalitetsnormer överskrids.
I dag finns det miljökvalitetsnormer för:
 olika parametrar i vattenförekomster
 olika föroreningar i utomhusluften
 omgivningsbuller
 olika ämnen och kemiska föreningar m.m. i fisk- och musselvatten
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Området runt verksamhetsområdet finns inte upptaget i Naturvårdsverkets förteckning över fiskevatten
som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten och
bedöms därför inte beröras av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Buller beskrivs vidare i
avsnitt 6.2.

5.4.1

Miljökvalitetsnormer för vatten

Enligt Vatteninformationsystem Sverige, VISS kan tre vattenförekomster som omfattas av
miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten beröras av den utökade landbyggnaden. Området för den
utökade landbyggnaden är lokaliserad i norra delen av vattenförekomsten Draget (SE622126172430), ca 50 m söder om vattenförekomsten Alnösundet (VISS: SE622500-172430) och 800 m
nordöst om vattenförekomsten Sundsvallsfjärden (VISS: SE622339-172190).
Ytan på vattenförekomsten Draget är 16 km2. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status 2027
(beslutad 2019-04-26) och god kemisk ytvattenstatus med undantag/mindre stränga krav för
bromerade difenyleter och kvicksilver samt tidsfrist till 2027 för antracen, fluoranten och naftalen. Den
ekologiska statusen är klassad som Måttlig (2019-11-07) och den kemiska ytvattenstatusen Ej god
(2019-04-26). Bedömningen för den ekologiska statusen är baserad på växtplankton och stärkts
utifrån bedömningen av hydromorfologi. Statusen för kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen är
bedömd som måttlig baserat på mätningar av arsenik och zink samt förekomst av miljögifter.
Ytan på vattenförekomsten Alnösundet uppgår till 11 km2. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status
2027 (beslutad 2019-04-26) och god kemisk ytvattenstatus med undantag/mindre stränga krav för
bromerade difenyleter och kvicksilver samt tidsfrist till 2027 för antracen, kadmium och
hexaklorbensen. Den ekologiska statusen är klassad som Måttlig (2019-11-07) och den kemiska
ytvattenstatusen uppnår Ej god (2019-09-06). Bedömningen för den ekologiska statusen är baserad
på växtplankton och stärkts utifrån bedömningen av hydromorfologi. Statusen för kvalitetsfaktorn
särskilda förorenande ämnen är bedömd som måttlig baserat på mätningar av arsenik, koppar, zink
och ammoniak samt förekomst av miljögifter.
Ytan på vattenförekomsten Sundsvallsfjärden uppgår till 3 km2. Miljökvalitetsnormen är måttlig
ekologisk status 2027 (beslutad 2019-04-26) och god kemisk ytvattenstatus med undantag/mindre
stränga krav för bromerade difenyleter och kvicksilver samt tidsfrist till 2027 för flouranten. Den
ekologiska statusen är klassad som Måttlig (2019-11-07) och den kemiska ytvattenstatusen uppnår Ej
god. Bedömningen för den ekologiska statusen är baserad på växtplankton och stärkts utifrån
bedömningen av hydromorfologi. Statusen för kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen är
bedömd som måttlig baserat på mätningar av arsenik, koppar, zink och ammoniak samt förekomst av
miljögifter.
Genom den utökade landbyggnaden kommer sediment som till viss del är kontaminerade av aktuella
föroreningar att omhändertas och avlägsnas från recipienterna. Teoretiskt innebär således
anläggandet av landbyggnaden att förutsättningarna för att uppnå god kemisk status i berörda
recipienter förbättras något.
Påverkan på vattenmiljön kommer att redovisas mer ingående i MKB:n, som tas fram i nästa skede.

5.4.2

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges de miljökvalitetsnormer som gäller i Sverige, bland annat
vad avser tillåtna halter av kväveoxider och partiklar. Normerna syftar till att skydda människors hälsa
och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. De flesta normerna är så
kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska
eftersträvas. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv. Utsläppen till luft från den
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planerade landbyggnaden kommer framförallt utgöras av avgaser från fordon och bedöms inte
medföra att någon miljökvalitetsnorm för utomhusluft kommer att överskridas.

