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FÖRORD

FÖP Tunadal – Korsta – Ortviken är mycket angelägen med anledning av de 
stora anspråk på exploatering och förändringar som finns i området. Genom 
att tidigt ta ett samlat grepp om helheten och sammanställa uppskattade 
framtida behov, kan kommande detaljplaner bättre anpassas till de miljöför-
utsättningar som finns i området. Verksamhetsutövarna och de boende i 
området kan också få en tydlig bild av vad kommunen har för intentioner, så 
att man vågar göra rätt satsningar för framtiden. 

Jämfört med samrådshandlingen är många förändringar genomförda och 
analyserna har fördjupats. De synpunkter som har inkommit har tagits i 
beaktande så långt möjligt. 

Planförslagets handlingar har varit på utställning under en tvåmånadersperi-
od. Målsättningen är att under 2009 ha en ny fördjupad översiktsplan som 
grund för den framtida utvecklingen i området! 

MEDVERKANDE ETC. 

FÖP Tunadal – Korsta – Ortviken är framtagen av Stadsbyggnadskontoret, 
Sundsvalls kommun, på uppdrag av Kommunstyrelsen och med stöd av 
konsulten WSP Samhällsbyggnad. 

Projektledare: Nils Eriksson, Stadsbyggnadskontoret 

Uppdragsledare WSP: Ulrika Edlund 

Upplysningar kan lämnas av Nils Eriksson: 

Tfn. 060-191349, e-post: nils.eriksson@sundsvall.se 

FÖP Tunadal – Korsta - Ortviken finns på Sundsvalls kommuns hemsida 
www.sundsvall.se: Klicka på: Byggen, planer och kartor/ Planer och utred-
ningar/ Översiktsplaner/ Tunadal-Korsta-Ortviken 
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1. Sammanfattning 
Detta dokument är i första hand en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 
men för att utgöra ett bra beslutsunderlag har MKBn kompletterats med 
ytterligare några viktiga delar: 

 De viktigaste förutsättningarna i området. (Efter att samrådshand-
lingens del Planeringsförutsättningar togs fram har ytterligare flera 
delutredningar gjorts och kunskapen breddats betydligt. I detta do-
kument har de väsentligaste delarna vävts in.) 

 Beskrivning av bortvalda alternativ, inklusive motiveringar och be-
tydande miljökonsekvenser. 

 Beskrivning av samhällseffekter och trafikkonsekvenser. 

Samrådshandlingens planförslag har bearbetats så att utställningsförslaget är 
betydligt mer genomarbetat och anpassat till de lokala miljöförutsättningar-
na. Betydande miljöpåverkan kan ändå förväntas uppstå inom ett antal 
områden: 

 Boendemiljö och hälsa 

 Vattenmiljö, lokalt vid hamnutbyggnaden 

 Landskapsbild 

 Friluftsliv 

 Naturmiljö 

 Kulturmiljö Granli/Petersvik 

Dessa lokala miljökonsekvenser vägs i viss mån upp av de positiva regiona-
la miljöeffekter som uppnås. Miljövänligare transportalternativ gynnas 
genom de betydligt förbättrade förutsättningarna för industrin att nyttja 
järnvägen. Utrymme skapas för att producera miljövänligare energi, utan 
fossila bränslen. Detta är positivt för den globala och regionala miljön samt 
klimatet. En samlad bedömning av planförslagets miljökonsekvenser redo-
visas under avsnitt 8.2 

Den samhällsekonomiska bedömningen är att FÖP Tunadal-Korsta-
Ortviken är ett planförslag som tar nödvändiga hänsyn till behovet av att 
säkra skogsindustrins fortlevnad och utveckling i kommunen och regionen, 
samtidigt som det ger nya möjligheter inom logistikområdet och skapar ett 
attraktivt etableringsområde för en mängd verksamheter. De negativa 
sidoeffekter som uppstår ter sig ur ett regionalekonomiskt perspektiv som 
mycket små i jämförelse med de vinster som kan göras i jämförelse med vad 
som medges om nollalternativet, dvs. befintliga planer, tillämpas för områ-
det. 
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2. Förutsättningar 

2.1 PLANOMRÅDET 
Planområdet omfattar området Fillan söder om Alnöbron, industriområdet 
och bostadsområdet Tunadal, Korsta by, Tunadalshamnen, Granli, Peter-
svik, Granbacken och Ortvikens pappersbruk. I öst-västlig riktning sträcker 
sig planen från naturmarkerna vid Gärdesberget och Tunabäcksvägen i 
väster till mitten av Alnösundet i öster. 
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 Geografisk avgränsning av område för FÖP. 

Alnöbron 

Fillaberget 

Fillan

Reningsverk och 
räddningstjänsten

Tunadals sågverk 
Gärdeberget

Johannedalsvägen 
Korstabäcken 

Ortvikens    
pappersbruk 

Tunabäcksvägen 

Tunadalshamnen 

Korstaberget 

Tunadal 

Imerys 

Neste LPG 

Korsta kraftvär-
meverk 

Granli/Petersvik 

Korsta by 

Alnösundet 

Granbacken 

Sundsvallsfjärden 

Ljustabäcken
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2.2 MÅL MED FÖP TUNADAL – KORSTA – ORTVIKEN 
I kommunstyrelsens direktiv (daterade 2007-02-02) finns följande problem-
beskrivning: 

”Det aktuella området som har stor strategisk betydelse för utveckling av 
näringslivet i kommunen och regionen inrymmer redan idag olika verk-
samheter och intressen med olika krav. Möjligheten att både utveckla 
befintlig verksamhet och att etablera en rikskombiterminal i området ska 
därför redovisas i den fördjupade översiktsplanen. Transportfrågorna har en 
central roll, både internt inom området och kopplat till det övergripande 
väg- och järnvägsnätet utanför planområdet.” 

Av direktiven framgår också att FÖP ska ha följande syfte/mål: 

ålet med den fördjupade översiktsplanen är att visa hur området ska 
kunna utvecklas till ett intermodalt transportcentrum med strategisk 

hamn och kombiterminal tillsammans med övrig näringslivsverksamhet. 
Planen ska även visa hur detta ska kunna genomföras i relation till de 
boendeintressen och allmänna intressen som finns i området. Översiktspla-
nen ska ge vägledning för kommande detaljplanering och för övrig plane-
ring i området. 

2.3 PLANPERIOD 
Planeringshorisonten har i det inledande arbetet med FÖP fastställts till ca 
20 år. 

Detta har också varit utgångspunkten för konsekvensbedömningarna. 

2.4 PLANERINGSPROCESSEN OCH MKB-
GENOMFÖRANDET 

Den formella hanteringen av FÖP 
Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL). Syftet är att 
planeringsarbetet ska ske med öppenhet och insyn och med ett starkt med-
borgarinflytande. Planeringsprocessen för en fördjupad översiktsplan delas 
in i tre skeden; samrådsskede, utställningsskede samt antagandeskede.

Se vidare i Planförslaget, kapitel 4.4 Planeringsprocessen. 

M
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MKB-genomförandet 
MKB-arbetet löper parallellt med översiktsplanen. Arbetsordningen är 
enligt följande: 

 Avgränsning av betydande miljöpåverkan i samråd med länsstyrel-
sen 

 Analys av översiktsplanen och dess konsekvenser 

 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), utformning av dokument och 
ställningstagande 

 Samråd med berörda myndigheter och allmänheten tillsammans med 
översiktsplanen 

 Bearbetning av planförslag och MKB i enlighet med de synpunkter 
som inkommit under samrådet 

 Utställning tillsammans med översiktsplanen 

 Bearbetning av planförslag och MKB i enlighet med de synpunkter 
som inkommit vid utställningen 

 Antagande av fördjupad översiktsplan med MKB:n som beslutsun-
derlag 

2.5 AKTUELL LAGSTIFTNING 

Miljöbalken
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att både nuvarande och kommande generationer garanteras en 
hälsosam och god miljö. Miljöbalkens tillämpning ska utgå ifrån att: 

 Människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter

 Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas

 Den biologiska mångfalden bevaras

 Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekolo-
gisk social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt 
god hushållning tryggas  

 Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med ma-
terial, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.  

3 kap. miljöbalken  
3 kap. i miljöbalken beskriver grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Enligt bestämmelser ska mark- och vattenområden 
användas för det eller de ändamål för vilket områdena är mest lämpade med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Den markanvändning som medför 
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en från en allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde om ett område har 
flera olika oförenliga intressen.  

Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade 
av exploatering eller ingrepp ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påverka dess karaktär påtagligt. Mark och vattenområden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan skada dessa naturmiljöer.  

Enligt MB 3 kap. 4 § får bruksvärdig jordbruksmark bebyggas om exploateringen 
tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. Skogsmark ska så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra rationellt skogsbruk. Områden 
med natur- eller kulturvärden samt områden med värdefullt friluftsliv ska skyddas. 
Behovet av grönområden i tätortsområdet och i närheten av tätorterna ska särskilt 
beaktas.  

Mark- och vattenområden med betydelse för yrkesfisket eller vattenbruk ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas 
bedrivande (3 kap. 5 §). Områden som är av riksintresse för yrkesfisket ska skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. 

Områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, 
energiproduktion, energidistribution, kommunikation, vattenförsörjning eller 
avfallshantering ska skyddas från åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådan anläggning (3 kap. 10 §).  

Om ett område enligt 3 kap. MB 5 -8 § omfattas av flera olika oförenliga 
riksintressen, ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste 
sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska 
miljön i övrigt.  

4 kap. miljöbalken  

I 4 kap. MB anges geografiska områden i Sverige som med hänsyn till sina 
natur- och kulturvärden är av riksintresse. Exploatering eller andra ingrep i 
denna miljö får göras endast om det kan ske på ett sådant sätt som inte 
påtagligt skadar områdets natur eller kulturvärden. Denna bestämmelse ska 
dock inte utgöra ett hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala 
näringslivet eller totalförsvaret.  

7 kap. miljöbalken, skydd av områden 

Naturreservat 

Enligt 7 kap. MB kan länsstyrelsen eller kommunen förklara mark eller 
vattenområden som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden 
för friluftslivet.  

Biotopskyddade områden 

I 7:e kapitlet finns bestämmelser om biotopskyddade områden. Dessa 
områden är mindre mark- eller vattenområden som utgör en livsmiljö för 
hotade djur- eller växtarter som områden som regeringen eller myndigheter 
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anser som viktiga att skydda. Inom biotopskyddade områden får det inte 
bedrivas verksamheter eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.  

Strandskydd 

Strandskydd ska råda vida hav, sjöar och vattendrag. Syftet med strand-
skyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor på land och i vattnet för djur- och växtlivet. Strand-
skyddet omfattar normalt land- och vattenområden 100 meter från strandlin-
jen.  

I princip får inga byggnader eller anläggningar uppföras inom strand-
skyddsområdet, med undantag för anläggningar för jordbruk, fiske och 
skogsbruk.  

Vattenskyddsområde 

Mark- och vattenområde får av kommunen eller länsstyrelsen förklaras som 
vattenskyddsområde till skydd för grund- eller ytvattentillgång som utnytt-
jas eller kan komma att utnyttjas som vattentäkt. Inom vattenskyddsområde 
ska kommunen eller länsstyrelsen meddela föreskrifter om vad som är 
tillåtet och inte tillåtet för fastighetsägare i anknytning till vattenskyddsom-
rådet.  

Natura 2000 

Ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen kallas för 
Natura 2000. Syftet är att värna om fåglar, naturtyper och livsmiljöer (habi-
tat) samt vissa andra arter som EU-länderna har kommit överens om är av 
gemensamt intresse. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s habitat- 
och fågeldirektiv. Sverige och övriga EU-länder ska föreslå områden med 
berörda naturtyperna och arter som nämns i art- och habitatdirektivet. Dessa 
områden bildar tillsammans med de områden som utpekas enligt fågeldirek-
tivet nätverket Natura 2000. 

Plan- och bygglagen 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta 
enligt plan- och bygglagen, PBL.  

Enligt 2 kap. PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilket områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet 
och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Planläggning ska, med 
beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och 
en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommuni-
kationsleder och andra anläggningar. Planläggning får inte medverka till att 
en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap, miljöbalken överträds.  

Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med 
hänsyn till bland annat boendes och övrigas hälsa, jord-, berg- och vatten-
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förhållanden, möjligheten att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och 
samhällsservice, möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar 
samt bullerstörningar. 

Kulturminneslagen 
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. 
Ansvaret för detta delas av alla." Så inleds kulturminneslagen (SFS nr 
1988:950), som är den centrala lagen för kulturmiljövården. Här anges att 
länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet och att Riksantik-
varieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i landet. I lagen 
räknas ett antal områden upp där kulturarvet har ett särskilt skydd. 

Fornlämningar - är skyddade i enlighet med bestämmelser i lagen och får 
inte skadas. I lagen anges vad som är en fast fornlämning, vilken utbred-
ning en sådan har och hur tillståndsprövningen går till. Länsstyrelsen 
beslutar om fornlämningar och Riksantikvarieämbetet beslutar om forn-
fynd. Den som på något sätt vill ändra en fast fornlämning måste ha 
länsstyrelsens tillstånd.  

Byggnadsminnen - bestämmelser om vilka kriterier som gäller för att en 
byggnad eller en bebyggelsemiljö som inte är i statlig ägo ska kunna 
förklaras som byggnadsminne och vad skyddet innebär. Lagen innehåller 
bestämmelser om handläggningen av ett ärende om byggnadsminnesför-
klaring. Länsstyrelsen är beslutande myndighet.  

2.6 ÖVERGRIPANDE MILJÖKVALITETSMÅL OCH NORMER 

Nationella Miljökvalitetsmål 
I april 1999 antog riksdagen de 15 nationella miljökvalitetsmålen enligt 
regeringspropositionen 1997/98:145. Under åren har ytterligare ett mål 
tillkommit och idag har riksdagen totalt beslutat om 16 miljökvalitetsmål 
och 72 nationella delmål. Nedan beskrivs kortfattat de miljömål som är 
relevanta för översiktsplanens arbete.  

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan byggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsik-
tigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Delmå-
len till miljömålet är många och berör bland annat kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse, buller, uttag av naturgrus, avfall, energianvändning och inom-
husmiljö.  
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Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kultur-
värden inte skadas. Målet frisk luft har en rad nationella delmål vars uppgift 
är att begränsa olika föroreningar i luften. Dessa omfattar halter för bland 
annat svaveldioxid, kvävedioxid, marknära ozon, flyktiga organiska ämnen, 
partiklar och bensen.  

Begränsad klimatpåverkan 

I miljömålet begränsad miljöpåverkan ingår att stabilisera klimatföränd-
ringarna på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet 
inte blir farlig och att den hållbara utvecklingen inte äventyras. Bland annat 
ska utsläppet av växthusgaser minskas. Riksdagen har beslutat om ett 
delmål att utsläppen av växthusgaser ska som medelvärde för perioden 
2008-2012 vara minst fyra procent lägre än utsläppen 1990. 

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är 
att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Ett av miljömålets 
delmål säger bland annat att fram till år 2010 ska de svenska vattenburna 
utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vatten-
drag och kustvatten ha minskat med minst 20 % (från 1995 års nivå). De 
största minskningarna ska ske i de känsligaste områdena. Utsläppen av 
kvävedioxider ska till åt 2010 ha minskat till 148 000 ton.  

Giftfri miljö 

Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av 
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfal-
den. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
Bland annat ska förorenade områden som innebär en akut risk och som kan 
hota betydelsefulla vattentäkter eller naturområden vara åtgärdade till år 
2010.

Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsför-
måga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall 
ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värde-
fulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. Ett av 
miljömålets delmål säger att Buller och andra störningar från båttrafik skall 
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vara försumbara inom särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och kust-
områden senast år 2010. 

Lokala och regionala miljömål 

Regionala miljömål 

År 2007 reviderades de regionala miljömålen för Västernorrland. I dessa 
anges mer detaljerade mål för kommunerna inom länet. Information om 
dessa finns på länsstyrelsen i Västernorrlands hemsida, www.y.lst.se 

Kommunala miljömål 

Sundsvalls kommunstyrelse har prioriterat 5 av de nationella målen, men 
inte formulerat egna lokala. De prioriterade är: Frisk luft, Begränsad kli-
matpåverkan, God bebyggd miljö, Giftfri miljö och ett samlat mål om rent 
vatten. 

Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö har som övergripande mål att år 
2020 ska Sundsvall vara ett hållbart samhälle. Tio mål har satts upp för: 
kunskap, makt, hälsa, boende, natur, konsumtion, produktion, energi, 
transporter och avfall. 

Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap. 3 § MB ska miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och 
planläggning. Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning inte medverka till att 
en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds. Myndigheter och kommuner 
ska iaktta att miljökvalitetsnormerna både efterföljs vid planering, tillstånd, 
godkännanden, anmälningsärenden, föreskrifter och tillsyn. Om behovet 
finns ska kommuner upprätta förslag till åtgärdsprogram för miljökvalitets-
normer. Bestämmelserna i 5 kap. MB rör föreskrifter eller miljönormer för 
kvalitén på mark, vatten, luft och miljö för att varaktigt skydda människors 
hälsa, miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors 
hälsa och miljö.  

Luftmiljö (2001:517) 

Miljökvalitetsnormer finns för halter av vissa luftföroreningar; Kvävedioxid 
kväveoxider, Svaveldioxid, Kolmonoxid, Bly, Bensen, Partiklar (PM10) och 
Ozon. De detaljerade nivåerna och tröskelvärdena redovisas inte i denna 
MKB.  

I miljökvalitetsnormerna anges ett övre tröskelvärde. Vid detta värde är 
kommunen förpliktad att följa upp emissionerna genom mätningar och 
förslag på åtgärder. Ska kommunen enligt förordningen kontrollera sina 
nivåer genom antingen mätningar, beräkningar eller uppskattning.  
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Fisk- och musselvatten (2001:554) 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten finns fastställda för så kallade fisk- och 
musselvatten. Dessa normer och riktvärden gäller för sjöar och vatten som 
Naturvårdsverket har angivit.  

Enligt förordningen ska åtgärdsprogram för både fiske- och musselvatten 
som finns inom respektive län upprättas och beslutas av länsstyrelsen.  

Omgivningsbuller 

Den 1 september 2004 trädde en förordning för omgivningsbuller i kraft. I 
samband med detta meddelades att en miljökvalitetsnorm för buller gäller, 
som innebär att omgivningsbuller ska kartläggas och åtgärdsprogram 
upprättas för att bullret inte ska få skadliga effekter på människors hälsa. 
Dessa riktvärden har inte beslutats vara normer i miljöbalkens mening. De 
är inte utformade från fastställda värden utan bedöms ifrån en allmänt hållen 
värdering om bullrets effekter på människors hälsa enligt Boverkets skrift 
”Miljökvalitetsnormer i fysisk planering”. 

3. Befintliga förhållanden 

3.1 RIKSINTRESSEN 
Kap.3 MB innehåller bestämmelser om hushållning med mark och vatten 
och preciserar vissa slag av mark- och vattenområden som är av allmänt 
intresse. Riksintressen enligt 3 kapitlet ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra näringarnas bedrivande, utvinning, tillkomsten eller 
utnyttjandet, motverka eller skada deras värden. 

 Riksintresse för sjöfarten gäller för Tunadalshamnen, både i Alnö-
sundet och på land. Även Ortviken är betecknat som riksintresse. 

 Sundsvallsfjärden/Alnösundet är av riksintresse för yrkesfisket. I det 
berörda området regleras dock främst att fiskodling inte ska bedri-
vas. 

 Johannedalsvägen är en riksintressant kommunikationslänk eftersom 
den förbinder två riksintressen, Tunadalshamnen och E4. 

Inga miljövärden av riksintresse finns i området. 
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Riksintressen inom området. 
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3.2 GÄLLANDE KOMMUNALA PLANER 

Fördjupad översiktsplan Korsta-Petersvik 1993 
Arbetet med FÖP 1993 påbörjades med anledning av en önskan om utbygg-
nad av Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnens verksamhet.  

FÖP 1993 omfattar enbart södra delarna av det område som nu är föremål 
för en ny fördjupad översiktsplan.  

Utdrag ur gällande fördjupad översiktsplan 1993

FÖP 1993 ger utrymme för en expansion av hamnverksamheten i norr, 
genom utfyllnad i vattnet och en expansion av Ortvikens pappersbruk, 
delvis genom utfyllnad, mot öster. Gasolterminalen och Korstaverket 
föreslås expandera mot väster och upplagsytor för hamnverksamheten och 
kraftvärmeanläggningen föreslås ligga väster om Tunadalshamnen. En av 
planens huvudinriktningar är att inte föreslå expansion av hamnverksamhe-
ten mot söder.  

