INFORMATIONSFOLDER
BAKGRUND
Kommunstyrelsen har den 4 december 2006 uppdragit till kommunstyrelsekontoret att i samråd med
stadsbyggnadskontoret och berörda intressenter
utarbeta ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Tunadal-Korsta-Ortviken. Området som har stor
strategisk betydelse för utvecklingen av näringslivet i
kommunen och regionen, inrymmer redan idag olika
verksamheter med krav på expansion. Möjligheten
att både utveckla befintlig verksamhet och tillgodose
nya intressen i området ska därför redovisas i den
fördjupade översiktsplanen enligt kommunstyrelsens
direktiv. Transportfrågorna har en central roll, både
internt inom området och till det övergripande vägoch järnvägsnätet. Samtidigt finns starka bevarandeintressen för naturen, den kulturhistoriska miljön och
för människors bostadsmiljöer i området.

SYFTE

Fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken
Denna folder är en sammanfaning av Fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken.
Antagen av kommunfullmäkge den 26 oktober 2009.
Laga kraft den 21 april 2010.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att visa
hur området ska kunna utvecklas till ett transportcentrum med strategisk hamn och kombiterminal
med kopplingar mellan väg-, järnvägstransporter och
sjöfart. Planen ska visa hur detta ska kunna genomföras i kombination med befintlig och ny näringsverksamhet samt i relation till boendeintressen och
allmänna intressen i området.

Den fördjupade översiktsplanen ska också ge vägledning för kommande detaljplanering i området.
Tidshorisonten för den fördjupade översiktsplanen är
ca 20 år. Planen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen från 2005.

TIDPLAN
Planeringsprocessen för en fördjupad översiktsplan
delas in i tre skeden; samrådsskede, utställningsskede
samt antagandeskede. Planen har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft.
PROJEKTPLAN
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Här är vi i planprocessen

PLANLÄGE OCH PLANAVGRÄNSNING
I den geografiska avgränsningen av området ingår
området för den fördjupade översiktsplanen för
Korsta-Petersvik från 1993 samt området norr därom
som avgränsas av Tunadalsvägen och Johannesdalsvägen i väster, Alnöbron i norr och Alnösundet i öster. Se planförslag på informationsfolderns baksida.

SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING
Under sommaren 2008 var ett första förslag till fördjupad översiktsplan på samråd. Under samrådstiden
inkom mer än 70 yttranden över planförslaget och
miljökonsekvensbeskrivningen. Dessa synpunkter
har, tillsammans med fördjupade utredningar, legat
till grund för bearbetningar av planförslaget. Under
utställningen våren 2009 inkom mer än 50 yttranden
som bidragit till ytterligare bearbetningar av den fördjupade översiktplanen.

FÖRÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD OCH
UTSTÄLLNING
Följande bearbetningar är de viktigaste skillnaderna
jämfört med tidigare förslag:
• Transportkorridoren genom planområdet har utformats så att den ska ha fullgod funktion för både järnväg och väg. Tunabäcksvägen behöver inte belastas
med tung trafik. De viktigaste järnvägskorsningarna
är planskilda.
• Tidigare förslaget grönstråket runt Ortviken har
tagits bort
• Hamn- och verksamhetsytor har anpassats till landskapet så att viktiga höjdryggar kan bevaras.
• Planen ger utrymme för en fullstor, rak kombiterminal för 750 m långa tåg, hamnverksamhet för
fartyg med 15,3 meters djupgående samt exploateringsytor för energi-, speditions- och logistikverksamhet mm.
• Kulturlandskapet vid Korsta by bevaras.
• Ljustabäckens strandområde bevaras.
• Etapputbyggnad som gör det möjligt att delar av
den naturliga stranden mellan Ortviken och Granli
kan sparas och vara tillgänglig under ytterligare en
tioårsperiod utan att terminalverksamheten och industrins utveckling hindras.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Även med det bearbetade planförslaget krävs kompromisser. Både positiva och negativa konsekvenser
uppstår. Några viktiga aspekter att hantera är:
• Boendet i Granli/Petersvik måste avvecklas.
• Tillgången på strandnära rekreation minskar och
ska så långt som möjligt kompenseras i samband med
tillkommande exploateringar.
• Nya verksamheter medför nya bullerkällor. Risken
är stor för att riktvärden för industribuller kommer