5.5

NÄRBOENDE

Fastigheter inom detaljplanelagt område för Sundsvall Logistikpark har lösts in, vilket innebär att inga
bostadsfastigheter ligger i direkt anslutning till det planerade vattenområdet för landbyggnaden.
Vid Granbacken (angränsar berört område i väst) och på Alnö (angränsar området österut) finns
bostäder som har bedömts som mest utsatta för risken för buller från hamnområdet. Den utökade
landbyggnaden kan under anläggningsarbetet alstra buller. Under anläggningen regleras buller utifrån
gällande krav avseende byggbuller. Anläggningsbuller kommer att beskrivas mer utförligt i MKB:n.

5.6

LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ

Omgivningen kommer med utbyggd logistikpark att präglas av industri, huvudsakligen
hamnverksamhet.
Kaptensudden, Korsta 7:63 med omgivande parker och trädgårdar som ur ett byggnadshistoriskt
perspektiv är särskilt välbevarat, angränsar området i söder. Området saknar dock formellt skydd.
Kaptensudden blir, när verksamhetsområdena byggts ut i sin helhet, en grön ”ö” i industrilandskapet.
Inga registrerade fornlämningar finns inom det berörda vattenområdet. Öster om berört vattenområde
finns en registrad fartygs- och båtlämning (RAÄ-nummer Alnö 166). Söder om vattenområdet finns två
registrerade lämningar. Närmast fastlandet i anslutning till strandlinjen vid Kaptensudden finns en
registrerad fartygs- och båtlämning (RAÄ-nummer Sundsvall 159). Ytterligare längre söderut i vattnet
finns en fornlämningsliknande bildning (RAÅ-nummer Sundsvall 91).

6

FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN

I följande kapitel ges en översiktlig bedömning av hur anläggning av den utökade landbyggnaden
kommer att påverka omgivningen. Planerade åtgärder bedöms inte ge upphov till någon sådan
betydlig miljöpåverkan som avses i 8 § 5 miljöbedömningsförordningen.

6.1

ANVÄNDNING AV NATURRESURSER

En landbyggnad kräver stora mänger fyllnadsmaterial. Att använda sprängsten som uppkommer vid
anläggandet av logistikparken innebär att användningen av naturresurser kan minimeras genom att
uttag av sprängsten inte behöver ske från någon bergtäkt. Aska och grönlutsslam har lämpliga
mekaniska egenskaper för att kunna användas som fyllnadsmaterial samt har visat sig ha goda
mekaniska egenskaper när de använts i andra projekt. Aska och grönlutsslam har t.ex. använts vid
landbyggnaden i Tunadal samt vid vägbyggnad. Genom att använda aska och grönlutslam i
utfyllnaden kan material som annars hade behövt tas från en täkt eller likande ersättas. Även detta är
fördelaktigt ur resurshushållningssynpunkt.

6.2

BULLER

Anläggandet av landbyggnaden kan ge upphov till buller. Huvudsakliga bullerkällor kommer i
byggskedet t.ex. att utgöras av transporter och arbetsfordon vid grundläggningen av piren.
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6.3

YTVATTEN OCH GRUNDVATTEN

Den utökade landbyggnaden medför en påverkan på vattenmiljön. Vid anläggningsskedet påverkas
angränsande vattenområden dels genom planerade fysiska åtgärder som muddring, invallning,
utfyllnad, dumpning och dels genom att åtgärderna riskerar att orsaka grumling och spridning av
föroreningar. Då genomförandet av anläggningsarbetena sker i begränsad tid och rum och eftersom
skyddsåtgärder kommer att vidtas för att begränsa grumling och spridning av föroreningar bedöms
effekterna framförallt bli lokala.
Inga grundvattensänkningar eller dylikt planeras, varav grundvattnet inte bedöms komma att påverkas.
Miljöpåverkan på yt- och grundvatten kommer att beskrivas närmare i den kommande MKB:n.