En underjordisk transportkorridor för väg- och järnväg och även eventuellt 
transportband föreslås nordväst om Petersvik, för att knyta samman det 
norra och södra verksamhetsområdena. Denna tunnel har i senare utredning-
ar efter 1993 bedömts vara komplicerad att genomföra. Johannesdalsvägen 
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föreslås bli fyrfilig och en omläggning av Tunabäcksvägen föreslås för att 
minska påverkan på Granbackens bostadsområde.  

En annan huvudinriktning i den fördjupade översiktsplanen från 1993 är att 
bebyggelsen i Korsta och Petersvik till största delen bör bevaras. Petersvik 
och Granli har fått markanvändningen friluftsområde med anläggningar för 
kulturmiljö. Korstaberget föreslås förbli friluftsområde som i nordväst 
övergår i odlingslandskap och kulturmiljö. I Överkorsta föreslås markan-
vändningen vara kulturminnesvård och naturvård. Bostadsområdet Gran-
backen föreslås ”i största möjliga utsträckning” vara kvar som bostadsom-
råde.

I FÖP 1993 betonas vikten av att inte bryta kontakten (genom kommunika-
tionsled) mellan Korsta – Petervik eftersom det skulle minska områdets 
värde betydligt. Områdets bebyggelse har ett kulturhistoriskt värde och 
bakomliggande skogsmarker är värdefulla i rekreationssyfte.  

Gällande detaljplaner 
Norr om området för FÖP 1993 finns befintliga detaljplaner längs vattenlin-
jen med industri som huvudsaklig markanvändning. I Tunadal finns också 
bostäder som är planlagda. 

Även inom FÖP 1993-området finns flera detaljplaner för verksamheterna 
längs kusten. DP 313 omfattar Korstaverkets anläggningar samt ett planlagt 
skyddsområde som ska säkra att boendemiljön i närheten blir acceptabel. 
DP 250 medför en omfattande förändring jämfört med nuläget eftersom det 
innebär möjlighet att bygga ut två nya pappersmaskiner på delvis utfylld 
mark söder om Granbacken. 

Se vidare i Planeringsförutsättningarna, där alla gällande detaljplaner förtecknas. 
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Karta över områden som omfattas av detaljplaner. 



K O N S E K V E N S B E S K R I V N I N G  m e d  M K B  

Fördjupad översiktsplan Tunadal – Korsta – Ortviken 

20

Nya detaljplaner 
Detaljplanearbete har påbörjats för två större förändringar: 

 En större utfyllnad planeras utanför hela området för Tunadals såg-
verk. Detaljplanen har börjat ta form men är inte antagen ännu. Ut-
fyllnaden planeras ske stegvis under ca en tjugoårsperiod. 

 Planer finns för en ny biobränsleanläggning i anslutning till Korsta-
verken, med syfte att åstadkomma en mer miljövänlig energiproduk-
tion. Utformningen är inte helt klarlagd ännu. 

3.3 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING 

Skogs- och jordbruk 
Skogen vid Korstaberget utgörs främst av granskog och har idag funktionen 
som ett tätortsnära skogsområde för rekreation och friluftsliv. Tall växer på 
högre mark medan gran växer längre ner. Skogen vid Korstaberget används 
för orienteringsträning och skogspromenader mm. Det är främst området 
uppe på höjdpartiet som används. Skogsbruket är underordnat skogsmarkens 
kvaliteter för rekreation och friluftsliv och måste bedrivas restriktivt utan 
kalhyggen. 

I anslutning till Överkorsta och Lövbacken finns idag hävdad jordbruks-
mark. Markerna används både för vallodling och bete. Djurstallar finns 
inom området. 

Vatten och stränder 
Inom det aktuella planområdet bedrivs idag inget vattenbruk. Alnösundet 
och Sundsvallsfjärden med flera områden i Sundsvallsfjärden ingår i område 
av riksintresse för yrkesfiske vilket i huvudsak innebär ett förbud att etable-
ra vattenbruk. Yrkesfisket i kommunen är inte av någon stor ekonomisk 
betydelse men är viktigt ur turism- och miljösynpunkt. Ett aktivt yrkesfiske 
utgör en förutsättning för en levande kust och för fiskelägenas fortlevnad. 

Både Sundsvallsfjärden och Alnösundet utnyttjas för sjötrafik och en regi-
onalt viktig hamn ligger i planområdet. Många viktiga verksamheter inom 
skogs- och pappersindustrin i området är traditionellt placerade vid havet 
och har än idag stor nytta av hamnen. 

Enligt miljöbalken råder strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag. Det 
omfattar land- och vattenområdet inom 100 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd. Inom planområdet är dock större delen av mar-
ken i anslutning till strandlinjen redan ianspråktagen, vilket får betraktas 
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som att strandskyddet är utsläckt i dessa delar. Utökat strandskydd på 200 
meter råder bland annat för Alnön med flera öar i Bottenhavet. 

Vattendragen Ljustabäcken och Korstabäcken rinner genom området. Se 
vidare under Natur. Strandskydd på 100 meter gäller för bäckarna. 

Bebyggda områden 
Planområdet ligger i anslutning till Sundsvalls stadsbebyggelse. Två sam-
manhängande bostadsområden, Granbacken (del av Korsta) och Tunadal, 
finns inom planområdet. Dessa är huvudsakligen bebyggda med villor och 
har vuxit fram i anslutning till de äldre industrisamhällena. I Korsta by 
(Överkorsta och Lövbacken) finns jordbruksbebyggelse med inslag av villor 
och mindre verksamhetslokaler. I Granli och Petersvik finns villabebyggelse 
som delvis vuxit fram som sommarvillor till välbärgade stadsbor under 
sågverksepoken. Enstaka villor finns också i Fillan. På andra sidan Alnö-
sundet (utanför planområdet) finns på Alnön bostadsbebyggelse med utsikt 
mot Korsta och Tunadal. 

Hela strandområdet från Fillan ner till Tunadalshamnen är bebyggt med 
verksamheter såsom hamn, sågverk, industriverksamheter och lager. Söder 
om Granbacken finns Ortvikens pappersbruk som upptar hela Killinghol-
men och har stora utfyllnader i strandområdet. Det är alltså framför allt 
utmed kuststräckan verksamheterna är lokaliserade. 

Markförhållanden och miljöbelastningar 

Geologiska förhållanden 

Västernorrlands län karakteriseras av ett kuperat landskap, med branta 
älvdalar och en brant kustzon. Den extremt stora landhöjningen har haft stor 
inverkan på landskapet genom svallning och omfördelning av de lösa 
jordlagren. Älvdalar och mynningsområden karakteriseras därför mest av 
siltiga/leriga alluvialavlagringar, ibland utvecklade som deltaformationer. 
Sedimentlagren i lägre liggande terräng och vid kusten har genom den 
kraftiga omfördelningen av jordlagren ofta blivit mäktiga, vilket där lett till 
större skredkänslighet. 

Lokalt inom planområdets består berggrunden av sedimentgnejs och berg-
grunden är täckt av jordlager, såväl morän som sediment. Den skogsklädda 
marken domineras av morän som i de högre belägna partierna blir allt 
tunnare. I de högst belägna delarna går berget i dagen. Den uppodlade 
marken består av ler- och siltsediment. Området bedöms inte innehålla 
några speciellt känsliga eller unika hydrologiska förhållanden utöver vad 
som är vanligt för denna typ av terräng.  

Förorenad mark 

Sundsvallskusten har under lång tid varit industriellt påverkad, inte minst på 
grund av sågverksepoken. På det nu aktuella området vid Tunadal-Korsta-
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Ortviken är större delen av kuststräckan i någon grad påverkad av industri-
historisk verksamhet.  

En sammanställning av befintliga kunskaper om verksamheterna i området 
har utförts i delutredning ”Förorenad mark”. Varje objekt har beskrivits med 
utgångspunkt i den industriella verksamhet som ägt rum på platsen för att ge 
en bild av de föroreningsrisker som föreligger. Underlaget har nyttjats för 
att karakterisera området med avseende på risken för potentiella markför-
oreningar. En inventering av utförda undersökningar beträffande förorenad 
mark har också utförts. Materialet har i första hand hämtats från länsstyrel-
sens MIFO-databas.  

I inventeringen har 12 objekt identifierats som områden där det finns risk 
för markförorening. De största delområdena i inventeringen är två utprägla-
de industriområden med lång industriell historia, Tunadal och Ortviken. 
Dessa verksamheter har gett upphov till markföroreningar under lång tid 
och utbredningen av föroreningarna är oklar. Eventuella markarbeten inom 
industriområdena bör föregås av grundliga utredningar.  

Se vidare i PM Förorenad mark, delutredning till FÖP Tunadal – Korsta – Ortviken,         

2008-06-04. 

Övergödning 

I Överkorsta och Lövbacken finns idag jordbruksmark som hävdas. Visst 
läckage av näringsämnen sker från produktiv jordbruksmark till näraliggan-
de diken och vattendrag. Recipienten Sundsvallsfjärden har tidigare varit 
hårt drabbad av övergödning och döda bottnar men har återhämtat sig under 
senaste decenniet och har nu bättre vattenkvalitet.  

Försurning 

Jorden i Sverige och Västernorrland är naturligt sur och har dålig buffrings-
förmåga. Till viss del är försurningen naturlig, men den påverkas även av 
mänsklig aktivitet genom luftutsläpp av svavel- och kväveoxidföreningar. 
Dessa föreningar kommer främst från vägtrafik, sjöfart och arbetsfordon, 
men en stor del kommer även från industrikällor. Verksamheter inom 
kommunen, såsom reningsverk, värmeverk och flygtrafik bidrar till belast-
ningen på kommunens vattendrag. 

Vatten, avlopp och avfall 

Kommunalt vatten- och avloppsnät 

Befintlig bebyggelse är ansluten till det allmänna vatten- och avloppsnätet 
(Va-nätet). Större huvudledningar följer strandlinjen, Johannedalsvägen, 
genom Lövbacken/Korstaberget och inom bostadsområdena Granbacken, 
Tunadal, Petersvik, Korsta by och Fillan. Avloppsnätet är inte utbyggt i 
samma omfattning, men stora delar av planområdet är likväl anslutet till 
avloppsnät.  
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Enskilda vatten- och avloppslösningar 

Korstaverket med flera verksamheter längs Tunadalshamnen genererar 
många olika typer av avloppsvatten t.ex. dränagevatten från oljelager, 
sotningsvatten, golvspolningsvatten, kondensat, processvatten från rökgas-
rening och sanitärt avloppsvatten. Flertalet reningsanläggningar finns redan 
och kompletteringar kommer att ske inom SCA i samband med utbyggnad 
av anläggningen. Mycket av det renade vattnet från verksamheterna släpps 
ut i Alnösundet. 

Dagvatten

Dagvattenledningar kopplade till det kommunala reningsverket finns i vissa 
delar av planområdet, bl.a. finns det dagvattenledningar som ansluter 
Tunadalshamnen. Dagvatten från bl.a. Korstaverket och Ortviken behandlas 
i fördröjnings- och sedimenteringsbassänger samt oljeavskiljare. Efter 
rening leds dagvattnet ut i Alnösundet. 

Avfall 

Sundsvall Energi förbränner idag brännbart avfall vid Korstaverket. I syftet 
att reducera eldningen av olja pågår arbete med att finna ett miljömässigt 
bra och ekonomiskt acceptabelt alternativ att använda vid produktionstop-
par.  

3.4 EXPLOATERINGS- OCH BEVARANDEINTRESSEN 

Anspråk som identifierades i projektplanen 
Följande anspråk finns vad avser gällande transportinfrastruktur: 

 Utveckling av kombiterminalverksamheten i området – eventuellt till 
en så kallad rikskombiterminal. 

 Fortsatt utveckling av Tunadalshamnen i övrigt med större hanter-
ingsytor för gods. 

 Utveckling av spåranslutningen till Tunadals sågverk och hamnen. 

 Möjligheter till spåranslutning till Ortvikens pappersbruk. 

 Sydlig väganslutning till Tunadalshamnen. 

 Behov av intern vägförbindelse mellan Ortvikens pappersbruk och 
Tunadalshamnen. 

 Avveckling av den restriktion för annan hamnverksamhet som ga-
solhanteringen i hamnområdet kan innebära. 

Följande anspråk finns vad avser utveckling av befintliga industriella 
verksamheter: 
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 Ny mark skapas genom utfyllnad i vatten för utveckling av Tuna-
dalssågen. 

 Fortsatt utveckling av området för Sundsvall Energi AB. Avser 
bland annat utrymmen för biobränslehantering inklusive värme- och 
elproduktion. 

 För Ortvikens pappersbruk finns redan detaljplaner som ger utrym-
me för sammantaget tre nya pappersmaskiner.  

Följande anspråk finns vad avser nya verksamheter: 

 Anläggning för biogasproduktion. 

 Lagerutrymmen och uppställningsplatser för speditionsföretag. 

Följande anspråk finns vad avser bevarandeintressen: 

 Boendeintressen  

 Rekreationsintressen  

 Naturvärden 

 Kulturhistoriska värden 

 Odlingslandskap 

4. Studerade och bortvalda alternativ 
I planområdet finns många motstående intressen och kompromisser är nödvändiga i alla 

delar. För att göra de rätta avvägningarna har därför ett antal alternativ studerats. Under 

samrådstiden inkom många synpunkter på planförslaget och övriga alternativ. Dessa 
synpunkter har, tillsammans med fördjupade utredningar, legat till grund för bortval och 

bearbetningar av planförslag. Se vidare i samrådsredogörelsen. 
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4.1 PLANFÖRSLAGET, SAMRÅDSVERSIONEN 

Utformning och grundidé 

Plankarta, planförslagets samrådsversion 

Planförslaget, samrådsversionen, är avsett att tillskapa tillräckliga ytor för 
en konkurrenskraftig kombiterminalverksamhet och hamnutbyggnad samt 
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industriexpansion, samtidigt som vissa åtgärder föreslås för att kompensera 
de stora miljöintrången. En transportkorridor för väg/järnväg inom verk-
samhetsområdet föreslås. Granli/Petersvik omvandlas till ny hamn och 
kombiterminal. Större delen av Korstaberget tas i anspråk för industri och 
terminalanknuten verksamhet. Runt Ortviken tillskapas ett strandnära 
grönstråk som ger Sundsvallsborna tillträde till vattenkontakten direkt 
utanför industrin. Bostadsområdena Tunadal och Granbacken kvarstår men 
vidareutvecklas inte för ytterligare bostäder. 

Bristanalys – motiv för bearbetning 
 Utformningen är dåligt förankrad i landskapet. Kraftig påverkan på 

landskapsbilden både lokalt och från stora delar av Sundsvall/Alnö. 

 Tillräcklig hänsyn är inte tagen till områdets kulturmiljövärden. 

 En exploatering av Korstabergets höjder är tveksam med hänsyn till 
stora nivåskillnader. 

 Planen medför tung trafik på Tunabäcksvägen till nackdel för bostä-
der och skola i Korsta. 

 Kompensationsåtgärder i form av grönstråk runt Ortviken saknar lo-
kal förankring, är dyrt och medför risker. 

 Skydd för Ljustabäcken framgår inte av plankartan. 

 Funktionerna inom industriområdet och transportkorridorens ut-
formning är otillräckligt illustrerade. Skyddsområden är otydligt de-
finierade. 

 Gränserna är inte helt samordnade med gällande detaljplaner. 

 Ytredovisning och etapplösningar saknas. 

Betydande miljökonsekvenser 
Planförslaget, samrådsversionen bedöms medföra följande betydande 
miljökonsekvenser: 

Boendemiljö och hälsa 

De nya hamnverksamheterna medför bullerstörningar oavsett hur de detalj-
utformas. Detta är liknande i alla alternativ. Boende i Granli/Petersvik 
avvecklas helt. I samrådsförslagets plankarta möjliggörs dessutom en 
omfattande exploatering av Korstaberget vilket gör att det skyddande 
området mot Granbacken blir mycket litet. Detta i kombination med att viss 
tung trafik blir kvar på Tunabäcksvägen gör att störningarna för boende i 
framför allt i Granbacken blir mycket stora. Även boende i Korsta kring 
Tunabäcksvägen påverkas negativt. 

Rekreation och friluftsliv 

Större delen av Korstaberget samt all naturlig strand tas i anspråk för verk-
samheter. Detta medför en kraftig försämring för friluftslivet. Området 
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nyttjas framför allt av boende i närområdet. Den tänkta strandpromenaden 
runt Ortviken medför en viss kompensation, men det bedöms svårt att 
genomföra denna utbyggnad, eftersom idén varken har förankrats lokalt 
eller lösts med avseende på finansiering, säkerhetsfrågor m.m. Konsekven-
serna för friluftslivet bedöms sammantaget bli stora. 

Landskapsbild 

All naturlig strand försvinner och Korstabergets skogsklädda höjdryggar 
sprängs bort. Detta medför en mycket markant negativ förändring för 
landskapsbilden både i närmiljön och sett från omgivningen (Alnö, stadsde-
larna söder om Sundsvallsfjärden o.s.v.). Konstgjorda gröna vallar kommer 
till utmed Tunadalssågens utfyllnad och runt Ortviken, men det naturliga 
landskapet försvinner. Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms bli 
mycket stora.  

Kulturmiljö 

Landskapet i Korsta by som bevaras påverkas negativt genom att industrin 
riskerar att exponeras mot det öppna landskapet. Verksamhetsetableringarna 
utmed Tunabäcksvägens närområde uppmuntrar på sikt etableringar även 
längre norrut vilket gör det svårt att bevara odlingslandskapet i framtiden. 
Flera kända fornlämningar måste tas bort, bland annat bronsåldersröset som 
utgör ett för regionen sällsynt minne från den gamla fångstkulturen i den 
tidens skärgårdslandskap. Troligen finns även fornlämningar som ännu inte 
är kända som kan påverkas. Kulturmiljön i Granli/Petesvik försvinner. 
Konsekvenserna för kulturmiljön blir mycket stora. 

Övrigt 

När det gäller natur- och vattenmiljö blir påverkan stor av intrånget som de 
nya verksamheterna medför. Miljökonsekvenserna bedöms dock inte bli 
betydande i detta fall, förutsatt att utfyllnader etc. genomförs på ett miljö-
mässigt kontrollerat sätt så att inte föroreningar sprids i vattnet. Inga natur-
miljövärden som är av mycket hög skyddsklass finns i området. Ljustabäck-
ens strandområde har dock naturmiljövärden som försämras. Påverkan på 
vattenmiljön i havet är framför allt temporär under byggtiden förutsatt att 
dagvattenhanteringen utformas väl inom området. Konsekvenserna för 
natur- och vatttenmiljö bedöms sammantaget bli måttliga. 
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4.2 UTBYGGNADSALTERNATIV 1 

Utformning och grundidé 

Plankarta, utbyggnadsalternativ 1 i samrådshandlingen 
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Alternativ 1 liknar planförslaget men har i större utsträckning tillgodosett 
industrins önskemål om ytor. Den norra delen av Korstaberget undviks 
medan hela strandområdet och stora vattenytor samt området i norr vid 
Fillan tas i anspråk för industrin och hamnen. 

Bristanalys – motiv för bortval 
 Utformningen är dåligt förankrad i landskapet. Kraftig påverkan på 

landskapsbilden både lokalt och från stora delar av Sundsvall/Alnö, i 
ännu högre grad än planförslaget, samrådsversionen. 

 Tillräcklig hänsyn är inte tagen till områdets kulturmiljövärden. 

 Planen medför tung trafik på Tunabäcksvägen till nackdel för bostä-
der och skola i Korsta. 

 Ljustabäckens naturmiljövärden påverkas negativt. 

 Funktionerna inom industriområdet och transportkorridorens ut-
formning är otillräckligt illustrerade. Skyddsområden är otydligt de-
finierade. 

 Gränserna är inte helt samordnade med gällande detaljplaner. 

 Ytredovisning och etapplösningar saknas. 

Betydande miljökonsekvenser 
Alternativ 1 bedöms medföra följande betydande miljökonsekvenser: 

Boendemiljö och hälsa 

De nya hamnverksamheterna medför bullerstörningar oavsett hur de detalj-
utformas. Boendet i Granli/Petersvik samt Fillan avvecklas helt. I utbygg-
nadsalternativ 1 tillåts omfattande verksamheter sammanhängande från 
Ortviken och ända upp mot Alnöbron. Den typen av verksamheter som 
avses kräver ofta plana ytor vilket medför att mark jämnas ut och utfyllna-
der sker. Av de olika förslagen bedöms detta medföra störst bullerspridning 
både mot Granbacken och Alnö, eftersom naturens skyddande skogshöjder 
försvinner i den södra delen av planområdet. Boendemiljön i Granbacken 
blir kraftigt försämrad. Boende i Korsta by påverkas mindre i detta alterna-
tiv än i samrådsförslaget eftersom Korstaberget finns kvar som en skyddan-
de barriär och transporterna koncentreras till verksamheterna längs kusten. I 
norr kan verksamheter etableras mycket nära Johannedal vilket medför 
ökade störningar för ett stort antal boende även i detta område. Konsekven-
serna blir sammantaget mycket stora av alternativ 1. 