att överskridas främst för bostäder på västra sidan av
Alnön. Det kommer att vara nödvändigt att verksamhetsutövarna vidtar en mängd åtgärder för att minska
bullerpåverkan för omgivningen.
• För att åstadkomma en fullvärdig transportkorridor
för både väg och järnväg krävs dels överenskommelser om gemensamt ”skalskydd” för hamnens säkerhet, dels viss omdisponering av befintliga verksamheter för att skapa tillräckligt utrymme.
• Det är viktigt att samordna väg- och järnvägslösningarna med hur transportflödena i framtiden
planeras att omfördelas mellan olika transportlänkar
utanför planområdet.
• Om det finns behov av en ”överlämningsbangård”
med full längd och standard är utrymmet begränsat i
Fillan. Det kan då lämpligare att förlägga en sådan till
området norr om Alnöbron där det finns mer utrymme och banan redan idag har en rak sträckning.
• Triangelspår i Maland och Bergsåker är en viktig
förutsättning för järnvägstransporternas funktion.

REKOMMENDERAD ETAPPUTBYGGNAD
Planförslaget är utformat för att kunna genomföras
i etapper till förmån för boendemiljön, näringslivets
behov, friluftslivet och landskapsbilden. Av illustrationerna på nästa sida framgår en tänkbar utbyggnad
om tio respektive tjugo år. Följande prioritetsordning
av de större förändringarna rekommenderas:
• Utfyllnad av Tunadalssågen påbörjas och ny hantering av biobränslen anläggs vid Korstaverket.
• Inlösen av kvarvarande bostäder i Granli/Petersvik
och eventuell flytt av byggnader med kulturhistoriska
värden.
• Elektrifiering och utbyggnad av järnvägen till
Ortviken inklusive utbyggnad av kombiterminal. Bör
samordnas med utbyggnad av triangelspår i Maland.

ILLUSTRATION - FÖRESLAGEN UTBYGGNAD INOM 10 ÅR

ILLUSTRATION - FÖRESLAGEN UTBYGGNAD INOM 20 ÅR

• Utbyggnad av intern transportväg mellan
Johannedalsvägen och nya kombiterminalen samt Ortviken. Detta medför behov av
omdisponering av vissa verksamhetsytor.
En enkel bro för allmänheten (friluftsliv
och rekreation) över transportkorridorens
skärning söder om Granbacken bör ordnas
så snart transportkorridoren är utbyggd.
• Vegetationsridån mot odlingslandskapet
och bostadsområdena förstärks.
• Tunga godstransporter tillåts inte på
Tunabäcksvägen.
• Stegvis utbyggnad av hamn och verksamheter såsom biobränsle- och biogasanläggningar med start österifrån. Markarbetena
bör ske så att massor från Korstabergets
södra del kan nyttjas för utfyllnad till
hamnen. Lager och speditionsytor bör vara
yteffektiva och byggas ut efter behov.
• När Ortvikens alla nya pappersmaskiner byggs och verksamhetsområdet vid
hamnen expanderar västerut måste strandområdet stängas av för allmänheten, men
Kaptensudden m.m. bevaras med hänsyn
till landskapsbild och positiva avskärmningseffekter.
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INFORMATION
Den antagna fördjupade översiktsplanen med konsekvensbeskrivning och
llhörande delutredningar ﬁnns på
kommuens hemsida. Här ﬁnns också
samtliga handlingar från samråd, utställning och antagande:

www.sundsvall.se
Klicka på:
Byggen, planer och kartor/ Planer och utredningar/ Översiktsplaner/ Antagna fördjupade
översiktsplaner/ Tunadal-Korsta-Ortviken

Kontakt
Helén Lundahl,
avdelningschef stadsbyggnadskontoret
060-19 49 99
helen.lundahl@sundsvall.se
Tommy Berglund,
planarkitekt stadsbyggnadskontoret
060-19 13 46
tommy.berglund@sundsvall.se