6.4

LUFT

Anläggningsarbetet kommer att generera ett visst utsläpp till luft. Påverkan på luftkvalitén vid
anläggningsarbetena, både från arbetsmaskiner och transporter, kommer dock bli tillfällig och medför
inte någon ökad risk för att miljökvalitetsnormerna för luft i Sundsvall kommer att överskridas.

6.5

NATURMILJÖ

Den utökade landbyggnaden kan genom att vattenområdet fylls ut, påverka fiskbestånd och fiske.
Konsekvenser för djur- och växtliv i havet bedöms dock som små och består främst av påverkan på
bottenfauna i samband med muddring och utfyllnad. Påverkan på riksintresset för yrkesfisket bedöms
bli liten. Påverkan på naturmiljön kommer att beskrivas mer utförligt i MKB:n.

6.6

LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ

Den utökade landbyggnaden kommer att förändra landskapsbilden. Utfyllnad av ett vattenområde
innebär en permanent förändring av ett område. För boende på Alnön, som angränsar området i öster
innebär landbyggnaden att den öppna vattenspegeln över Alnösundet blir mindre, då landbyggnaden
kommer att sträcka sig ca 200 m ut i vattnet. För boende vid Granbacken, som ligger på fastlandet
väster om berört område, kommer påverkan på landskapsbilden inte att bli lika påtaglig.
Registrerade fornlämningar i vatten, eller på land, öster och söder om det berörda vattenområdet
bedöms inte påverkas av den utökade landbyggnaden.

6.7

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN

Genom den utökade landbyggnaden kommer sediment som till viss del är kontaminerade av aktuella
föroreningar att omhändertas och avlägsnas från berörda recipienter. Teoretiskt innebär således
anläggandet av den utökade landbyggnaden att förutsättningarna för att uppnå god kemisk status i
berörda recipienter ökar något.
I det PM2 som togs fram som underlag för tillståndsansökan avseende Sundsvall Logistikpark anges
att byggandet och drift av en containerhamn inte bedöms påverka möjligheten att uppnå normen god
ekologisk status eller normen god kemisk ytvattenstatus år 2021. I MKB:n kommer det att redovisas
en bedömning av hur det planerade arbetet avseende den utökade landbyggnaden kommer att
påverka möjligheten att uppnå normen god ekologisk status eller god kemisk ytvattenstatus år 2021.

2

PM Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten vid byggande och drift av en containerhamn i Sundsvall, WSP
Sverige AB, 2011-07-13.
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6.8

SÅRBARHET FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Berört område är generellt sett inte utsatt för några extrema väderförhållanden och ligger heller inte
inom område känsligt för översvämningar. Ett förändrat klimat globalt sett skulle dock kunna innebära
havsnivåhöjningar och påverka området för den utökade landbyggnaden. Vid projektering har hänsyn
tagits till detta.

7

UTREDNINGAR

Föroreningssituationen i sedimenten i Petersvik undersöktes under 2011 och 2012 (av WSP Sverige
AB). En miljöteknisk sedimentundersökning inför muddring av sediment i Petersvik genomfördes i
september 2018. Undersökningen syftade till att insamla information om eventuell
föroreningsutbredning i djupled för att bedöma hur muddermassor avseende landbyggnaden ska
hanteras.
Inför upprättandet av tillståndsansökan avseende Sundsvalls Logistikpark har ett flertal utredningar
gjorts. Nedan anges ett antal av de utredningarna som bedöms kunna utgöra underlag även för
kommande tillståndsansökan avseende den utökade landbyggnaden och kommer att redovisas i
MKB:n:
•
•
•
•
•
•