Rekreation och friluftsliv 

All naturlig strand och strandnära naturområden tas i anspråk för verksam-
heter. Kopplingen mellan naturmarkerna och havet försvinner helt. Detta 
medför en kraftig försämring för friluftslivet. Området nyttjas framför allt 
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av boende i närområdet. Konsekvenserna för friluftslivet bedöms samman-
taget bli stora. 

Landskapsbild 

All naturlig strand försvinner och stora utfyllnader i havet möjliggörs. De 
skogsklädda bergen som tidigare nått ända fram till havet skärmas av med 
en bred barriär av industrier och hamnverksamheter. Detta medför en 
mycket markant negativ förändring för landskapsbilden både i närmiljön 
och sett från omgivningen (Alnö, stadsdelarna söder om Sundsvallsfjärden 
o.s.v.). Konstgjorda gröna vallar kommer till utmed Tunadalssågens utfyll-
nad, men det naturliga landskapets koppling till havet försvinner. Verksam-
hetsytorna blir sammanhängande även norröver då Fillanområdet exploate-
ras intill Alnöbron. Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms bli mycket 
stora.  

Kulturmiljö 

Landskapet i Korsta by som bevaras påverkas negativt genom att industrin 
riskerar att exponeras mot det öppna landskapet, dock i mindre grad än i 
samrådsförslaget. Kulturmiljön i Granli/Petersvik försvinner. Flera kända 
fornlämningar måste tas bort, bland annat bronsåldersröset som utgör ett för 
regionen sällsynt minne från den gamla fångstkulturen i den tidens skär-
gårdslandskap. Troligen finns även fornlämningar som ännu inte är kända 
som kan påverkas. Konsekvenserna för kulturmiljön blir mycket stora. 

Natur- och vattenmiljö 

Alla bäckar som rinner ut i havet riskerar att kulverteras och Ljustabäckens 
naturmiljövärden försvinner. Avrinningen mot havet riskerar att bli mycket 
snabb då alla ytor i strandzonen blir hårdgjorda. Detta ställer stora krav på 
dagvatenhanteringen. Kopplingen mellan naturlig miljö på land och i vatten 
försvinner. Påverkan på vattenmiljön i havet är framför allt temporär under 
byggtiden förutsatt att dagvattenhanteringen utformas väl inom området. 
Konsekvenserna för natur- och vatttenmiljö bedöms sammantaget bli stora. 
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4.3 UTBYGGNADSALTERNATIV 2 

Utformning och grundidé 

Plankarta, utbyggnadsalternativ 1 i samrådshandlingen 
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Alternativ 2 syftar till att visa på utformningen av ett alternativ som bättre 
tillvaratar boende- och miljöintressen. Alternativet är lika som planförslaget 
förutom att hela Granli/Petersvik bevaras och att Fillan istället blir industri i 
större utsträckning. Hamn- och kombiterminalytorna är begränsade och 
intern transportkorridor finns inte med i plankartan. 

Bristanalys –motiv för bortval 
 Alternativet uppfyller inte huvudmålet med planen: att tillskapa möj-

lighet för utveckling av kombiterminal och hamn i området. Utrym-
me finns inte för en fungerande kombiterminal med full längd. 

 Jämfört med nu gällande FÖP är den största skillnaden att området i 
Fillan kring Ljustabäcken blir industrimark, att det detaljplaneregle-
rade området för natur/skydd vid Korstaverket blir terminalytor samt 
att markeringen av kulturvärdena försvinner. Alternativet är därmed 
inte heller positivt ur miljösynpunkt. 

 Ljustabäckens naturmiljövärden påverkas negativt. 

 Transportbehovet för industrin är inte löst planmässigt. 

 Kompensationsåtgärder i form av grönstråk runt Ortviken saknar lo-
kal förankring, är dyrt och medför risker. 

 Gränserna är inte helt samordnade med gällande detaljplaner. 

 Ytredovisning och etapplösningar saknas. 

Betydande miljökonsekvenser 
Alternativ 2 bedöms medföra följande betydande miljökonsekvenser: 

Boendemiljö och hälsa 

Utbyggnadsalternativ 2 medför begränsade möjligheter att lägga över 
transporter från bil till den miljövänligare järnvägen. Möjligheterna att 
avveckla hanteringen av farligt gods i centrala Sundsvall är också begränsa-
de. Utrymme för utbyggnad av produktion av miljövänligare energi (biogas 
och biobränsle istället för oljeeldning) finns inte i anslutning till kombiter-
minal och hamn. Boende i Granli/Petersvik kan finnas kvar och de nya 
exploateringsytorna är begränsade. Utbyggnad vid Ortviken sker i likhet 
med nollalternativet vilket medför stor påverkan för Granbackens boende. 
Trafiken med tunga fordon på Tunabäcksvägen bedöms öka påtagligt med 
ökade luft- och bullerstörningar som följd. I Fillan medges en omfattande 
exploatering i närheten av Johannedal, vilket kan medföra störningar för ett 
stort antal boende. Konsekvenserna bedöms sammantaget bli måttliga. 

Övrigt 

Eftersom förändringarna jämfört med nuvarande planer är mycket små i 
alternativ 2 blir också konsekvenserna begränsade. I Fillan blir dock konse-
kvenserna lokalt stora då strandmiljön och Ljustabäckens naturmiljövärden 
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försvinner samtidigt som bullerstörningar m.m. ökar betydligt i detta områ-
de. Fornlämningarna i Fillan måste troligen tas bort. 

5. Planförslaget i korthet 

Mer om planförslagets utformning och riktlinjer kan läsas i dokumentet Planförslaget. 

5.1 PLANFÖRSLAGETS MOTIV 
Det mål som formulerats för FÖP Tunadal – Korsta – Ortviken (se kapitel 
2.2) är en viktig utgångspunkt. Inför utställningen har ett bearbetat planför-
slag tagits fram som i ännu högre grad visar på hur detta mål kan uppfyllas, 
och vilken utformning som krävs för att åstadkomma en rimlig kompromiss 
mellan alla olika intressen. 

Följande bearbetningar är de viktigaste skillnaderna jämfört med tidigare 
alternativ: 

 Transportkorridoren har bearbetats och 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. 

 Grönstråket runt Ortviken har uteslutits. 

 Hamn- och industriytor har anpassats till landskapet så att viktiga 
höjdryggar bevaras. 

 Planen ger utrymme för en fullstor, rak kombiterminal för 750 m 
långa tåg, hamnverksamhet för fartyg med 15,3 meters djupgående 
samt exploateringsytor i överensstämmelse med verksamhetsutövar-
nas önskemål. 

 Kulturlandskapet vid Korsta by bevaras. 

 Ljustabäckens strandområde bevaras. 

 Plangränserna har anpassats till gällande planer och pågående detalj-
planearbete. 

 Etapputbyggnad är möjlig där delar av den naturliga stranden mellan 
Ortviken och Granli kan sparas och vara tillgänglig under ytterligare 
en tioårsperiod utan att terminalverksamheten och industrins utveck-
ling hindras. 
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5.2 FÖRÄNDRAD MARKANVÄNDNING 
Jämfört med nu gällande planer medför planförslaget följande större föränd-
ringar av markanvändningen: 

 Stora delar av Granli/Petersvik tas i anspråk för verksamhetsändamål 
med tonvikt på ny hamn och kombiterminal. Idag är den huvudsakli-
ga markanvändningen enligt gällande FÖP -93 friluftsliv och rekrea-
tion med anläggningar av kulturmiljövärde. De bostäder som finns 
inom detta område kan inte vara kvar när kombiterminalen byggs ut 
och marken kommer inte att vara tillgänglig för friluftsliv när de nya 
verksamheterna byggts ut. 

 Utfyllnad vid Tunadals sågverk redovisas i enlighet med planerna i 
den nya detaljplanen som är på gång. 

 Verksamhetsområdet vid Korstaverken har utökats för att ge utrym-
me för en ny biobränsleanläggning. 

 Planförslaget möjliggör en utbyggnad av en sammanhängande trans-
portkorridor för både väg och järnväg hela vägen norrifrån till Ortvi-
ken. 
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5.3 REKOMMENDERAD ETAPPUTBYGGNAD 
Planförslaget är utformat för att kunna genomföras i etapper till förmån för 
boendemiljön, friluftslivet och landskapsbilden. Av illustrationerna på 
följande två sidor framgår en tänkbar utbyggnad om tio respektive tjugo år. 

Följande prioritetsordning av de större förändringarna rekommenderas: 

 Utfyllnad av Tunadalssågen påbörjas och ny hantering av biobräns-
len anläggs vid Korstaverket. 

 Inlösen av kvarvarande bostäder i Granli/Petersvik och flytt av 
byggnader med kulturhistoriska värden. 

 Elektrifiering och utbyggnad av järnvägen till Ortviken inklusive ut-
byggnad av kombiterminal. Bör samordnas med utbyggnad av tri-
angelspår i Maland. 

 Utbyggnad av intern transportväg mellan Johannedalsvägen och nya 
kombiterminalen samt Ortviken. 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 för-
stärks. 

 Tunabäcksvägen tillåts inte för tunga godstransporter och byggs om 
vid Granbacken. 

 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 byggs ut 
efter behov. 

 När Tunadalshamnens utfyllnad börjat ta form kan vägtransportkor-
ridorens norra del byggas ut.  

 När Ortvikens alla nya pappersmaskiner byggs och verksamhetsom-
rådet 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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5.4 BEVARAD MARKANVÄNDNING 
I några delar av planområdet föreslås befintlig markanvändning bevaras: 

 Bostadsområdena Tunadal och Granbacken behålls som idag och 
skyddas så långt möjligt från verksamheternas störningar. Ingen ut-
veckling av boendet föreslås eftersom det skulle hindra verksamhe-
ternas utveckling. På sikt kommer boendemiljön i Granbacken att bli 
försämrad, främst genom Ortvikens utbyggnad som alltså redan är 
detaljplanelagd. 

 Odlingslandskapet med de höga kulturmiljövärdena i Korsta by be-
varas och bör om möjligt få ett ökat skydd mot förändrad markan-
vändning. 

 Skogshöjderna närmast industrin bevaras och skogsbruket anpassas 
så att skogen får växa sig hög och tät som visuellt skydd mot störan-
de verksamheter. Vid Fillan bevaras naturmiljön kring Ljustabäcken. 

 Skogen norr och Tunadal och vid Fillaberget betecknas med Natur 
och nyttjas som idag. 

 Vattenområdena i Sundsvallsfjärden och Alnösundet är även fort-
sättningsvis tillgängliga för sjöfart och rekreation. En hög vattenkva-
litet med förbättrad bottenmiljö bör eftersträvas. 

5.5 VIKTIGA ASPEKTER 
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 bo-
städer på västra sidan av Alnön. Det kommer att vara nödvändigt att 
verksamhetsutövaren vidtar en mängd åtgärder för att minska buller-
påverkan för omgivningen. Om det finns risk för att riktvärden 
överskrids trots reducerande åtgärder måste ytterligare åtgärder dis-
kuteras och regleras i kommande miljöprövning/detaljplanering.  

 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 verk-
samheter för att skapa tillräckligt utrymme. Detta berör både Nestes 
gasolhantering, Imerys verksamhet, Tunadals sågverk och diverse 
lagerytor. 

 Det är viktigt att samordna väg- och järnvägslösningarna med hur 
transportflödena i framtiden planeras att omfördelas mellan olika 
transportlänkar utanför planområdet. 
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 En ”överlämningsbangård” med full längd och standard inryms inte i 
Fillan. Inom planområdet ryms den endast om en större ombyggnad 
görs vid Tunadals sågverk. Om det finns behov av en sådan bangård 
bör det vara lämpligare att förlägga den till området norr om Alnö-
bron där det finns mer utrymme och banan redan idag har en rak 
sträckning. 

 Ett triangelspår i Maland är en viktig förutsättning för järnvägstrans-
porternas funktion.  

6. Nollalternativet 

6.1 NOLLALTERNATIVETS SYFTE 
Nollalternativet är en redovisning av konsekvenser om inte idéerna i den 
nya fördjupade översiktsplanen genomförs, alltså förväntad utveckling med 
nu gällande markanvändning. Syftet med att redovisa detta är att kunna göra 
jämförelser av miljökonsekvenser och andra konsekvenser, för att därige-
nom kunna bedöma om det är rätt att genomföra den nya planförslaget. Med 
denna grund är det också lättare att få en uppfattning om planförslagets 
konsekvenser är rimliga och acceptabla.

6.2 TROLIG UTVECKLING OM 20 ÅR MED GÄLLANDE 
MARKANVÄNDNING 
Nollalternativets konsekvenser redovisas nedan under kapitel 8 och 9 
parallellt med planförslaget, för att det ska vara lättare att göra jämförelser. 

Nollalternativet är inte detsamma som nuläget. Förväntade förändringar i 
Nollalternativet är framför allt: 

 Ortviken byggs ut med tre nya pappersmaskiner. Dessa detaljplaner 
är antagna. För ändamålet tas vatten- och strandområden intill be-
fintligt pappersbruk i anspråk. 

 Bron över Sundsvallsfjärden byggs, vilket underlättar vissa gods-
transporter med bil till och från planområdet. Däremot är det inte 
klarlagt om några förbättringar sker på järnvägsnätet. 

 Transportarbetet på väg ökar, vilket medför en ökad belastning på 
klimat och luftmiljö. 

Kombiterminalen i centrala Sundsvall är otillräcklig och begränsat indu-
strins möjlighet till utveckling av effektiva och miljövänliga godstranspor-
ter. 
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Utfyllnaden i Tunadal har inte räknats in i nollalternativet eftersom denna 
detaljplan inte är färdigställd ännu. 

När det gäller Granli/Petersvik bevaras boende- och rekreationsmiljöerna. 
Ett gradvis förfall av bostäderna kan dock förväntas eftersom flera byggna-
der står tomma. 

Granbacken blir kraftigt påverkat av Ortvikens expansion. Se vidare under 
miljökonsekvenserna i kapitel 9. 

7. Samhällseffekter och trafikkonsekven-
ser

7.1 REGIONALEKONOMISK KONSEKVENSBEDÖMNING 
Under samrådet har effekterna av förslagen till åtgärder i den fördjupade 
översiktsplanen diskuterats. Frågor har ställts om hur etablering av en 
kombiterminal och övriga åtgärder som har redovisats i samrådsförslaget 
påverkar näringsliv, sysselsättning och befolkning i Sundsvallsregionen. För 
att komplettera underlaget har SWECO EuroFutures fått i uppdrag att 
genomföra en bedömning av de regionalekonomiska konsekvenserna av 
förslaget till fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken. 

SWECO konstaterar att det är omöjligt att slå fast några exakta konsekven-
ser av en översiktsplan med avseende på den regionalekonomiska utveck-
lingen och att detta även gäller förslaget till fördjupad översiktsplan för 
Tunadal-Korsta-Ortviken. Dock är det fullt möjligt att diskutera och syste-
matiskt analysera i vilken grad en översiktsplan, i detta fall en fördjupad, 
stärker förutsättningarna för ekonomisk utveckling samt vilka konsekvenser 
den kan tänkas få inom olika områden. 

Konsekvensanalysen har genomförts med hjälp av en modell som har 
tillämpats för översiktsplaner i andra delar av landet och där indikatorer 
definieras för de områden som ska studeras. Värdena för de enskilda indika-
torerna har bedömts med utgångspunkt från kända samband eller på basen 
av tidigare erfarenheter och regionala karakteristika. Bedömningarna har 
skett enligt ett poängsystem och indikatorerna har givits olika vikt i de fall 
de anses vara av varierande betydelse för det område som har studerats. Det 
sammanvägda bedömningsresultatet för de olika indikatorerna har sedan 
legat till grund för värdering av planförslagets inverkan på de områden som 
har studerats. 

En mängd andra faktorer än översiktsplaneringen är av betydelse för kom-
munens/regionens utveckling. Stor ödmjukhet bör således finnas för kom-
plexiteten i samspelet mellan olika faktorer i skapandet av regional utveck-
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ling. Därtill är översiktsplanen ett instrument som möjliggör en viss utveck-
ling, vilket inte är detsamma som att denna utveckling också kommer att 
realiseras. Utgångspunkten i konsekvensbedömningen är dock vad som 
händer om förslagen realiseras enligt plan. Det är inte primärt planförslagets 
marginalpåverkan jämfört med andra samhällspåverkande faktorer som har 
granskats, utan det nya planförslagets inverkan jämfört med nu gällande 
planer/riktlinjer. 

Konsekvensanalysen har inriktats på följande områden med tillhörande 
indikatorer/underteman: 

Befolkning och bostadsmarknad 

 Kommunens invånarantal 

 Andel befolkning i produktiv ålder 

 Tillgång på bostäder 

 Balansen mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden 

 Boendemiljöns attraktivitet 

Näringsliv och arbetsmarknad 

 Tillgången på kontorslokaler 

 Balansen mellan utbud och efterfrågan gällande kontorslokaler 

 Kontorslokalernas tillgänglighet för personal och besökare 

 Tillgången på industrimark/industrilokaler 

 Balansen mellan utbud och efterfrågan gällande industri-
mark/industrilokaler 

 Industrilokalernas tillgänglighet för personal och besökare 

 Industrilokalernas tillgänglighet för varuflöden 

 Tillgången på kommersiella lokaler (för handel och service) 

 Balansen mellan utbud och efterfrågan gällande kommersiella loka-
ler 

 De kommersiella lokalernas tillgänglighet för personal och besökare 

 De kommersiella lokalernas tillgänglighet för varuflöden 

 Antal arbetstillfällen i staden 

 Inkomst per sysselsatt, dvs. produktiviteten inom arbetslivet 

 Förnyelsen inom näringslivet 

Regionens tillväxt och funktionella struktur 

 Folkmängden i pendlingsregionen 

 Pendlingsregionens täthet  

 Tillgängligheten inom pendlingsregionen 

 Antalet arbetstillfällen i pendlingsregionen 
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 Inkomsten per sysselsatt i pendlingsregionen 

Därutöver har mer ingående studerats planförslagets betydelse för det 
skogsindustriella klustret i regionen samt vilka följdeffekter som kan för-
väntas av en kombiterminaletablering med avseende på godsflöden och 
Sundsvalls roll i det nationella transportsystemet. Konsekvensbedömningen 
baseras på underlag från planarbetet, dokument från andra relevanta källor, 
statistik från SCB samt underlag från och intervjuer med företrädare för 
berörda verksamheter.  

Konsekvensbedömningen visar att etablering av en kombiterminal på ett 
väsentligt sätt bidrar till att göra Tunadals hamn med anslutande verksamhe-
ter till en bärkraftig nod för godstrafik. Det finns vissa osäkerheter om 
godsvolymernas utveckling och om hur fördelningen kommer att bli mellan 
olika transportslag. Det är dock sannolikt att den totala godsvolymen kom-
mer att öka väsentligt utöver den ökning som sker vid överföringen av gods 
från kombiterminalen i centrala Sundsvall. Det är också troligt att det 
kommer att ske en väsentlig överföring av gods från lastbil till järnväg, även 
om lastbilstransporter kommer att spela en viktig roll också i fortsättningen. 
Utveckling av gods över kaj, i synnerhet lossning av gods, är inte lika lätt att 
förutse men den pågående ”containeriseringen” av trafik kommer troligen 
leda till att skogsindustrin och övrig industri i ökad utsträckning kommer att 
använda containers för sina transporter. Ett tillskott av gods över kaj skulle 
också bli följden om transporter av konsumtionsvaror till regionens upptag-
ningsområde kom att utnyttja sjötransporter i stället för lastbil. 

En kombiterminal kommer att vara ett stöd för utvecklingen av den regiona-
la industrin, inte minst de verksamheter som finns i anslutning till hamnom-
rådet. En förutsättning för att kunna utveckla terminalen så att denna uppnår 
en kritisk godsvolym och att det uppkommer regionala utvecklingseffekter i 
form av sysselsättningsökning är att det blir följdetableringar i form av t ex 
tredjepartslogistik i närheten av kombiterminalen. Det är därför viktigt att 
man i planeringen sörjer för att det i framtiden finns markområden för detta 
slag av verksamheter. Om inte detta är möjligt finns det risk för att kombi-
terminalen inte kan utvecklas med full kraft och att de regionala utveck-
lingseffekterna i övrigt till betydande del uteblir. 

Genomgången av FÖP Tunadal-Korsta-Ortviken visar att planförslaget får 
viss negativ inverkan inom området befolkning och bostadsmarknad, en 
tydlig positiv inverkan på området näringsliv och arbetsmarknad samt en 
viss positiv inverkan på området regional tillväxt och integration. Samman-
taget kan slutsatsen dras att planen stärker förutsättningarna för ekonomisk 
utveckling, såväl i kommunen som i regionen. 

Den huvudsakliga regionalekonomiska effekten av planförslaget står att 
finna i det skogsindustriella klustret och dess utveckling och framtid i 
Sundsvallsregionen samt de möjligheter kombiterminalen för med sig vad 
gäller att stärkta förutsättningar för expansion och nyetableringar inom 
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logistiksektorn och angränsande näringar. I konsekvensanalysen tydliggörs 
dessa sektorers samlevnad och betydelse för sysselsättningen och föräd-
lingsvärden i kommunen, men även värdet på fasta tillgångar och då inte 
minst produktiv skogsmark inom det skogsindustriella klustrets upptag-
ningsområde för råvara. Förslaget möjliggör också etablering av utökad och 
ny verksamhet inom bioenergi- och biogasområdet. Bedömningen är att 
FÖP Tunadal-Korsta-Ortviken är ett planförslag som tar nödvändiga hänsyn 
till behovet av att säkra skogsindustrins fortlevnad och utveckling i kommu-
nen och regionen, samtidigt som det ger nya möjligheter inom logistikområ-
det och skapar ett attraktivt etableringsområde för en mängd verksamheter. 
De negativa sidoeffekter som uppstår ter sig ur ett regionalekonomiskt 
perspektiv som mycket små i jämförelse med de vinster som kan göras i 
jämförelse med vad som medges om nollalternativet, dvs. befintliga planer, 
tillämpas för området. 

Se vidare i Regionalekonomisk konsekvensanalys, delutredning till FÖP Tunadal – Korsta – 

Ortviken. 

7.2 BOENDE 
Boendemiljö beskrivs under kapitel 8, Boendemiljö och hälsa. Här kommen-
teras boendet kortfattat mer ur ett samhällsperspektiv. 

Nollalternativet 

Bostadsområdena i Granbacken och Tunadal kommer att förlora i attraktivi-
tet i och med nollalternativet. Utökad verksamhet vid Ortviken inom nuva-
rande detaljplan tillsammans med ökad industriell aktivitet i övriga delar av 
området kommer att innebära att industrins närvaro tydliggörs allt mer. 
Ökade transporter på Tunabäcksvägen bidrar också till en försämrad boen-
demiljö i närområdet. 

Planförslaget 

I planförslaget blir industrins närvaro i hela området än mer påtaglig än vad 
den är i dagsläget. Boende i Granbacken, Tunadal och på de delar av Alnön 
som vetter ner mot Alnösundet kommer ännu tydligare att märka att de bor i 
närheten av industrier och ett storskaligt transportcentrum. Hur detta upp-
levs är naturligtvis individuellt, men i huvudsak handlar det om en negativ 
påverkan. Natur- och rekreationsområden blir allt mer svårtillgängliga. 
Attraktiviteten hos bostadsområdena kommer successivt att sjunka vilket 
sannolikt kommer att återspeglas i fastighetspriserna för närområdena.  
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7.3 LOKALA VERKSAMHETER 

Nollalternativet 

För verksamheter inom planområdet innebär nollalternativet att planlagda 
produktionsökningar och nyetableringar blir svårare att realisera. I första 
hand är det bristen på modern och effektiv infrastruktur i området som är 
begränsande. I och med nollalternativet kommer det också att råda brist på 
nya, närbelägna och lättillgängliga ytor för etablering verksamheter. 

Det finns en uttalad vilja hos industrin i området att flytta över en del av 
vägtransporterna till järnväg såvida standarden höjs på järnvägsnätet.  

Planförslaget 

I planförslaget skapas goda förutsättningar för verksamheterna att utvecklas. 

Tendensen för dagens spårburna godstrafik är att konventionella järnvägs-
transporter tappar marknad medan modultransporter på järnväg växer starkt. 
Utvecklingen går mot renodlad kombilast-tåg. Därför är en kombiterminal 
med tillhörande speditionsytor som ligger i direkt anslutning till både 
hamnen och industrier mycket positivt för verksamheter både inom och 
utanför planområdet.  

De flesta verksamheter som bedrivs inom planområdet är beroende av 
varandra och varandras produkter. Till exempel använder Ortviken stora 
mängder bark och flis som är en restprodukt vid Tundals sågverk och 
Imerys som är beläget i hamnen förser Ortviken med bestrykningsmedel till 
papperstillverkningen.  Sammantaget är det interna transportbehovet stort 
och en intern transportväg skulle medföra kortare transportvägar och möj-
ligheter att använda specialfordon med högre lastkapacitet än vad som är 
tillåtet på allmänna vägar. Samtliga verksamheter inom planområdet ser 
mycket positivt på möjligheterna med en intern transportkorridor.   

I planförslaget redogörs för möjligheterna till nya verksamhetsytor i anslut-
ning till ny kaj och kombiterminal. Totalt kan över 40 ha nya ytor skapas. 
Mellan kombiterminalen och hamnen finns utrymme för både speditions-
verksamhet och nya lagermagasin. Norr om terminalen ryms logistikföretag 
och speditörer men även upplagsytor för biobränsle och ett biogaskombinat. 
Totalt bedöms planförslaget innebära tillräckligt med nya verksamhetsytor 
för att tillgodose behovet från både befintliga verksamheter och framtida 
nyetableringar.  

Området för kombiterminalen och flertalet av de nya verksamhetsytorna 
ligger i kuperad terräng med stora nivåskillnader. En konsekvens av detta är 
att ytorna måste anläggas i terrasser. Kombiterminalen kommer att schaktas 
ner till samma nivå som befintlig hamnplan (ca +4 meter). Ytorna mellan 
hamnen och terminalen ges samma nivå som terminalen. Ytorna längre 
norrut anläggs i tre terrasser för att bättre passa in i befintlig terräng och för 
att undvika allt för stora schakter. Nivåskillnaderna mellan terrasserna kan 
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komma att skapa vissa interna logistikproblem. Genom att noggrant planera 
för ytornas funktion och genom att lokalisera de mest transportkrävande 
verksamheterna närmast terminalen och transportkorridoren bör dock de 
flesta problemen gå att övervinna.  

Idé till tvärsektion av de nyskapade ytorna, kombiterminal och ny hamn. Nivåskill-
naderna på över 30 meter ställer krav på att ytorna måste terrasseras.  
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7.4 TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER 

Förutsättningar 

Infrastruktur inom planområdet 

Ungefärliga trafikflödesuppgifter för de större transportlänkarna i anslutning till 

planområdet. Källa: Vägverket och Sundsvalls kommun. 

Den största vägen i området är Johannedalsvägen som bland annat förbinder 
Alnön med centrala Sundsvall via väg E4. Väg E4 ligger en bra bit väster 
om planområdet men är den i särklass viktigaste vägtransportlänken genom 
Norrland och således mycket viktig för både godstransporter och annan 
trafik från området. Till Johannedalsvägen ansluter ett antal vägar som 
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knyter samman industrierna med det övergripande vägnätet. Tunabäcksvä-
gen leder ner mot Granbacken och Ortviken och har en relativt hög trafike-
ring. Ortvikens pappersbruk kan också nås via Ortviksvägen inifrån stan. 

De allmänna vägarna i området är kommunala. Inom verksamhetsområdena 
finns också enskilda vägar med omfattande trafikering. 

En icke elektrifierad järnväg leder från Ådalsbanan söderut längs kust-
sträckans industriverksamheter ner till Tunadalshamnen. Fraktfartyg lägger 
till vid Tunadalshamnen samt vid Ortvikens pappersbruk. Det finns idag 
ingen hamni Sundsvallsregionen  med kapacitet att ta emot de största 
östersjöfartygen. 

Godsflöden i Sundsvallsregionen 

Handelskammaren Mittsverige har givit Consultor Företagskonsult i upp-
drag att genomföra en studie av godsflöden i Sundsvallsregionen. I utred-
ningen konstateras att det råder en obalans i det norrländska transportbeho-
vet med mycket större exportvolymer än importvolymer. Importen, främst 
från handelns centrallager i södra Sverige går i stor utsträckning med lastbil 
till Norrland medan exporten till stora delar går med järnväg och sjöfart. 
Många lastbilstransporter norrut tar därför last av industrivaror på returresan 
söderut för att täcka delar av kostnaderna. Om godset i ökad utsträckning 
kan överföras till containers kan lastbilstransporterna minskas. 

Syftet med kartläggningen har bl.a. varit att öka konkurrensen inom trans-
portsektorn genom att identifiera varuägarnas godsflöden. Ett annat syfte 
har varit att beskriva varuägarnas affärsmässiga krav på infrastruktur och på 
transport/logistikföretag för att öka andelen miljövänliga transporter, dvs. att 
minska de landsvägsburna transporternas stora marknadsandel till förmån 
för andra transportslag såsom järnväg och sjöfart. Syftet har också varit att 
med rapporten som grund skapa och påverka förutsättningar för etablering 
av omlastningsterminaler och verksamheter inom tredjepartslogistik i 
Sundsvallsregionen. 

Kartläggningen visar att en stor mängd lastbilstransporter kan flyttas över 
till järnväg. Detta gäller framför allt gods från andra delar av Sverige till 
verkstadsindustrier och övriga industrier i Sundsvallsregionen samt skogs-
råvara från inlandet till skogsindustrin. Kravet är att det finns nödvändiga 
logistiska och affärsmässiga förutsättningar. Det innebär bl.a. en kombiter-
minal med kopplingar mellan vägtransporter, järnvägstransporter och 
sjöfart. Ett annat krav är möjligheten att etablera logistikverksamhet i 
anslutning till kombiterminalen. 
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Godstransporter i planområdet 

Godstransporterna till och från planområdet och mellan verksamheter inom 
planområdet är omfattande och sker med lastbil, över järnväg eller med 
sjöfart. Merparten av godsvolymerna utgörs av råvaror och produkter 
kopplade till trä- och pappersindustrin. Huvudvägen för tunga transporter 
till och från planområdet är norrifrån via Ljustavägen och Johannedalsvä-
gen. Därefter används Fillanvägen för timmertransporter till Tunadals 
sågverk, Sjöfartsvägen fungerar som huvudinfart till hamnen och Korsta 
kraftvärmeverk. Ortvikens pappersbruk nås via Johannedalsvägen och 
Tunabäcksvägen. 

Totala godsmängder redovisas i kartan på nästa sida. Bland de dominerande 
transporterna kan nämnas Ortvikens dagliga in och ut transporter som 
generar ca 400 fordonspassager per dag längs med Tunabäcksvägen och 
Johannedalsvägen. Färdiga pappersprodukter från Ortviken transporteras till 
magasin i Tunadalshamnen. Magasinen utgör SCA:s ”sorteringsverk” för 
färdigvaror därför måste allt utgående gods gå via hamnen.  

På Johannedalsvägen norr om Sjöfartsvägen trafikeras vägen av mer än 500 
lastbilar per dygn med direkt koppling till verksamheten inom planområdet. 
Merparten av dessa transporter kan knytas till Sågverket, Korstaverket, 
Östrands massafabrik, Ortviken och hamnen.  
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Nuvarande godstrafikflöden i planområdet. Uppgifter från industrin. 
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Ungefärliga nuvarande och prognostiserade framtida godstransportflöden till, från 

och inom planområdet. Framförallt kan kombiterminalen komma att alstra 

ytterligare trafik. Värt att notera är att merparten av alla lastbilstransporter som 

omnämns sker med fordon som är specialutrustade för att transportera ett 

specifikt godsslag. Därav går de flesta lastbilar utan last en av vägarna, antingen in 

eller ut från verksamhetsområdet. En transport ger alltså upphov till två fordons-

rörelser i området, en in och en ut.  

Farligt gods 

I nuläget transporteras ca 18 000 ton farligt gods via den befintliga järnvägs-
terminalen i Tunadalshamnen. En del av detta är utgående gasol/propan via 
järnväg från Neste gasterminal. Gasol fraktas även ut från terminalen med 
lastbil. Neste tar in ca 40 000 ton propan per år med båt. Ca 200 000 ton olja 
tas in via hamnen till de oljelager som finns i Tunadal/Korstaberget. Det 
mesta av oljan lagras endast temporärt och går ut igen med båt. Endast 
mindre andel används lokalt i Sundsvall energis kraftvärmeverk. Övrig 



K O N S E K V E N S B E S K R I V N I N G  m e d  M K B  

Fördjupad översiktsplan Tunadal – Korsta – Ortviken 

52

hantering av olje/petroleumprodukter i området sker i Sundsvalls oljehamn 
på södra sidan av Sundsvallsfjärden. 

Kombiterminalen i Sundsvalls centrala del har i dag nått sitt kapacitetsmax-
imum och det är svårt att expandera verksamheten. Terminalen är en av 
Sveriges största terminaler i avseendet hantering farligt gods. Ca 85 000 ton 
farligt gods lämnar terminalen per år. 

Godsaktörer anser att godsbangården i centrala sundsvall kan användas för 
samling och sammansättning av tåg även i fortsättningen. 

Figur 1. Flöde av farligt gods relaterat till kombiterminalen nuläge (ton per år 
- 2003)

Sjöfart och hamnverksamhet 

Tunadalshamnen är en kommunal hamn med möjlighet att ta emot fartyg 
med djupgående max 11-12 meter. Kaj för torrbulk ca 600 meter, Ro-Ro 
ramp samt en mindre kaj för lossning av propan. Hamnens kapacitet är med 
dagens verksamhet tillfredsställande. 

Tunadalshamnen trafikeras av ca 500 fartyg per år. De dominerande fartys-
typerna är RoRo och torrlastfartyg. Under 2008 fördelade sig fratygstrafiken 
över Tunadalshamnen enligt tabellen nedan.   
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Fartygstyp Antal anlöp 2008

Torrlast 190

RoRo 234

Tank 13

Bulk 12

Kryssning 2 

Container 45 

Summa 496

Tabell: Tunadalshamnens trafikering 

Järnvägstrafik 

Industrispåret Malandsbanan ansluter till Ådalsbanan (Befintlig järnväg 
mellan Sundsvall och Långsele, via Härnösand) i Skönvik söder om Östrand 
och ansluter till terminalområdet vid Tunadalshamnen. Banan är inte elektri-
fierad. Trafikmängden på banan är i dag normalt ca 6 tåg per dygn (3 
inkommande och 3 avgående). 

Biltrafik  

Johannedalsvägen är i dag ungefär 9 meter bred med en trafikmängd på ca 
12400 fordon per årsmedeldygn, andelen tung trafik är ca 8 %. Alla trans-
porter in till industri och hamn passerar Johannedalsvägen på någon sträcka 
oavsett om trafiken kommer från E4 i söder eller Timmervägen i norr. 
Johannedalsvägen är förutom matningsled för gods den viktigaste pend-
lingsleden mellan centrala Sundsvall och Alnön. En nybyggd gång- och 
cykelväg finns utmed Johannedalsvägen från Tunabäcksvägen och Fillanvä-
gen. 

Tunabäcksvägen leder från Johannedalsvägen till Ortviken trafikmängden är 
ca 4500 fordon per årsmedeldygn andelen tung trafik är 9-10%. Villaområ-
det Granbacken med ca 50 villor ansluter till Tunabäcksvägen. 

Sjöfartsvägen utgör anslutningsväg för Tunadalshamnen, Korsta värmeverk 
och andra verksamheter i Tunadalshamnen söder om Tunadalssågen. Trafik-
flödet varierar från ca 2200 vid Johannedalsvägen till 800 fordon per årsme-
deldygn vid Korsta kraftvärmeverk, andelen tung trafik utgör ca 15-30 %. 

Sammantaget är framkomligheten i såväl korsningspunkter som längs 
gatusträckor tillfredsställande med dagens trafikflöden.  
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Kollektivtrafik 

Bussar i linjetrafik trafikerar sträckan Alnö – Sundsvalls centrum via Johan-
nedalsvägen och Tunabäcksvägen. 

Gång- och cykeltrafik 

Ett nybyggt gång- och cykelstråk finns i dag utmed Johannedalsvägen. 
Stråket har hög kapacitet och god trafiksäkerhet.  

Inom nuvarande verksamhetsområden finns inga ändamålsenliga gång- och 
cykelvägar.  

Trafiksäkerhetsaspekter  

Trafiksäkerheten har på senare tid stärkts via ett flertal riktade åtgärder på 
det allmänna vägnätet i området.  

Inom verksamhetsområdena korsar interna transportvägar järnvägen i ett 
flertal oreglerade plankorsningar som ur trafiksäkerhetssynpunkt är bristfäl-
ligt utformade. 

Se vidare i PM Översiktlig trafikutredning, delutredning till FÖP Tunadal – Korsta – 

Ortviken, 2009-03-11. 

Nollalternativet 
I nollalternativet byggs varken ny hamn, kombiterminal eller intern trans-
portkorridor och följden blir att transporter inom samt till och från planom-
rådet kommer att ske längs samma huvudstråk och med samma trans-
portslag som i dagsläget. Befintliga verksamheter i området kommer att 
fortsätta att utvecklas och expandera inom nuvarande plangränser med 
ökade transporter som följd.  

I och med att varken förutsättningarna för sjöfarten eller järnvägen förbätt-
ras kommer merparten av de i framtiden tillkommande transporterna att ske 
på lastbil längs det allmänna vägnätet. Det kommer att innebära störningar 
och framkomlighetsproblem för den övriga trafiken som också förväntas 
öka. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det ogynnsamt med en växande andel 
tung trafik längs de allmänna vägarna.   

Godstransporterna mellan de olika verksamheterna i området kommer att 
fortsätta att skötas längs samma stråk som i dagsläget men volymerna 
kommer att öka, i flera fall markant. Till exempel spår Ortviken att transpor-
terna av färdiga pappersprodukter till hamnen kommer att öka från dagens 
ca 70 lastbilar per dygn till över 200 vid full utbyggnad av nya pappersma-
skiner omkring år 2030. Det är naturligt att anta att inkommande transporter 
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av råvara kommer att öka i motsvarande takt. Detta leder till en ökning av 
den tunga trafiken på Tunabäcksvägen och Johannedalsvägen med över 500 
lastbilar per dygn enbart inräknat transporter som alstras av Ortviken.  

En viss ökning av godstransporterna över järnväg till och från verksamheter 
inom planområdet är att förvänta, men med befintlig utformning och stan-
dard är möjligheterna att flytta över gods från väg till järnväg begränsade.  

Modulhantering av gods mellan väg och järnväg sker i dag vid befintlig 
kombiterminal i centrala Sundsvall. Terminalen har otillräckliga dimensio-
ner och det saknas tillgång till närliggande ytor för en effektiv speditions-
verksamhet. Möjligheterna att utöka hanteringen vid nuvarande terminal är 
små.  

Ökning av industrins aktivitet i planområdet ger ökad förbrukning av 
insatsvaror vilket ger ökade flöden av farligt gods på framför allt vägnätet. 
Mängden fraktat gods via terminalen i Tunadalshamnen kan öka något. 
Banans standard begränsar dock nyttjandet. 

Planförslaget 
Planförslaget innebär en fullt utbyggd transportkorridor med intern järnväg 
och väg ända fram till Ortviken. Den leds i en sträckning via den tillbyggda 
hamnen och den nyanlagda kombiterminalen med tillhörande ytor för 
speditionsverksamhet. Transportkorridoren och den avsevärda ökningen av 
verksamheter inom planområdet får stora konsekvenser på trafiken i områ-
det.  

Allmänna vägnätet 

I ett första skede flyttas all godstrafik över från den befintliga kombitermi-
nalen inne i Sundsvall centrum till ny kombiterminal enligt planförslaget. 
Ökad hamnkapacitet och kombiterminal tillsammans med närheten till 
Birsta köpcenter (Norrlands största handelscenter) möjliggör för etablering 
av regionala distributionscentra för olika detaljistkedjor i anslutning till 
kombiterminalen. Sammantaget innebär det ett avsevärt tillskott av nya 
godstransporter till och från planområdet.  

Den ökade trafiken medför att trafiknätet i framför allt korsningar och vid 
övergångar behöver ses över. Om vägverkets planer på en godstransport led 
via Granloholmsleden och Johannedalvägen förbi Gärde realiseras blir 
transportmönstret ett annat och det bör utredas närmare om det då behövs 
andra åtgärder på det allmänna vägnätet.  