”Konsekvenser för vattenmiljön vid anläggande och drift av containerhamn i Sundsvall”. PM
framtagen av WSP Sverige AB, 2015-06-30.
”Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten vid byggande och drift av en containerhamn i
Sundsvall”. PM framtagen av WSP Samhällsbyggnad, 2011-07-03
”Fiskundersökning - med naturvärdesbeskrivning Petersvik, Sundsvall”. Fisk och vattenvård i
Norrland AB, 2011-12-02.
”Påverkan på strömningsförhållanden vid Petersvik till följd av ny kaj”. PM framtagen av WSP
Samhällsbyggnad, 2011-10-11.
”Utredning om tipplats Draget sydväst Alnön kan rymma muddermassor från planerad
logistikpark i Sundsvall”. SGU, 2012-06.
”PM Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten vid byggande och drift av en containerhamn i
Sundsvall”. PM framtagen av WSP Sverige AB, 2011-07-13.

Även inom ramen för tillståndsansökan avseende Östrands bioraffinaderi har ett flertal utredningar
gjorts. Följande utredning bedöms kunna användas som underlag i kommande tillståndsansökan:
•

”Utredning om möjliga djupområden i Sundsvallsbukten kan rymma muddermassor från SCAs
planerade utbyggnad i Östrand”. SGU. 2018

En geoteknisk undersökning är utförd och utgör grunden för de byggnadstekniska frågorna avseende
den utökade landbyggnaden. Arbetsmomenten kommer att beskrivas i MKB:n som tas fram i nästa
skede.

8

PLANERADE SKYDDSÅTGÄRDER
•

Som skyddsåtgärd för att motverka spridning av sediment vid grumlande arbeten (muddring
och tippning av sprängstensmassor) kommer en s.k. siltgardin att användas. Siltgardiner
utformas med en geotextil som fästs i botten och hålls flytande ovanför vattenytan med
flytkroppar. Siltgardinen innesluter det område där sprängstensbanken kommer att läggas.
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•
•

•

Sprängstensbanken utgör skydd mot partikelspridning när landutfyllnaden sker innanför
sprängstensbanken.
Som skyddsåtgärd kommer en del av muddermassorna, de översta 0,5 m av sedimenten, där
organiska miljöföreningar har påträffats, placeras nära strandkanten i den blivande
invallningen. Detta innebär att föroreningar kommer att kapslas in i konstruktionen och risken
för spridning till omgivande vattenområden minskas.
Innan fyllnadsmaterial börjar läggas ut kommer insidan av sprängstensvallen förses med ett
tätskikt bestående av en geotextilduk och flygaska.

Arbetsprocesserna kommer att beskrivas mer ingående i MKB:n.
•

Arbeten kommer framförallt att genomföras dagtid för att undvika bullerstörning nattetid. Vid
bullrande arbeten nattetid kommer närboende informeras om detta.

Behov av skyddsåtgärder och anpassningar kommer att utredas närmare inom ramen för MKB:n.

9

FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB

Miljökonsekvenserna av anläggningen av den utökade landbyggnaden och framtida drift som
logistikyta kommer att studeras mer ingående i processen med att ta fram tillståndsansökan. Förslag
till innehållsförteckning för miljökonsekvensbeskrivningen redovisas nedan:
Innehållsförteckning MKB - förslag
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
4
4.1
5
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.9
7.10

Inledning
Administrativa uppgifter
Uppdraget
Bakgrund till ansökan
Samråd och betydande miljöpåverkan
Metod för miljökonsekvensbeskrivning
Avgränsning
Bedömningsgrunder
Den ansökta verksamheten
Övergripande områdesbeskrivning
Översiktsplan/Detaljplan
Alternativ
Motiv till vald lokalisering
Alternativ utformning
Nollalternativ
Underlag för bedömning
Miljömål
Miljöprogram för Sundsvalls kommun
Miljökvalitetsnormer
Konsekvensbedömning
Berört vattenområde
Naturmiljö
Kulturmiljö och landskapsbild
Ytvatten och grundvatten
Buller
Transporter och utsläpp till luft
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7.11
8
9
10
11

Yttre händelser
Hållbar utveckling
Samlad bedömning
Litteraturförteckning/referenser
Redovisning av medlemmarnas sakkunskap
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