En ökad trafik medför en ökad konfliktrisk för gående och cyklister i områ-
det. Det har som nämnts ovan nyligen utförts ett flertal åtgärder för att 
separera oskyddade trafikanter från den övriga trafiken i området. I takt med 
växande transportmängder bör korsningspunkter och gång- och cykelstråk 
ses över.  
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En intern transportkorridor fram till Ortviken innebär att den tunga trafiken 
längs Tunabäcksvägen minskar rejält. Vidare föreslås i planförslaget att 
Tunabäcksvägen får en förändrad utformning som minskar intrycket av 
genomfartsled. Sammantaget innebär det en bättre trafiksituation längs 
Tunabäcksvägen och en minskad konfliktrisk mellan boende i Granbacken 
och industrins tunga transporter.  

Farligt gods 

En flyttning av verksamheten vid kombiterminalen i Sundsvall innebär ett 
drastiskt förändrat transportmönster i Sundsvall. Mängden farligt gods som i 
dag till mycket stor del kommer från Sundsvalls kemiindustrier söder om 
tätorten skall fraktas till Tunadal för att därefter åter gå söder ut mot slutdes-
tinationer.  

Med en förbättrad transportstruktur i området kommer de totala godsmäng-
derna i området att öka. Detta gäller även för mängden farligt gods. Statistik 
inom Sverige visar dock att ökningstakten för farligt gods är lägre än för 
övrigt gods.  

Tillfartsvägar till Tunadalsterminalen blir Johannedalsvägen och Ljustavä-
gen. Båda dessa vägar ansluter till väg E4 via stora trafikplatser med god 
säkerhetsnivå. Vägarna i sig har god kapacitet och lämpar sig väl för denna 
typ av transporter.  

För att inte få mycket stora mängder farligt gods genom centrala Sundsvall 
bör en bro över Sundsvallsfjärden stå klar före en flyttning av Kombitermi-
nalen till Tunadal.  Det skall dock understrykas att en flyttning av hanter-
ingen av farligt gods ändå ger en minskad risknivå i och med att det är just 
hanteringen i samband med lastning och lossning som ger de största risker-
na. 
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Figur 2. Flöde av farligt gods relaterat till kombiterminalen med lokalisering i 
Tunadal 
(ton per år - 2003) 

Järnväg 

Förbättrad standard på järnvägskopplingen till planområdet med triangelspår 
i Maland, elektrifiering, dubbelspår och effektiva logistikmöjligheter vid ny 
kombiterminal kommer att innebära att en väsentlig del av transporterna 
som idag går på lastbil blir attraktiva att flytta över till järnväg. Det får till 
följd att den förväntade vägtrafiktillväxten till och från området till följd av 
nya verksamheter runt kombiterminalen i viss utsträckning vägs upp av en 
överflyttning av befintliga transporter från väg till järnväg.  

Transportkorridor och internt vägnät 

I planförslaget föreslås två huvudinfarter för tungtrafik till verksamheterna i 
området, en via Sjöfartsvägen och en via Fillanvägen i norra ändan av 
planområdet. Vidare föreslås en vägkoppling mellan Tunabäcksvägen och 
verksamhetsytorna i anslutning till kombiterminalen. Denna koppling är 
dock främst avsedd för personaltrafik och ska även fungera som en alterna-
tiv infart för räddningstjänsten. Vid anslutningen i norr mellan Fillanvägen 
och den interna transportkorridoren kommer korsningen med järnvägen att 
vara planskild. I och med att tågtrafiken förväntas öka markant är planskild-
het en förutsättning för att timmertransporterna till sågen ska kunna ske på 
ett effektivt och trafiksäkert sätt. Räddningstjänstens krav på en planskild 
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passage av järnvägen för att inte hindras vid en utryckning tillgodoses också 
i och med planförslaget.  

Genom att utforma huvudinfarten vid Sjöfartsvägen med en norrgående och 
södergående koppling till den interna transportkorridoren minskas risken för 
kösituationer vid infarten. 

Trafiksituationen inom verksamhetsområdet kommer att förbättras i och 
med den interna högklassiga transportkorridoren som presenteras i planför-
slaget. Genom väl definierade stråk för fordonstrafik, gående och cyklister 
och tydliga, välplanerade plankorsningar med järnvägen kommer den 
interna trafiken att bli både säkrare och effektivare.  

Vidare medför transportkorridoren en genare väg mellan Ortviken och 
hamn/kombiterminal. Transportkorridoren skulle minska körsträckan med 
över 1 kilometer enkel väg. Det ger en minskning av trafikarbetet för Ortvi-
kens transporter med över 150 000 fordonskilometer per år i planförslaget. 

 Förslag till sektion på transportkorridor 

En transportkorridor av hög klass som innefattar dubbla elektrifierade 
järnvägsspår, väg för godstransporter, gång- och cykelväg samt en media-
korridor ger en sektion som är ungefär 30 meter bred, inklusive gällande 
skyddsavstånd. På ett flertal sträckor utmed den tänkta sträckningen är det 
trångt. En konsekvens av transportkorridoren är att vissa verksamheter eller 
delar av verksamheter måste omlokaliseras inom området. Kritiska områden 
är i första hand där korridoren svänger runt Korstabergets utlöpare i den 
södra delen av nuvarande hamnområde. Där bedöms det som ogörligt att 
inrymma transportkorridoren utan att flytta befintliga verksamheter. I och 
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med att hamnplansytorna byggs ut bedöms berörda dock berörda verksam-
heter kunna omlokaliseras lokalt. 

Ett annat område med utrymmesbrist är sträckan mellan Johannedalsvägen 
och Tunadals sågverk i de norra delarna av planområdet.  Här finns på flera 
ställen behov av en omlokalisering av verksamhetsbyggnader för att få plats 
med en transportkorridor. I planförslaget är utbyggnaden av ytor och infra-
struktur indelad i två etapper, etapp 1 och 2. Först i etapp 2 kommer utfyll-
naden i Alnösundet att vara färdig för etablering. I planförslaget föreslås 
därför att enbart järnvägen byggs längs denna sträcka under etapp 1 medan 
den interna transportvägen byggs under etapp 2. Detta för att sågverket ska 
ha möjlighet att hinna omlokalisera berörda verksamheter till de nya ytorna. 
På detta sätt bedöms påverkan på produktionen vid sågverket minimeras.  

Sjöfart 

Med utökad produktion i regionens industrier uppstår behov för större och 
modernare fartyg. Utöver djupgående och längd kommer då även krav på 
större lagringsytor och magasin. I planförslaget byggs hamnen ut söderut 
från befintligt läge. Detta nya läge medger större djupgående och närhet till 
kombiterminalytor samt övriga ytor avsedda för speditörer med behov för 
lastplaner och magasinsytor. Det blir möjligt att ta in fartyg på 30 000 ton 
istället för tidigare 15 000 ton. Sammantaget innebär en utbyggnad enligt 
planförslaget att hamnen får möjligheter att bedriva en effektiv och modern 
hamnverksamhet som lever upp till industrins krav på utökade transportvo-
lymer till sjöss. 
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Ungefärliga framtida godstrafikflöden vid utbyggnad enligt planförslaget. Uppgif-

ter från industrin. 
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8. Miljökonsekvenser 

I kapitlet miljökonsekvenser redovisas viktiga miljöförutsättningar. Konsekvenser beskrivs 

för både planförslaget och nollalternativet. Slutligen redovisas åtgärder. Miljöåtgärderna 

är i huvudsak inarbetade som riktlinjer i planförslaget. Åtgärderna bidrar, förutom till de 

rubricerade miljöaspekterna, även till en bättre uppfyllelse av de berörda miljökvalitets-
målen och miljökvalitetsnormerna. 

Redovisningen är indelad på ”hälsa och boendemiljö”, ”hushållning med naturresurser” 

samt ”landskapets värden”. Kapitlet inleds dock med en tillbakablick till hur MKBn 

avgränsats i inledningsskedet, en samlad bedömning av planförslagets miljökonsekvenser 

samt en kortfattad beskrivning av de positiva regionala miljöeffekter som erhålls. 

Översiktsplanen är rådgivande och kan omöjligt överblicka utvecklingen i detalj för en 

tjugoårsperiod. Det är därför mycket viktigt att miljöarbetet fördjupas i den kommande 
detaljplaneringen. All utbyggnad ska föregås av planläggning enligt PBL inklusive miljökon-

sekvensbedömningar och tillhörande miljötillstånd. Utbyggnader och verksamheter som 

sker i kustområdet bör inte medföra någon betydande miljöbelastning för vattnet i 

Sundsvallsfjärden och Alnösundet. Detta säkerställs genom fördjupade utredningar och 

kontrollprogram i samband med detaljplanering såväl som vid tillståndsprocesser och 

under byggtid. 

8.1 AVGRÄNSNING AV MKB 

Bakgrund och syfte 
Sedan 2004 finns bestämmelser om att översiktsplaner ska miljöbedömas.  

Syftet med MKBn är att integrera miljöaspekterna i planen så att en håll-
bar utveckling främjas (6 kap. 11 § MB). Miljökonsekvensbeskrivningen 
ska bidra till att ge en helhetsbild och beskriva den sammantagna effekten 
av föreslagen framtida markanvändning i Tunadal, Korsta och Ortviken. 

MKB ska ”beskriva den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma 
med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, 
växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, 
bebyggelse, forn- och kulturlämningar, och annat kulturarv samt det inbör-
des förhållandet mellan dessa miljöaspekter”.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning? 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva de konsekvenser som kan förväntas uppkom-
ma med de förändringar som översiktsplanen föreslår. En miljökonsekvensbeskrivning 

redovisas i ett eget dokument som är en del av översiktsplanearbetet. Arbetet i MKBn ska 

inriktas på att beskriva de konsekvenser som innebär en betydande miljöpåverkan.  

4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar i Miljöbalken, anger att 
genomförandet av en översiktsplan alltid ska antas medföra en betydande 
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miljöpåverkan. Därför upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till 
den fördjupade översiktsplanen. 

Vad är betydande miljöpåverkan?  

Förändringar i samhället kan medföra många olika konsekvenser, men vissa av konsekven-

serna är så komplexa och övergripande att de medför en betydande miljöpåverkan på 
miljön eller människorna i kommunen. En betydande miljöpåverkan är en konsekvens som 

man inte uppenbart eller med lätthet kan överblicka och åtgärda.  

Avgränsning
Enligt miljöbalken 6 kap. 13§ ska kommunen innan omfattningen av MKB 
bestäms, samråda med länsstyrelsen. Avgränsningen går ut på att identifiera 
vilka av planens konsekvenser som kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan. Avgränsningen går helt enkelt ut på att forma den kommande
MKB:ns innehåll, vad är viktigast att beskriva i samband med fördjupad 
översiktsplan för Tunadal, Korsta och Ortviken. 

Muntligt samråd angående avgränsningen av MKB har hållits med Länssty-
relsen i Västernorrlands län den 28 januari 2008. Beslut om avgränsning har 
sedan tagits i kommunens samordningsutskott den 8 april 2008.   

Kommunen och länsstyrelsen har i ovan nämnda samråd uppmärksammat 
följande miljöaspekter som kan vara av betydande miljöpåverkan: 

Kulturmiljö

Inom området finns kända värdefulla kultur- och fornlämningsmiljöer av 
betydande allmänt värde som kan påverkas. 

Stads- och landskapsbild  

På sikt kommer delar av området att förändras genom exempelvis SCA:s 
expansion. Likaså kan hamnutvecklingen medföra stora förändringar i stads- 
och landskapsbilden. Även för existerande bostadsområden och för stadens 
centrala delar kommer förändringar att påverka befintlig landskapsbild.  

Boende och boendemiljö 

Förändringen för närboende kan bli stor och osäkerheter kring vad som 
kommer att hända kan innebära en negativ påverkan. Planen innebär sanno-
likt nya sträckningar för infrastruktur och ny markanvändning. Konsekven-
ser som kan uppstå är inlösen av fastigheter, ändrad tillgänglighet till strand 
och rekreationsområden, buller, förändrad trafiksäkerhet, luftkvalitet, 
förändring av hydrologi eller risker från exempelvis transport av farligt 
gods. Även sociala och samhällsekonomiska konsekvenser måste belysas i 
MKB.  
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Natur och vattenområde 

Planens förväntade förslag till ändrad mark- och vattenanvändning för 
expansion av verksamheter kommer att innebära ingrepp i område som idag 
används för annat ändamål än framtida planerade, vilket kan medföra 
konsekvenser.  

MKBn ska fokusera på ovan nämnda betydande miljöaspekter, men även 
beskriva konsekvenser i övrigt som är av intresse. Efter samrådet har MKBn 
omarbetats och integrerats i denna mer omfattande konsekvensbedömning 
för att ge en tydligare helhetsbild av planförslaget och alternativens konse-
kvenser. 

De förändringar av markanvändningen som planförslaget medför bedöms i 
MKB med utgångspunkt från nollalternativet och föreslagna förändringar på 
20 års sikt, alltså till ca år 2030. 

Geografiskt område 
MKBn fokuserar på planområdet, men även konsekvenser som påverkar 
omgivningen beskrivs. 

8.2 SAMLAD BEDÖMNING AV PLANFÖRSLAGETS 
MILJÖKONSEKVENSER 
Vid bedömning av miljökonsekvenserna har följande gradering använts:  

 Betydande konsekvenser  

 Måttliga konsekvenser 

 Små konsekvenser 

Hälsa och boendemiljö 

Boende och barriärer 

Planförslaget innebär en kraftig utökning av industri- och transportverksam-
heter i området. De fysiska intrångseffekterna blir stora och vissa uppskatta-
de rekreationsmiljöer försvinner helt. Alla boende i Granli/Petersvik måste 
flytta till nya bostäder. Granbacken får allt mindre natur kring bostäderna.   

Transportkorridoren, kombiterminalen och de nya verksamhetsytorna 
kommer att utgöra en kraftig barriär i planområdet. En avlastning av Tuna-
bäcksvägen samt nya planskilda korsningar bidrar samtidigt till att minska 
planområdets barriäreffekter. 

Konsekvenserna blir betydande för boende i Granli /Petersvik. Konsekven-
serna kan också bli betydande för Granbacken om inte skyddszoner och 
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bullerskyddsåtgärder studeras vidare och åtgärder vidtas i samband med 
detaljplanering/miljöprövning av de nya verksamheterna. Konsekvenserna 
bedöms som måttliga beträffande barriäreffekter. 

Buller 

Bullernivåer utmed områdets större tillfartsvägar förväntas efter mindre 
åtgärder ligga under gällande riktvärden för buller vid bostäder. Trafikbuller 
längs Tunabäcksvägen kommer att minska när tung trafik leds om till den 
nya transportkorridoren. Ökad järnvägstrafik till och från området beroende 
på att kombiterminal byggs i området ger risk för ökat buller utmed områ-
dets hela längd. En ny 750 meter lång kombiterminal innebär lägre bullerni-
våer från terminalen i och med att tåg kan lastas och lossas utan att rangeras. 
Även övergången till elektrifierad järnväg istället för diesellok är positivt 
för bullersituationen. 

Verksamhet i befintlig industri- och hamnverksamhet ökar inom planområ-
det. Detta medför högre bullernivåer om inte ny teknik införs i både befint-
liga och nya verksamheter. Planförslaget innebär att hamnen expanderar 
mot söder vilket innebär att bullerutsatt sträcka på Alnön ökar. För att klara 
gällande riktvärden måste all ny och befintlig verksamhet i området verka 
för att minska bulleremissionerna till omgivande miljö.   

Även om föreslagna åtgärder vidtas finns det en risk för att riktvärden 
kommer att överskridas på Alnön och att de kvarstående konsekvenserna 
kan bli betydande. Ytterligare åtgärder måste då diskuteras i kommande 
miljöprövning/detaljplanering  

Luftmiljö 

Mängden vägtransporter till och från området kan komma att öka i planför-
slaget. Möjligheterna till överflyttning av stora mängder gods från väg till 
järnväg kommer dock att innebära en utsläppsminskning jämfört med 
nollalternativet. Den lokala transportkorridoren minskar transportsträckorna 
och därmed även utsläppen.  

Utsläppsmängden från den ökade sjöfarten är svår att bedöma. Det är rimligt 
att anta att fartyg vid kaj i framtiden drivs via el från hamnen istället för 
med egna maskiner. Det skulle minska de lokala utsläppen från fartygstrafi-
ken avsevärt. 

Utsläpp från verksamheter såsom Korstaverket och planerad biogas regleras 
av miljötillstånd. Beräkningar hittills tyder på att det inte kommer att utgöra 
något problem.  

Besvären med kondensmoln från pappersbruket vid Ortviken kommer att 
finnas kvar i framtiden, risken finnas att det sker en ökning i och med 
starten av nya pappersmaskiner (ingår i nollalternativet) och att effekterna 
för framförallt Granbacken kan bli betydande. Föreslagna åtgärder innebär 
att övriga konsekvenser för luftmiljön blir små.  
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Vattenmiljö 

Nya hårdgjorda ytor medför att dagvattnet inte i samma utsträckning som 
idag kommer att tas upp av marken utan rinna ut i havet utan fördröjning. 
Förändrad markanvändning innebär också att dagvattnet får ett annat inne-
håll jämfört med idag. Behovet av dagvattenhantering (fördröjningsmagasin 
etc.) ökar. Byggande av land genom utlägg av stenmassor medför grumling 
och spridning av sedimentpartiklar. Dessa sedimentpartiklar kan vara 
förorenade och då sprids föroreningarna till vattenområdet i närheten. 
Grumling gör att ljusförhållanden förändras och det kan påverka plankton-
tillväxten. Det bör dock påpekas att miljöproblemen som uppstår i samband 
med muddring och utfyllnad i vatten är av övergående karaktär. Grumlingen 
försvinner relativt snabbt när omblandning i sedimenten upphör. Vid utfyll-
nad vid strandkanter kan strömningsbilden i vattnet utanför påverkas. 
Långtidseffekter av erodering på grund av t.ex. ändrade strömningförhållan-
den kan ske. 

Sammantaget blir miljöpåverkan i Sundsvallsfjärden och Alnösundet mått-
lig, men lokalt vid större utfyllnader för hamn och verksamheter kommer 
konsekvenserna att bli betydande. 

Landskapsbild 

Industridominansen utmed kusten i hela planområdet blir markant. Planför-
slaget medför samma konsekvenser som nollalternativet kombinerat med 
ytterligare hamn- och verksamhetsutbyggnader som kommer att upplevas 
som mycket påtagliga framförallt från Alnösidan. Inloppet till Sundsvalls 
stad kommer att vara omgivet av industri åt alla håll, något som också 
påverkar det intryck förbipasserande resenärer får av staden från den nya 
E4-bron.  

Bearbetningen av planförslaget sedan samrådsversionen har medfört att 
konsekvenserna mildrats betydligt jämfört med den tidigare versionen. Ändå 
bedöms konsekvenserna för landskapsbilden bli betydande. 

Friluftsliv 

Granli/Petersvik tas i anspråk för industrin. Även delar av Korstaberget tas i 
anspråk. Tillgången på tätortsnära rekreation försämras betydligt för boende 
i Ortviken och Korsta. Särskilt bostadsområdet Granbacken berörs, som 
idag har mycket nära till strandmiljön. Idrottsverksamheterna i Granli måste 
flytta till nya platser.  

Kompensationsåtgärder bedöms vara nödvändiga för att konsekvenserna ska 
vara på en rimlig nivå. Särskilt bör dessa fokuseras på att ta vara på och 
förbättra andra stadsnära strandmiljöer samt utveckling av andra skogsom-
råden vid Skönsberg/Korsta/Tunadal med avseende på rekreationsvärden. 
Konsekvenserna för friluftslivet blir betydande och tillräckliga åtgärder kan 
inte åstadkommas inom planområdet. 
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Markföroreningar 

En omfattande utbyggnad av verksamheter medför att mark tas i anspråk 
som i vissa fall kan vara förorenad. Markarbeten inom industriområdena bör 
föregås av grundliga utredningar. Markföroreningar kan i vissa fall fördyra 
och försvåra utbyggnader. Om de inte hanteras på rätt sätt kan omgivande 
miljö såsom vattenmiljön i Sundsvallsfjärden påverkas negativt om förore-
ningar frigörs och når recipienten. 

Planförslaget medför att nya föroreningskällor tillkommer som kan bidra till 
markföroreningar. Även dessa kommer att regleras i miljötillstånd enligt 
Miljöbalken så att det säkerställs marken inte förorenas eller att miljökonse-
kvenserna blir små.  

Jordbruk och skogsbruk 

Delar av Korstaberget tas i anspråk för industrimark medan övriga delar får 
restriktioner gällande avverkning eftersom de ska fungera som skyddsområ-
den. De branta bergssluttningarna har ingen högproduktiv skogsmark. 
Konsekvenserna för skogsbruket bedöms bli små.  

Jordbruket i Korsta by bevaras i planförslaget. Som skydd för kulturmiljön 
planeras en smal skogsbarriär mellan Korstaverket och odlingsmarken. För 
detta tas en mycket lite andel jordbruksmark i anspråk. Konsekvenserna för 
detta bedöms bli små. 

Naturmiljö 

Den naturliga strandlinjen i planområdets södra delar försvinner nästan helt 
och den lilla del som finns kvar är avsnörd från övriga naturområden genom 
anläggandet av transportkorridoren och kombiterminalen. Detta försämrar 
möjligheterna för vilt och smådjur att leva i de södra skogarna. Den mänsk-
liga aktiviteten i området minskar också skogarnas attraktivitet då de smala 
skogsremsorna störs av buller, ljus och rörelse.  

I planområdets centrala och norra delar är förutsättningarna för djurliv och 
naturvärden i stort sett oförändrade i och med att Korstaberget, Fillaberget 
och Ljustabäckens mynningsområde är avsatta som naturmark och det 
öppna odlingslandskapet bevaras. Tillfartsvägarna till verksamheterna vid 
kusten kommer att bli en svår barriär att korsa och risken för trafikskadat 
vilt ökar något. 

De kvarstående konsekvenserna är betydande och kompensationsåtgärder 
erfordras. 

Kulturmiljö 

Kulturmiljön i Petersvik försvinner för att ge utrymme för industrin. Konse-
kvenserna kan lindras något genom att intressanta byggnader flyttas till nya 
platser. Inga kända fornlämningar berörs och odlingslandskapet i Korsta by 
bevaras. Skog används medvetet för att skärma av industrin från kulturland-
skapet. Transportkorridoren kan medföra behov av flytt även av industri-
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minnen inom Tunadals sågverk. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms 
som betydande för Granli/Petersvik och som små för övriga områden. 

8.3 PLANFÖRSLAGETS REGIONALA MILJÖEFFEKTER 

Miljövänligare transportalternativ 
Utbyggnad av en effektiv och modern kombiterminal gynnar godstranspor-
ter på järnväg. Järnväg är det i särklass miljömässigt bästa sättet att trans-
portera stora godsmängder på. Problemet är ofta att godset ska fördelas på 
många små målpunkter och att det är dyrt och tidskrävande med omlast-
ningar till andra transportslag. Inom planområdet finns flera befintliga stora 
målpunkter för bland annat skogsråvaror samt ytterligare potentiella mål-
punkter i form av exempelvis biobränslehantering.  

En kombiterminal med elektrifierad järnväg i planområdet skulle dels 
möjliggöra att stora delar av dagens godstransporter till och från området 
läggs över på järnväg, dels att omlastningen effektiviseras till andra trans-
portslag såsom lastbil och båt. Därigenom ökar järnvägens konkurrenskraft 
så att ytterligare industrier och handel ser järnvägen som ett bättre alternativ 
än långa lastbilstransporter. 

Genom att gynna järnvägstransporterna minskar utsläppen av klimatpåver-
kande ämnen (koldioxid m.m.) och luftföroreningar. Beräkningar av dessa 
effekter har inte gjorts i detta projekt, men erfarenheter och allmän kunskap 
inom detta område visar tydligt att satsningar på järnvägen är till nytta för 
den globala såväl som regionala miljön. 

Utrymme för miljövänlig energiproduktion 
Fjärrvärmen i Sundsvall produceras idag huvudsakligen genom förbränning 
av avfall. En inte obetydlig del av energin under de kalla månaderna kom-
mer också från fossila bränslen (olja). Genom att skapa förutsättningar för 
utbyggnad av en biobränsleanläggning kan oljan helt uteslutas som värme-
källa. Det finns också planer på biogasframställning och produktion av 
”grön el”. Planförslaget ger förutsättningar för denna utveckling. Alternativa 
lägen för dessa anläggningar är tänkbara, men fördelen med samlokalisering 
med Korstaverket och kombiterminalen är betydande. Stora delar av bio-
bränslet kan då transporteras med tåg direkt till lagerytorna. 
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8.4 BOENDEMILJÖ OCH HÄLSA 

Intrång
Med intrång menas här att en ny eller förändrad anläggning påverkar natur-
miljö och /eller bebyggd miljö fysiskt. Intrånget kan drabba – eller – gynna 
flora och fauna, boende eller besökare på flera sätt. Mark tas i anspråk så att 
markens tidigare funktion inte är möjlig.  

Förutsättningar 

Inom planområdet finns rekreations- och naturområden som är populära 
besöksmål för promenader, idrotts- och friluftsaktiviteter. Från Korstaberget 
sträcker sig ett sammanhängande naturområde med främst granskog ner till 
strandlinjen i Granli/Petersvik. Industri och andra verksamheter i området 
har med tiden vuxit allt mer och naggar både naturmiljöer och bostadsmiljö-
er i kanten.   

Nollalternativet 

I nollalternativet byggs Ortviken ut med flera nya pappersmaskiner och 
nuvarande detaljplan ger utrymme för att ta ny mark i anspråk. En trolig 
utveckling är att även andra industrier kommer att utöka sina verksamhets-
ytor något. Tillsammans ger det fysiska intrångseffekter som i första hand 
påverkar boende samt djur och växtliv i området.   

Planförslaget 

Planförslaget innebär en kraftig utökning av industri- och transportverksam-
heter i området. De fysiska intrångseffekterna blir stora och vissa uppskatta-
de rekreationsmiljöer försvinner helt. Djur och växter trängs undan till allt 
mindre och osammanhängande områden. Alla boende i Granli/Petersvik 
måste flytta till nya bostäder. Granbacken får allt mindre natur kring bostä-
derna.   

Konsekvenserna blir betydande för boende i Granli /Petersvik. Konsekven-
serna kan också bli betydande för Granbacken om inte skyddszoner och 
bullerskyddsåtgärder studeras vidare och åtgärder vidtas i samband med 
detaljplanering/miljöprövning av de nya verksamheterna. 

Barriäreffekter 
Barriäreffekter innebär att en exploatering påverkar möjligheten för boende 
och besökare och/eller flora och fauna att röra sig fritt över sammanhängan-
de områden.  

Förutsättningar 

Redan i dagsläget finns flera tydliga barriärer inom planområdet. Både 
befintliga vägar och järnvägar skapar mer eller mindre tydliga barriärer. 
Även industrier och hamnverksamheten utgör kraftiga hinder för såväl 
människor som djur och växter att förflytta sig i området.  
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Nollalternativet 

I nollalternativet kommer Ortvikens utbyggnad att medföra flera kraftigt 
negativa barriäreffekter. Själva etableringen av nya pappersmaskiner inne-
bär svårigheter att nå rekreations- och strövområden och skärmar såväl 
människor och djur från kontakt med strandlinjen. Vidare innebär de kraftigt 
ökade transporterna i området att barriäreffekterna av befintliga vägar 
förstärks avsevärt.  Med en översyn av korsningspunkter och åtgärder för 
trygga passager av vägar i området kan dock effekterna mildras något.  

Planförslaget 

Transportkorridoren, kombiterminalen och de nya verksamhetsytorna 
kommer att utgöra en tydlig barriär i planområdet. Transportkorridoren 
antas bli mellan ca 30 meter bred och omgärdas av stängsel och kommer att 
ge upphov till stora negativa barriäreffekter. De nya verksamhetsytorna 
kommer också att omgärdas av stängsel i och med att såväl hamn som 
kombiterminal har en hög skyddsklass och därmed kommer de att utgöra 
kraftiga barriärer. 

Kaptensudden med omkringliggande område bevaras med hänsyn till 
landskapsbild och positiva avskärmningseffekter. Området som i planför-
slaget har beteckningen ”Natur/Skydd” kommer helt att sakna kontakt med 
övriga naturområden norr om transportkorridoren och kombiterminalen vid 
utbyggnad enligt etapp 2. Barriäreffekten blir kraftig för såväl människor 
som djur- och växtliv.  

Den interna transportkorridoren innebär att det allmänna vägnätet avlastas 
längs flera sträckor. Framförallt längs Tunabäcksvägen blir följden att 
barriäreffekterna minskar. Längs övriga vägavsnitt kan planskilda passager 
eller välplanerade plankorsningar för oskyddade trafikanter dämpa de 
barriäreffekter som uppstår genom en ökad trafikmängd. En planskild 
korsning med järnvägen vid Fillanvägen i den norra änden av planområdet 
kommer att minska de negativa barriäreffekterna av järnvägen trots en ökad 
trafikering.  

Konsekvenserna bedöms som måttliga beträffande barriäreffekter. 

Buller

Förutsättningar 

Bullerexponeringen i bostadsmiljön kan förutom allmänna besvärsupplevel-
ser ge upphov till störd sömn och nedsatt koncentrationsförmåga. Livskvali-
teten kan försämras och det sociala beteendet kan påverkas.  

Sömnproblem, som är en allvarlig effekt av buller, kan förväntas öka då 
oregelbundet buller påverkar sömnen mer än jämnt, regelbundet och förut-
sägbart buller. Ur hälsoskyddsvinkel är det mest angeläget att begränsa 
antalet bullerhändelser med maximalnivåer över gällande riktvärde inomhus 
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nattetid. I speciellt utsatta fall är det viktigt att som viss kompensation ha 
tillgång till en mindre bullerbelastad sida i bostaden. 

Generellt bör man ta hänsyn till känsliga grupper som barn. Undervisning 
och annan verksamhetsutövning som kräver mental koncentration är utsatta 
funktioner då prestationsförmågan kan störas av högre ljudnivåer inte minst 
hos ljudkänsliga personer. Bullerreducerande åtgärder kring daghem, 
förskolor och olika verksamheter inom tjänstesektorn samt vårdinrättningar 
bedöms därför ha stor betydelse från hälsoskyddssynpunkt. Fritidsområden 
som berörs har ett skyddsvärde i sig och gällande riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå bör i görligaste mån upprätthållas. 

I planområdet finns en rad olika industriella anläggningar som alla avger 
buller. De största och mest dominanta bullerkällorna är från norr räknat 
Tunadals sågverk, Sundsvalls Hamn, Sundsvall Energis kraft- och fjärrvär-
meverk och längst i söder Ortvikens pappersbruk.  

Boende både i Tunadalsområdet och på Alnöns västra sida rapporterar att 
man störs av buller, mest störande är impulsljud från sågverks- och hamn-
området. 

Bullerskyddande åtgärder har vidtagits på några platser i planområdet. 
Bostadsbebyggelse har skärmats från trafikbuller utmed Johannedalsvägen 
mellan Sjöfartsvägen och Korstabäcksvägen. Flera bostadshus väster om 
Tunadals sågverk har fått lokala bullerskärmar. Bulleremissioner från 
Sundsvall Energis fjärrvärmeverk har minskats genom ombyggnad av delar 
av en skorsten. 

En bullerkartering för aktuellt planområde har tagits fram utifrån gällande 
tillstånd samt uppföljande mätningar. Karteringen visar att bullernivåerna i 
dag ligger nära och på vissa platser över gällande riktvärden. 

Se vidare i PM Översiktlig bullerutredning, delutredning till FÖP Tunadal – Korsta – 

Ortviken, 2009-03-11. 

Konsekvenser - Nollalternativet 

I planområdet finns en rad olika industriella anläggningar som alla avger 
buller. De största och mest dominanta bullerkällorna är från norr räknat 
Tunadals sågverk Sundsvalls Hamn, Sundsvall Energis kraft- och fjärrvär-
meverk och längst i söder Orrvikens pappersbruk. Nya och utökade verk-
samheter medför nya bullerkällor.  

Om verksamheter bedrivs som i dagsläget är risken stor för att riktvärden 
för industribuller kommer att överskridas främst för bostäder på västra sidan 
av Alnön. Om åtgärder för att minska bullret inte räcker måste ytterligare 
åtgärder som begränsning av nya byggnadsföretag och inlösen av fastigheter 
diskuteras i kommande miljöprövning/detaljplanering. 
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Trafikbuller 
I nollalternativet kommer produktionsökningar i verksamheterna inom 
planorådet att medföra stora trafikökningar på flera vägsträckor i området. 
Trafikmängden på Tunabäcks-,  Johannedals- och Ljustavägen ökar och 
därmed kommer också trafikbullret längs dessa att öka. Ett ökat antal 
transporter innebär negativa konsekvenser för ljudmiljön.  

Industribuller 
Verksamhet i befintlig industri- och hamnverksamhet ökar inom planområ-
det. Detta medför högre bullernivåer om inte ny teknik införs i både befint-
liga och nya verksamheter. Det finns en risk att nya verksamheter kommer 
att innebära ytterligare buller. 

Järnvägsbuller  
I nollalternativet byggs inte kombiterminalen ut och därmed kommer inte 
järnvägstrafiken till området att kunna ökas i någon större omfattning. En 
viss terminalverksamhet likt dagens verksamhet kommer att fortgå med 
fortsatta bullerstörningar. Bristen på långa spår innebär att tåg kommer att 
rangeras och ge bullerstörningar i form av stöt- eller impulsljud. 
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Bullerutbredning i nollalternativet. I denna redovisning ingår även Ortvi-
kens detaljplanelagda utbyggnad. 
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Planförslaget 

Trafikbuller 
Ljusta- och Johannedalsvägen kommer att vara huvudtillfarter till området. 
Trafikmängden kommer att öka på dessa vägar och därmed kommer också 
bullernivåerna utmed dessa vägar att öka. Bullernivåer utmed dessa vägar 
förväntas ligga under gällande riktvärden för buller vid bostäder på större 
delen av sträckorna. På enstaka platser kan lokala bullerskärmar komma att 
krävas. 

Genom en utbyggnad av föreslaget verksamhetsområde med en intern 
transportkorridor kommer trafikmängden och därmed också trafikbuller 
längs Tunabäcksvägen att minska.  

Järnvägsbuller  
Ökad järnvägstrafik till och från området beroende på att kombiterminal 
byggs i området ger risk för ökat buller utmed områdets hela längd. En ny 
750 meter lång kombiterminal innebär lägre bullernivåer från terminalen i 
och med att tåg kan lastas och lossas utan att rangeras, det vill säga tågen 
behöver inte delas eller sättas samman i terminalen. Befintligt industrispår 
mellan Maland och Tunadalshamnen kommer att byggas ut och effektivise-
ras i samband med en ny kombiterminal lokaliseras till planområdet. An-
vändning av diesellok minskar då spåret kommer att elektrifieras.  

Skärmning av järnvägsspåret i närheten av bebyggelse kan bli aktuellt där 
avstånd mellan bostäder och spår är litet.

Industribuller 
Verksamhet i befintlig industri- och hamnverksamhet ökar inom planområ-
det. Detta medför högre bullernivåer om inte ny teknik införs i både befint-
liga och nya verksamheter. Det finns en risk att nya verksamheter kommer 
att innebära ytterligare buller. Planförslaget innebär att hamnen expanderar 
mot söder. Denna expansion innebär att bullerutsatt sträcka på Alnön ökar. I 
och med att Kaptensudden inte exploateras fås ett visst skydd mot bullerut-
bredning i sydostlig riktning. 

För att klara gällande riktvärden måste all ny och befintlig verksamhet i 
området verka för att minska bulleremissionerna till omgivande miljö.   

Möjliga åtgärder mot bullerstörningar 

Väg: Intern transportkorridor, trafikomläggningar, bullerskärmar. 

Järnväg: Minskad rangering, bullerskärmar, Ellok. 

Industri: Modern teknik, upprustning. 
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Hamn: Möjliggöra strömförsörjning från land till båtar vid kaj. Hamnen bör 
sedan också verka för att transportörerna anlitar fartyg som elanslutes. 
Bättre ljuddämpning på truckar och translifter. Ljudisolerade lastramper vid 
Ro-Ro kaj. Om enbart eldrivna fordon används behöver inte fartygen ha 
forcerad ventilation på lastdäck vilket skulle betyda kraftigt reducerade 
bullernivåer. Skillnaden i bullernivå är stor mellan olika fartyg. Hamnen bör 
verka för att transportörerna anlitar så tysta fartyg som möjligt. Arbete med 
containerhantering bör i första hand begränsas till dagtid. Område där 
containrar mellanlagras kan kläs med slitgummi.  

Även om föreslagna åtgärder vidtas finns det en risk för att riktvärden 
kommer att överskridas på Alnön och att de kvarstående konsekvenserna 
kan bli betydande. Ytterligare åtgärder måste då diskuteras i kommande 
miljöprövning/detaljplanering. 

Luftmiljö 

Förutsättningar 

Luftföroreningar ger upphov till en rad negativa effekter på människors 
hälsa, särskilt i tätorterna där halterna kan koncentreras. Dessutom påverkar 
de både natur- och kulturvärden. De lokala effekterna av utsläpp till luft 
består generellt i form av hälsoeffekter, luktstörningar, inverkan på lokala 
odlingar, försurning, övergödning, ökad rostbildning och förstörelse av 
kulturföremål.  

Regionalt och globalt blir effekterna klimatpåverkan, försurning, kväve-
mättnad, bildning av marknära ozon m.m. Luftföroreningar inom planområ-
det härstammar från ett flertal källor, bland annat från fordonstrafiken, 
fartygstrafiken, förbränning vid kraftvärmeverket och från papperstillverk-
ningen vid Ortviken. 

De största olägenheterna inom planområdet är kondensmoln från Orvikens 
pappersbruk. Kondensmolnen skuggar tidvis omgivande bebyggelse. Åtgär-
der för att reducera bildningen av kondensmoln kommer att få värderas i 
tillståndsprövning enligt miljöbalken.   

Nollalternativet 

Utsläppen från trafiken inom Tunadal-Korsta-Ortviken är högre och kom-
mer sannolikt att öka i samband med ett utökat verksamhetsområde. Tren-
den idag är att flera utsläpp minskar, trots ökande trafik då de enskilda 
fordonen blivit avsevärt renare. Det gäller bl.a. kväveoxider, svaveldioxid, 
kolväten och partiklar. Det innebär att utsläppen från vägtrafiken sannolikt 
inte kommer att öka i samma takt som trafiktillväxten. Erfarenheter från 
andra hamnar visar dock att angörande fartyg kan orsaka relativt höga 
utsläpp av framför allt svaveldioxid. 
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Besvären med kondensmoln från pappersbruket vid Ortviken kommer att 
finnas kvar i framtiden, risken finnas att det sker en ökning i och med 
starten av nya pappersmaskiner.  

Planförslaget 

Utsläppen från vägtransporter till och från området kan komma att öka i 
planförslaget. Utsläpp från interna transporter kommer dock att kunna ske 
längs genare stråk och med effektivare fordon och därmed kommer ut-
släppsökningen att kunna begränsas.  

Möjligheterna till överflyttning av stora mängder gods från väg till järnväg 
kommer också att innebära en utsläppsminskning jämfört med nollalternati-
vet.     

I samband med miljöprövningen av ny avfallsförbränning vid Korstaverket 
har spridningsberäkningar av utsläpp från anläggningen utförts. Utsläppen 
av svaveldioxid, kvävedioxid och partiklar bedöms vara små i förhållande 
de utsläpp som kommer från trafiken. Utsläppen av dioxiner och metaller 
bedöms inte heller vara något problem.  

Utsläppen från den ökade sjöfarten är svår att bedöma. Det är rimligt att 
anta att fartyg vid kaj i framtiden drivs via el från hamnen istället för med 
egna maskiner. Det skulle minska de lokala utsläppen från fartygstrafiken 
avsevärt.  

Besvären med kondensmoln från pappersbruket vid Ortviken kommer att 
finnas kvar i framtiden, risken finnas att det sker en ökning i och med 
starten av nya pappersmaskiner (ingår i nollalternativet) och att effekterna 
för framförallt Granbacken kan bli betydande. Föreslagna åtgärder innebär 
att övriga konsekvenser för luftmiljön blir små.  

Markföroreningar 

Förutsättningar 

Befintliga kända markföroreningar har beskrivits under kapitel 3.3 Mark- 
och vattenanvändning samt i delutredning Förorenad mark. Eftersom indu-
striverksamhet förekommit i kustbandet under lång tid finns många potenti-
ella föroreningskällor. 

Nollalternativet 

Nollalternativet medför en begränsad exploatering och därmed liten risk att 
befintliga markföroreningar exponeras och påverkar omgivande miljö mer 
än idag. Vid Ortviken sker dock en större utbyggnad som berör både mark 
och bottensediment. 
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Befintliga verksamheter orsakar vissa föroreningar som påverkar främst luft 
men även mark, eftersom nedfall av skadliga ämnen kan ske. Befintliga 
verksamheter såsom Korstaverkets avfallsförbränning och Ortvikens pap-
perstillverkning är noga reglerade i miljötillstånd etc. och orsakar inga 
markföroreningar utöver ställda begränsningar och riktlinjer. 

Planförslaget 

En omfattande utbyggnad av verksamheter medför att mark tas i anspråk 
som i vissa fall kan vara förorenad. Markarbeten inom industriområdena bör 
föregås av grundliga utredningar. Markföroreningar kan i vissa fall fördyra 
och försvåra utbyggnader. Om de inte hanteras på rätt sätt kan omgivande 
miljö såsom vattenmiljön i Sundsvallsfjärden påverkas negativt om förore-
ningar frigörs och rinner ut till recipienten. I arbetet med kommande detalj-
planer ska markföroreningssituationen utredas för respektive planområde. 
Utredningar och eventuella åtgärder ska visa att det inte råder någon tvek-
samhet om att området kan användas för planerat ändamål. 

Planförslaget medför att nya föroreningskällor tillkommer som kan bidra till 
markföroreningar. Även dessa kommer att regleras i miljötillstånd enligt 
Miljöbalken så att marken inte förorenas och att miljökonsekvenserna blir 
små.  

Sammanfattning av åtgärder med hänsyn till boendemil-
jö och hälsa 

 Området vid kombiterminalen bör exploateras från öster till väster, 
så att skyddsavståndet till Granbacken blir så stort som möjligt. I den 
västra delen bör mindre störande verksamheter förläggas. Skyddsav-
stånd och skyddsåtgärder får prövas ytterligare i detaljplaner och 
miljötillstånd enligt Miljöbalken. 

 Buller från nya verksamheter bör begränsas genom bland annat bul-
lerskärmning. Hamn och kombiterminal bör utformas med modern 
teknik med största möjliga omsorg om att reducera bullernivåerna. 
Bullerskyddande åtgärder måste även vidtas mellan övriga verksam-
hetsetableringar och boendemiljöerna. Om det finns risk för att rikt-
värden överskrids trots reducerande åtgärder måste ytterligare åtgär-
der diskuteras och regleras i kommande miljöprövning/detalj-
planering. 

 Ingen förtätning eller uppförande av ny bostadsbebyggelse bör ske i 
Granbacken och Tunadal.  

 Utbyggnad av elektrifierad järnväg med triangelspår och kombiter-
minal bör vara en förutsättning för övriga verksamhetsetableringar i 
Granli/Petersvik. Därigenom motverkas en ökad trafik med tunga 
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lastbilstransporter, vilka generellt medför stora utsläpp av förore-
ningar i luft. 

 Kollektivtrafiknätet kan behöva anpassas något så att yrkesarbetande 
i området får lättillgängliga busslinjer för arbetspendling. Även GC-
förbindelser bör beaktas vid detaljplaneringen. 

 Vägtransportkorridoren mellan Johannedalsvägen (Tunadal) och 
Ortviken bör byggas i ett inledningsskede så att inte nyetableringar 
ytterligare belastar Tunabäcksvägen. Tunga godstransporter på Tu-
nabäcksvägen bör förbjudas. 

 När/om vägtransportkorridoren byggts ut genom planområdets norra 
del bör tunga transporter till och från kombiterminalen/hamnen och 
verksamheterna i V-området hänvisas till den interna korridoren, 
detta för att öka avståndet mellan godstrafik och boende i Tunadal. 

 Boendet i Granli/Petersvik bör avvecklas i ett inledningsskede och 
attraktiva alternativa bostäder bör kunna erbjudas i samråd med de 
berörda. 

 I arbetet med kommande detaljplaner ska markföroreningssituatio-
nen utredas för respektive planområde. Utredningar och eventuella 
åtgärder ska visa att det inte råder någon tveksamhet om att området 
kan användas för planerat ändamål. 

8.5 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

Skogsbruk 

Förutsättningar 

Skogsbruk bedrivs inom alla de skogsområden som finns i planområdet 
idag. Det omfattar huvudsakligen Korstaberget och hela skogsområdet 
nordväst om Tunadal (Fillaberget/Gärdeberget). Vissa skogspartier är redan 
idag avsatta som skydd mot industrin, men svårigheter att upprätthålla 
restriktionerna finns. Ett betydelsefullt skyddande skogsparti mellan Kors-
taverket och Granli har av misstag avverkats, med sämre funktion som följd. 

Nollalternativet 

Nollalternativet medför obetydliga konsekvenser för skogsbruket. 

Planförslaget 

Fillaberget/Gärdesberget berörs inte alls i planförslaget. Delar av Korstaber-
get tas i anspråk för industrimark medan övriga delar får restriktioner 
gällande avverkning eftersom de ska fungera som skyddsområden. Viss 
avverkning har nyligen skett på Korstaberget. De branta bergssluttningarna 
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har ingen högproduktiv skogsmark. Konsekvenserna för skogsbruket be-
döms bli små. 

Jordbruk

Förutsättningar 

Jordbruk förekommer inom området Korsta by. Området har förutom ett 
resursmässigt värde också höga kulturvärden. 

Nollalternativet 

Nollalternativet medför obetydliga konsekvenser för jordbruket. 

Planförslaget 

Korsta by bevaras även i planförslaget. Som skydd för kulturmiljön planeras 
en smal skogsbarriär mellan Korstaverket och odlingsmarken. För detta tas 
en mycket lite andel jordbruksmark i anspråk. Konsekvenserna bedöms bli 
små. 

Vatten och stränder 

Förutsättningar 

Värden inom planområdet 

Stora delar av strandlinjen inom planområdet är redan exploaterat. Verk-
samhet har pågått under lång tid, ända sedan mitten av 1800-talet. De 
återstående strandmiljöerna som finns mellan industrier är värdefulla för den 
biologiska mångfalden. 

Två bäckar mynnar ut i planområdet, Ljustabäcken och Korstabäcken. 
Området där Ljustabäcken mynnar ut i Alnösundet är en fin fågelbiotop och 
det finns värdefulla opåverkade grund. Korstabäcken är kulverterad i myn-
ningen vid hamnen. Fiskvandring kan ändå ske. 

Mellan Ljustabäcken och Korstabäcken finns Fillanviken, vilken bedöms ha 
fina vattenkvaliteter med biotopvärden. Området söder om Sundsvalls hamn 
fram till Ortvikens pappersbruk är en relativt orörd kustremsa med fina 
grundområden och vassrika vikar. 

Inga rödlistade arter har hittats. 

Miljöproblem

Hela Sundsvallsbukten har under lång tid påverkats av industriell verksam-
het. Generellt sett har en förbättring skett under de senaste 20-30 åren. 

Utsläpp av organiskt material och närsalterna kväve och fosfor har minskat 
från punktkällor, t.ex industrier och reningsverk. 2003 bedömdes vattenkva-
liteten i Sundsvallsbukten som att någon tydlig övergödning inte fanns. 
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Sedimentundersökningar har dock visat på hög halt av fosfor i södra Alnö-
sundet. 

Utsläpp av miljöfarliga ämnen är svårare att kvantifiera, de har ofta en inte 
helt känd kemisk sammansättning och diffusa utsläpp från gamla fabriksom-
råden och deponier sker ständigt. Avseende polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) är Sundsvallsbukten en av landets mest belastade kustom-
råden, utsläpp sker årligen. Tidigare var kvicksilverhalterna mycket höga i 
sedimenten. Senare undersökningar visar på att halterna i åtminstone ytse-
dimenten har minskat avsevärt. Troligen byggs bottnarna på med nya 
sediment som inte är förorenade och kapslar in gamla förorenade sediment. 
Halterna är dock fortfarande mycket höga i några områden bland annat i 
södra Alnösundet. 

En klar förbättring av bottenfauna har skett över tiden. 2007 fanns det 
bottenfauna på alla provtagningsstationerna, vilket inte tidigare inträffat 
sedan recipientkontrollerna påbörjades. Sundsvallsbukten har emellertid 
alltid varit artfattig, troligen beroende på både mänsklig påverkan och 
naturligt ogynsamma förhållanden. 

Bottnarna i Alnösundet och Sundsvallsfjärden är transportbottnar, vilket 
indikerar att vattenomsättningen i Sundsvallsbukten är god. Sötvatten 
strömmar ständigt från Indalsälven och Ljungan och vid kraftig pålandsvind 
byts hela vattenmassorna ut på några dagar. 

De delar av Sundsvallsbukten som ingår i utredning är Alnösundet och 
Sundsvallsfjärden. 

Analys av sediment utanför Tunadals Sågverk 

Undersökningar av bottensediment utanför Tunadals Sågverk utfördes 2005 
-2006. Ett påtagligt innehåll av organiskt material fanns i sedimenten. Höga 
halter av metaller, förutom av kvicksilver upptäcktes inte. Halterna av 
kvicksilver var högst i det översta lagret sediment och avtog med djupet. 
Förekomsten av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) uppvisade varie-
rande halter, men bedömdes inte utgöra någon allvarlig ekologisk risk. I två 
prover påträffades polyklorerade bifenyler (PCB), förekomsten bedömdes 
inte utgöra någon risk för påverkan på organismer. 

Dioxin påträffades i sediment från södra delen av planerat utfyllnadsområ-
de. De högsta halterna förekom en bit ner i sedimenten, vilket visar på att 
det är äldre utsläpp som lagrats över. 

Analys av sediment utanför Korstabäckskajen 

2002 och 2003 provtogs bottensediment utanför Sundsvalls Hamn. Inga 
alarmerande halter av någon förorening fanns. 

Något förhöjda koncentrationer av tungmetaller fanns i sedimenten, endast 
kvicksilver uppvisade en tydlig förhöjd halt. Polycykliska aromatiska 
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kolväten (PAH) fanns i förhöjd halt. 2002 påträffades mycket hög halt av 
HCB (hexaklorbensen) i två provpunkter. 

Lermassorna bedömdes kunna tippas utan någon betydande risk för sprid-
ning av föroreningar. 

Analys av sediment utanför Ortvikens Pappersbruk 

Utanför Ortvikens pappersbruk provtogs sediment 2004. De översta sedi-
mentlagren hade förhöjda halter av metaller och polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH). Totala mängden metaller bedömdes som låg. Halterna av 
PAH är i samma nivå som tidigare undersökningar i Sundsvallsfjärden. 

Miljökonsekvenserna vid en landutbyggnad bedömdes som ringa då 
skyddsåtgärder används vid vattenverksamhet. 

Nollalternativet 

Inom planområdet finns områden som redan är detaljplanelagda och som 
inte direkt berörs av pågående arbete med den fördjupade översiktsplanen. 
Det gäller följande områden: 

 Ett 10 hektar stort område öster om Ortvikens Pappersbruk är detalj-
planelagt för industriändamål. Ägare är SCA Graphic Sundsvall. 
Ingen verksamhet pågår dock där. 

 SCA Graphic Sundsvall AB, Ortvikens Pappersbruk har för avsikt 
att göra en utfyllnad om 3,5 hektar söder om nuvarande fabriksom-
råde. Tillstånd av miljödomstolen har givits.  

Eftersom konsekvenserna bedöms bli av samma art i både nollalternativet 
och planförslaget (dock mer omfattande i planförslaget) beskrivs de samlat 
under rubriken Planförslag nedan.  

Planförslaget 

Dagvatten

I samband med landbyggnad kommer utökad och förändrad verksamhet 
inom planområdet att ske. Nya hårdgjorda ytor kommer att anläggas. Det 
innebär att dagvattnet inte i samma utsträckning som idag kommer att tas 
upp av marken utan rinna ut i havet utan fördröjning.  

Nya hårdgjorda ytor kommer att användas till t.ex lagring av biobränsle och 
hamn- och sågverksverksamhet. Trafiken i området kommer att öka. För-
ändringen innebär att dagvattnet får ett annat innehåll jämfört med idag. 

Vid regn och snö tar nederbörden med sig föroreningar ifrån luften. Förore-
ningsmängden är den samma men avrinningstiden till recepient förändras, 
då verksamheten förändras och nya hårdgjorda ytor tillkommer. 
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Trafikmängden kommer att öka då hamnverksamheten ökar. Trafiken är en 
stor källa till föroreningar i dagvattnet. Föroreningarna kommer från avga-
ser, smörjmedel, rost från fordon, halkbekämpning samt slitage av däck. I 
trafikdagvatten förekommer bland annat metaller, polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) och olja. 

För övrigt kan det förväntas att mängden organiskt material och metalldelar 
ökar. 

Landbyggnad

SCA Timber AB Tunadals Sågverk önskar göra en landbyggnad om 20 
hektar utanför befintligt sågverk, vilket miljödomstolen gett tillstånd till. 
Ändring av detaljplan pågår. Detta tillsammans med hamnutbyggnaden 
utgör de stora förändringarna i nuvarande vattenområde. 

Byggande av land genom utlägg av stenmassor medför grumling och sprid-
ning av sedimentpartiklar. Dessa sedimentpartiklar kan vara förorenade och 
då sprids föroreningarna till vattenområdet i närheten. Grumling gör att 
ljusförhållanden förändras och det kan påverka planktontillväxten. Det bör 
dock påpekas att miljöproblemen som uppstår i samband med muddring och 
utfyllnad i vatten är av övergående karaktär. Grumlingen försvinner relativt 
snabbt när omblandning i sedimenten upphör.

Strömningsförhållanden 

Vid utfyllnad vid strandkanter kan strömningsbilden i vattnet utanför påver-
kas. Långtidseffekter av erodering på grund av t.ex ändrade strömningför-
hållanden kan ske. 

Åtgärder för att minimera miljöpåverkan 

Området runt Ljustabäckens mynning berörs inte av planerade landbyggna-
tioner. Då det där finns värdefulla opåverkade grundområden bör området 
sparas så orört som möjligt. 

Sundsvallsfjärden och Alnösundet är belastade sedan långt tid av utsläpp 
och föroreningar. Förhållandena har blivit bättre under de senaste 20-30 
åren. Det är viktigt att nya utsläppskällor från utökad verksamhet inte 
tillkommer för att den positiva trenden inte ska brytas. 

Behov av uppsamling och rening av dagvatten från ny och utökad verksam-
het på nya hårdgjorda ytor bör utredas för varje enskilt fall. 

Vid muddring och landbyggnad i vatten slammas bottensediment upp vilket 
medför att vattnet grumlas. Det är viktigt att påverkan på vattenkvaliteten 
minimeras genom skyddsåtgärder under byggtiden. Vattenomsättningen i 
Sundsvallsbukten är god så dessa effekter på vattenkvaliteten är ofta kortva-
riga. 
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I samband med detaljplanering och utbyggnad behövs planering och riktlin-
jer för omhändertagande av dagvatten och i vissa fall tillstånd för vatten-
verksamhet. 

Sammantaget blir miljöpåverkan i Sundsvallsfjärden och Alnösundet mått-
lig, men lokalt vid större utfyllnader för hamn och verksamheter kan konse-
kvenserna att bli betydande. 

Sammanfattning av åtgärder med hänsyn till hushållning 
med naturresurser 

 Sprängsten och utgrävningsmassor från terrasseringen av verksam-
hetsytor bör kunna nyttjas lokalt till anläggandet av hamn. Prelimi-
nära beräkningar tyder på att massbalans bör kunna uppnås.  

 I samband med detaljplaneringen ska dagvattenhanteringen klarläg-
gas, så att inte Sundsvallsfjärden och Alnösundet belastas med ytter-
ligare föroreningar. Utfyllnadsarbeten bör styras och kontrolleras 
noga för att minimera grumling och förorening av vattnet. 

 Jordbruksmarken inom planområdet bevaras. 

8.6 LANDSKAPETS VÄRDEN 

Landskapsbild

Förutsättningar 

Den naturliga landskapsbilden i området domineras av de skogklädda 
bergsryggarna med mellanliggande glittrande sund. Utmed stränderna finns 
industrierna samlade, de dominerar sin omgivning i olika grad beroende på 
skala, placering och utformning. I de inre delarna av området finns en mer 
varierad kulturbygd med åkrar och ängar samt bostadsbebyggelse. 

Hur landskapet upplevs från olika synvinklar beskrivs utförligt i ord och 
bild i PM Landskapsbildsanalys. Ett sammandrag görs enklast i kartform, se 
nedan. 
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Karta visande planområdets och omgivande landskaps olika landskapstyper. 
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Karta visande landskapets riktningar, övergripande och mer lokalt samt utblickar 

och landmärken. 

Se vidare i PM Landskapsbildsanalys, delutredning till FÖP Tunadal – Korsta – Ortviken, 

2009-03-11. 
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Nollalternativet 

Nollalternativet medför lokalt stora konsekvenser där Ortvikens utbyggna-
der exponeras. Från det närliggande bostadsområdet Granbacken kommer 
havsutsikten att begränsas och industrin blir än mer dominant. Även upp-
ifrån Korsta kommer utsikten mot havet att påverkas.  

Från omgivande platser såsom Alnöns västsida och Södra bergets norrslutt-
ning kommer förändringen att bidra till att Sundsvall får en ännu mer 
industridominerad stadsbild/landskapsbild.  

I övriga delar av planområdet blir konsekvenserna obetydliga i nollalternati-
vet. 

Planförslaget 

Industridominansen utmed kusten i hela planområdet blir markant. Planför-
slaget medför samma konsekvenser som nollalternativet kombinerat med 
ytterligare hamn- och verksamhetsutbyggnader som kommer att upplevas 
som mycket påtagliga framförallt från Alnösidan. Inloppet till Sundsvalls 
stad kommer att vara omgivet av industri åt alla håll, något som också 
påverkar det intryck förbipasserande resenärer får av staden från den nya 
E4-bron.  

Sett inifrån stadens centrala delar och inre hamnen kommer den nya hamnen 
att till stor del vara dold bakom Ortviken så från det hållet är skillnaden 
mellan alternativen liten. 

Bearbetningen av planförslaget sedan samrådsversionen har medfört att 
konsekvenserna mildrats betydligt jämfört med den tidigare versionen. Ändå 
bedöms konsekvenserna för landskapsbilden bli betydande. 
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Karta visande vilka områden som är viktiga att bevara för att huvuddragen i 

landskapsbilden ska finnas kvar. 
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Åtgärder inom planen 

För att landskapets huvudlinjer ska bevaras och Sundsvallsregionen ska 
behålla sin karaktär av innerskärgård är det viktigt att höjdryggarna fortfa-
rande markeras av skog och att vattenkontakten bibehålls. Därför har höjd-
ryggarna avsatts som naturmark i planen. Några av områdena har dessutom 
ett starkare skydd där skogsbruket regleras för att landskapsbilden ska 
bevaras. 

Kulturbygden i planområdets inre delar ska också behålla sin karaktär och 
funktion. För att inte industrin ska inkräkta på miljöerna föreslår planen en 
förstärkningsplantering mellan Korsta by och Korstaverket. 

Den historiskt förankrade uppdelningen med industri nere vid vattnet och 
jordbruk i dalgångarna, åtskilda av skogklädda höjder bevaras och förstärks 
med planens nuvarande utformning. 

Idéer till åtgärder vid exploatering 

Det är en god idé att hålla ihop ytor med låg eller diskret industri så att 
större områden känns mindre påverkade. Sprids de ut bland annan industri 
försvinner kamouflaget och de blir en del av den vanliga, dominerande 
industrin. Vid en exploatering kan det vara givande att fundera kring lokali-
sering, färg- och materialval och peka ut fler aspekter än rent ekonomiska, 
till exempel visuella effekter. 

Tunadals timmerupplag kan kanske helt döljas bakom en trädridå eller 
buskvegetation som från Alnösidan smälter ihop med den skogsbevuxna 
bergssidan. Att tänka på vid genomförandet av en sådan åtgärd är att boende 
på Fillaberget inte vill ha någon hög vegetation som döljer deras vattenut-
sikt. 

En brynzon med lägre, vilt förekommande, buskar och träd skulle kunna få 
skogsridån mellan Granli och Korstaverket att kännas mer naturlig. Speciellt 
om de planteras i oregelbundna grupper. Brynväxterna skulle täppa igen 
mellanrummet mellan de stora trädens stammar så att ridån blir mer heltäck-
ande. Om skogsridån i framtiden friställs skulle brynzonen hjälpa de högre 
träden att inte blåsa omkull. 

En mer medveten plantering längst ner i slänten mellan bostäderna i Gran-
backen och Tunabäcksvägen skulle kunna dölja en del av industriområdet 
utan att störa vattenkontakten. 

De kvarstående konsekvenserna är betydande och kompensationsåtgärder 
erfordras. 
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Naturmiljö 

Förutsättningar 

Korsta-Petersvikområdet har ett särskilt värde i och med att det finns en 
kilometerlång naturlig strandzon bevarad. Zonen är till viss del obebyggd. 
Bakom strandzonen, på Korstaberget, finns skogsmark. På Korstaberget 
växer främst tall- och granskog och i strandzonen vid Petersvik huvudsakli-
gen lövskog. Mellan Korstaberget och Johannedalsvägen finns en hel del 
åkermark eller halvöppen mark. I norra delen gränsar planområdet till 
Gärdeberget (vid Tunadal) och Fillaberget (Fillan). 

I Fillan finns en värdefull bäckmiljö i anslutning till Ljustabäcken som är en 
av få större bäckar inom kommunen med jämnt vattenstånd som mynnar i 
havet. Den har ett värdefullt mynningsområde och på långa sträckor fin 
skyddsbård av lövträd, bitvis av skogskaraktär. Skyddsbårderna på bäckens 
sidor fungerar dels som skydd för djur- och växtlivet och dels som en 
spridningskorridor för olika arter. Miljön finns med i Länsstyrelsens 
kustinventering med ”högt naturvärde”. Strandskydd om 100 m gäller 
för bäcken liksom för stränderna i övrigt där det inte finns detaljplaner. 

Norr om Petersvik finns Korstaberget och Korstabäcken som klassas som ett 
naturvårdsobjekt enligt länsstyrelsen.  

Strax söder om Gärdeberget vid Tunadal, strax utanför planområdet, finns 
en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop. Nyckelbiotopen utgörs av 
barrnaturskog av gran med rikligt med död ved. 

Nollalternativet 

Det finns inga stora biologiska värden inom det område som tas i anspråk 
för Ortvikens utbyggnader, stora delar av marken som tas i anspråk för 
utbyggnaden är redan idag starkt påverkad av människan. Därför påverkas 
inte naturmiljön nämnvärt.  

Naturområdenas vattenkontakt minskar något vilket kan ha betydelse för 
viltet. Den ökade trafiken medför att vägarna får en starkare barriärverkan 
som försvårar viltets rörelse mellan olika skogspartier.  

I övriga delar av planområdet blir konsekvenserna obetydliga i nollalternati-
vet. 

Planförslaget 

Förutom de konsekvenser som nollalternativet innebär medför planförslaget 
ytterligare konsekvenser.  

Den naturliga strandlinjen i planområdets södra delar försvinner nästan helt 
och den lilla del som finns kvar är avsnörd från övriga naturområden genom 
anläggandet av transportkorridoren och kombiterminalen. Detta försämrar 
möjligheterna för vilt och smådjur att leva i de södra skogarna. Den mänsk-
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liga aktiviteten i området minskar också skogarnas attraktivitet då de smala 
skogsremsorna störs av buller, ljus och rörelse.  

I planområdets centrala och norra delar är förutsättningarna för djurliv och 
naturvärden i stort sett oförändrade i och med att bergen och Ljustabäckens 
mynningsområde är avsatta som naturmark och det öppna odlingslandskapet 
bevaras. 

Trafiken kommer att öka dramatiskt i och med alla utbyggnader av indu-
strin. Huvuddelen av trafiken kommer dock att gå inom den transportkorri-
dor som anläggs på industrimarken nere vid vattnet. Denna påverkar därmed 
djurlivet minimalt. Den väg som väljs som tillfartsväg till industriområdet 
kommer dock att bli en svår barriär att korsa och risken för trafikskadat vilt 
ökar något. 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 

Landskapet såsom det ser ut idag har skapats genom historiska skeenden. 
Det utgörs av den komplexa föreningen av naturgivna förutsättningar och 
mänsklig aktivitet och det är under ständig omvandling. 

Om man går så långt tillbaks i förhistorisk tid som till stenåldern så täcktes 
planområdet under flera tusen år av vatten efter att inlandsisen drog sig 
tillbaka. Inga av de sporadiska stenåldersfynd som påträffats i Sundsvalls-
trakten finns inom planområdet. När landhöjningen så småningom skapade 
ett skärgårdslandskap befolkades kusten under bronsåldern av mindre 
boplatser med fångstkultur. Inom denna kultur byggdes gravar i form av 
långrösen vid strandlinjen och en sådan lämning finns på Korstaberget som 
då var en ö. Bofasta jordbrukare befolkade inte södra Norrlandskusten 
förrän under det första århundradet e.Kr. Introduktionen kan ha skett från 
Mälardalen eller Tröndelag som hade tidig jordbruksbebyggelse. Bebyggel-
sen växte fram på bördiga sedimentjordar främst vid sjöar och älvmynning-
ar.  
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Ungefär så här såg landskapet ut under bronsåldern. Strandlinjen låg då ca 30 m 

högre än idag. (källa: illustration av Bryggan arkitekter) 

Det är mycket möjligt att fångstkulturen under en tid (ca 500 e.Kr.) levde 
kvar parallellt med den framväxande jordbrukskulturen. Lämningar på 
Tjuvholmen tyder på detta. En omfattande handel skedde utmed älvarna och 
Norrlandskusten under denna period och området låg strategiskt mellan 
Ljungan och Indalsälven. Inom planområdet var det kring Gärdetjärn 
(Gärde, Tunaby, Tunabäck, Överkorsta) som gårdarna först etablerade sig 
och troligen har jordbruk bedrivits här kontinuerligt sedan den tiden. 

Ungefär så här såg landskapet ut under järnåldern. (källa: illustration av Bryggan 

arkitekter)

Ortsnamnen tillsammans med den rika förekomsten av fornlämningar tyder 
på ett starkt samhälle. Gravhögar från järnåldern ligger ännu väl synliga i 
nära anslutning till gårdsläget. Den norra sluttningen i Överkorsta utgör ett 
mycket viktigt fornlämningsområde i Medelpad. Särskilt värdefullt är det att 
jordbruksbygden fortfarande lever kvar med en liknande struktur som den 
förhistoriska, även om det är 1800-talets tidstypiska jordbruksbyggnader 
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som dominerar. Byvägen följer mjukt det vackra landskapet och är en viktig 
sammanhållande faktor för helhetsmiljön. 

Redan under 1700-talet började skogsindustrin växa fram och under såg-
verksepoken (ca 1850-1940) upptog ångsågarna praktiskt taget hela kust-
sträckan mellan Indalsälven och Ljungan. Inom planområdet var det i 
Ortviken och Tunadal som industrin etablerade sig medan Petersvik där-
emellan förblev orört. Industrin har vuxit och utvecklats, men än idag finns 
samma mönster, med tyngdpunkterna i Ortviken och Tunadal.  

Kring sågverksanläggningarna i Tunadal byggdes ett helt samhälle för 
arbetarna och delar finns kvar idag. Tunadal är idag ett av få kvarvarande 
sågverkssamhällen med en levande industritradition. Ortvikens industriort 
växte fram något senare, med industrin koncentrerad till Killingholmen och 
samhället i sluttningen intill. Pappersmasseepoken inleddes 1908. Ortviken 
har under senare halvan av 1900-talet bebyggts med moderna hyreshus och 
villor, men rester av det gamla industrisamhället finns kvar. Ett par av 
byggnaderna i Tunadal och Ortviken är klassade som byggnadsminnen. 

Den ostörda idyllen i Petersvik står kvar sedan grosshandlare och in-
dustrimagnater uppförde sina påkostade sommarvillor i lugn avskildhet från 
stadslivet. Ett tiotal villor utgör en samlad miljö med det sena 1800-talets 
träarkitektur, flera i välbevarat skick. Tre av dessa; Kaptensudden, Solback-
en och Grankulla, bedöms ha ett mycket stort kulturhistoriskt värde. 

Antalet invånare i några av byarna i planområdet har under senare delen av 
1900-talet vuxit betydligt, då stadsbebyggelse i form av villor och hyreshus-
områden planlades och bebyggdes. Tunadal, Korsta (Sibirien) och Ortviken 
med det nya området Granbacken berör delar av planområdet. Granbacken 
har byggts med stor omtanke om havsutsikten och tomterna där är därför 
känsliga för större förändringar i strandområdet vid Petersvik. Den ökade 
trafiken har medfört att även vägsystemet byggts ut och bland annat norr om 
Gärdetjärnen går idag en större transportled genom odlingslandskapet. 
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Karta över kända fornlämningar där den sammanhängande järnåldersbygden 

markerats med lila streck. 

I Sundsvalls kommuns ”Översiktlig kulturmiljöinventering” från 1999 
klassas Korsta by som område med stora kulturhistoriska/ miljömässiga 
värden. I samma utredning finns sågverksmiljön vid Tunadal utpekad. 
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Nollalternativet 

Utbyggnaden av Ortviken medför att bebyggelsen i Petersvik blir alltmer 
trängd mellan industrierna. Detta medför att bebyggelsen minskar i attrakti-
vitet och underhållet av de kulturhistoriska värdena kan minska. Inga 
fornlämningar berörs och odlingslandskapet i Korsta by bevaras. Konse-
kvenserna för kulturmiljön blir sammantaget små. 

Planförslaget 

Kulturmiljön i Petersvik tas bort för att ge utrymme för industrin. Konse-
kvenserna kan lindras något genom att intressanta byggnader flyttas till nya 
platser. Inga kända fornlämningar berörs och odlingslandskapet i Korsta by 
bevaras. Skog används medvetet för att skärma av industrin från kulturland-
skapet. Transportkorridoren kan medföra behov av flytt även av industri-
minnen inom Tunadals sågverk. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms 
som betydande för Korsta /Petersvik och som små för övriga områden. 

Friluftsliv 

Förutsättningar 

Korstaberget är i ÖP 2005 utpekat som ett större tätortsnära område för 
rekreation och friluftsliv. Korstaberget beskrivs i Sundsvalls Naturguide 
som ett besöksmål och som ett trevligt granskogsområde som genomkorsas 
av flera stigar. I Granli/Petersvik finns till exempel tennishall, bågskytteba-
na, fotbollsplaner, Granli camping, båthus, båtbrygga och friluftsgård mm. 

Områdets värde som natur- och rekreationsmiljö förstärks av det faktum att 
sammanhanget mellan strandzonen och den bakomliggande skogsmarken 
inte bryts av någon stor kommunikationsled. Korstabergets höjdparti an-
vänds för orienteringsträning och skogspromenader mm. 
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Tätortsnära rekreationsområden enligt Sundsvalls översktsplan (ÖP-05). Mörkgrö-

na områden bedöms vara särskilt viktiga. 

Nollalternativet 

Utbyggnaden av Ortviken medför vissa intrång i friluftsmiljön men större 
delen av frilufts- och rekreationsintressena bevaras lika som idag. Barriäref-
fekterna mellan boende och rekreations-/friluftsområden ökar till följd av 
ökade tunga transporter och pappersbrukets avskärmning, vilket är negativt 
för tillgängligheten till Korstaberget och Granli. Idrottsverksamheter i 
Granli kan fortgå. Konsekvenserna för friluftslivet blir små. 

Planförslaget 

Granli/Petersvik tas i anspråk för industrin. Även delar av Korstaberget tas i 
anspråk. Tillgången på tätortsnära rekreation försämras betydligt för boende 
i Ortviken och Korsta. Särskilt bostadsområdet Granbacken berörs, som 
idag har mycket nära till strandmiljön. Idrottsverksamheterna i Granli måste 
flytta till nya platser. Konsekvenserna för friluftslivet blir stora och tillräck-
liga åtgärder kan inte åstadkommas inom planområdet. Kompensationsåt-
gärder bedöms vara nödvändiga för att konsekvenserna ska vara på en 
rimlig nivå. Särskilt bör dessa fokuseras på att ta vara på och förbättra andra 
stadsnära strandmiljöer samt utveckling av andra skogsområden vid Sköns-
berg/Korsta/Tunadal med avseende på rekreationsvärden. 
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Konsekvenserna för friluftslivet blir betydande och tillräckliga kompensa-
tionåtgärder kan inte åstadkommas inom planområdet 

Sammanfattning av åtgärder med hänsyn till landska-
pets värden 

 Skogen på Korstaberget och övriga NS-områden enligt plankartan 
vårdas med huvudsakligt syfte att utgöra ett visuellt skydd kring 
verksamheterna. Skogsbruk bör bedrivas med stor varsamhet om 
områdets funktion som skydd, exempelvis bör ingen kalavverkning 
ske. 

 Kaptensudden ska bevaras med naturlig växtlighet och strand bl.a. 
med hänsyn till landskapsbild och positiva avskärmningseffekter. 
Tills Ortvikens nya pappersmaskiner byggs ut ska området vara till-
gängligt för allmänheten. En bro anläggs för ändamålet lämpligen 
över transportkorridoren som kommer att gå i skärning genom detta 
område. 

 Eftersom kombiterminalen medför att friluftsmarker och strandom-
råden tas i anspråk utan att kunna ersättas inom planområdet är det 
mycket viktigt att kompensationsåtgärder genomförs på andra lämp-
liga platser. Detta arbete bör drivas parallellt med detaljplaneringen 
av området. 

 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör flyttas till annan lämplig 
plats snarare än rivas. 

 Stensättningen från bronsåldern liksom övriga kända fornlämningar 
skyddas och bevaras. 

 En arkeologisk utredning behöver troligen genomföras för att klar-
göra om det finns fornlämningar i området för de nya verksamhets-
etableringarna. Fornlämningstätheten i närområdet tyder på att det 
kan finnas lämningar även i dessa områden. 

 Terrasseringsslänterna bör nyttjas för planteringar med utformning i 
samklang med skogshöjderna som mildrar verksamhetsområdets 
dominans i landskapsbilden. 

 Ljustabäckens naturvärden bevaras. 

 Etableringar av andra typer av verksamheter än jordbruk bör mot-
verkas inom Korsta by. Fornlämningar och byggnader som utgör en 
viktig del i kulturlandskapets helhetsvärde ska bevaras. 
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8.7 UTVÄRDERING AV BERÖRDA MILJÖKVALITETSMÅL 
OCH NORMER 

Miljökvalitetsmål 

God bebyggd miljö 

Den utökade verksamheten inom planområdet ger framförallt upphov till 
ökade bullerstörningar i boendemiljöer på Alnön, i Tunadal, Granbacken 
samt i delar av Korsta. Även områden som idag är opåverkade av buller 
kommer att beröras. Boende i omgivningen kan även störas av starkt ljus 
från anläggningarna. 

Då planförslaget genomförs och den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen 
i Petersvik ersätts av en kombiterminal kommer spåren av en epok ur 
Sundsvalls historia och en unik boendemiljö att försvinna.  

Sundsvalls karaktär som industristad kommer att förstärkas då hela Sunds-
vallsbukten omges av industrietableringar. Detta intryck kommer dessutom 
att förstärkas av att E4 flyttas så att passerande resenärer åker tätt intill de 
största industrianläggningarna. 

Frisk luft 

Utsläppen av farliga ämnen till luft är begränsade inom planområdet. Indu-
strierna har höga krav på rening och förbränningsmekanismerna är effekti-
va. Den största delen av utsläppen kommer därmed från transporterna. 

Begränsad klimatpåverkan 

Projekten inom planområdet är steg i rätt riktning trots sin industrikaraktär. 
Hela planområdet kommer att nås via järnvägsnätet vilket betyder att 
företagen utmed kajen kommer att kunna flytta över stora delar av sina 
transporter från lastbil till godståg. Anläggandet av kombiterminalen syftar 
till samma sak, att flytta över transporter från väg till järnväg och båttrafik.  

På Korstaverket strävar man efter att ersätta fossila bränslen med förnybara 
bränslen vilket möjliggörs av planen och underlättas av järnvägsutbyggnaden. 

Ingen övergödning 

Utsläpp av gödande ämnen till mark och vatten kommer oftast från jordbru-
ket. Planförslaget innebär inga förändringar. 

Giftfri miljö 

Målet motverkas av planen som tillåter större ytor för industriutbyggnad och 
industrin står för största delen av de föroreningar som finns i naturen idag.  

Inom de ytor som avsätts för industri i planen skall även skyddsanordningar 
såsom vattenrening, rening av luft och andra utsläpp rymmas, liksom rening 
av det dagvatten som samlas på ytorna. 
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Levande sjöar och vattendrag 

En mindre bäck med utlopp i Petersvik kommer att försvinna då stora delar 
av dess avrinningsområde hårdläggs och terrasseras. Bäcken har vissa 
naturvärden. I övrigt påverkas inga sjöar eller vattendrag av planförslaget. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Miljömålet motverkas av planförslagets hamnanläggningar eftersom den 
livgivande strandzonen försvinner och ersätts med kajer. Även bottenmiljön 
vid hamnen kommer att påverkas vilket är negativt för fiskar och andra 
vattenorganismer. 

Miljökvalitetsnormer 
De nu gällande miljökvalitetsnormerna har ingen betydelse för valet av 
planalternativ.  

Normen om omgivningsbuller berör endast större städer och järnvägar och 
vägar med mer trafik än vad som nu är aktuellt i dessa utredningar. 

Tillkommande industri och kraftvärmeproduktion i planområdet ger tillskott 
av avgaser. Lokalt klimat och omfattning av övrig industriellverksamhet i 
regionen gör sammantaget att verksamheterna inte kommer att påverka 
luftkvaliteten i en sådan utsträckning att Naturvårdsverkets miljökvalitets-
normer överskrids. Lokala mätningar av luftkvaliteten i planområdet visar 
att halter av NO2 och SO2 ligger väl under gällande luftkvalitetsnormer. 
Erfarenheter från andra hamnar visar dock att angörande fartyg kan orsaka 
relativt höga utsläpp av framför allt svaveldioxid. Tågtrafiken till föreslagen 
kombiterminal sker till allra största delen med eldrivna lok som inte alstrar 
avgaser, vilket gör att normen för utomhusluft inte berörs av järnvägsprojek-
tet i driftsskedet. I ett långsiktigt perspektiv kan överflyttning av lastbilstra-
fik till järnvägen bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen. Pågående 
utvecklingsarbete inom hamn och sjöfartsområdet kommer på sikt att 
minska fartygens avgasalstring under tid i hamn. Under byggtiden sker 
omfattande verksamhet med dieseldrivna maskiner. Det kan antas att trans-
porter och anläggningsarbeten under byggskedet kan påverka luftkvaliteten 
negativt, men att miljökvalitetsnormer för luft inte kommer att överskridas 
på grund av byggandet av de anläggningar som föreslås i planen. 

Enligt Naturvårdsverkets sammanställning av fiskevatten kommer inte 
Miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten att beröras av denna plan. 
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8.8 GENOMFÖRDA ANPASSNINGAR AV PLANFÖRSLAGET 
FÖR ATT FÖREBYGGA NEGATIVA MILJÖKONSEKVENSER 
Under kapitel 5.1 beskrevs de viktigaste skillnaderna jämfört med planför-
slagets samrådsversion. Dessa förändringar har gjorts både med tanke på 
miljön och för att fördjupade studier visat mer i detalj hur planen måste 
anpassas för att inrymma exempelvis en fungerande kombiterminal. När det 
gäller just miljöanpassningar är det följande förändringar som är de vikti-
gaste planmässiga förändringarna jämfört med samrådsförslaget: 

 Kulturlandskapet vid Korsta by bevaras och skyddas med en skogs-
barriär mot industrin. 

 Alla kända fornlämningar bevaras. 

 Landskapsbilden har studerats och planförslaget har anpassats så att 
Korstabergets höjdryggar kan behållas. Dessutom sparas Kaptensud-
den som visuellt hänger samman med Korstabergets höjder när man 
betraktar området från avstånd. Därigenom blir konsekvenserna av 
påverkan på landskapsbilden mindre. 

 Planen redovisar tydligare vilka skogspartier som är avsedda att fun-
gera som en skyddsbarriär mot verksamheternas störningar. 

 Ljustabäckens strandområde och naturvärden bevaras. 

 Transportkorridoren är studerad djupare och tydligt redovisad i pla-
nen, vilket bland annat syftar till att kunna få bort den tunga trafiken 
på Tunabäcksvägen. Därmed minskar trafikens störningar såsom 
buller m.m. vid Korsta och Granbacken. 

 Genom att aktivt styra mot en etapputbyggnad österifrån vid kombi-
terminalen finns det möjlighet att bevara en stor del av strandområ-
det tillgängligt för rekreation under ytterligare ca en tioårsperiod. 
Detta medför också att om exploateringsintressena i framtiden skulle 
avmattas har stranden inte tagits i anspråk ”i onödan”. 

 Arbetet med kompensationsåtgärder har påbörjats, se vidare under 
avsnitt 8.9 nedan. 

Utöver de planmässiga förändringarna bidrar de kompletterande utredning-
arna gällande vattenmiljö, buller, trafik, farligt gods och landskapsbild 
inklusive kulturmiljö till att tydligare redovisa miljökonsekvenser och 
förbättra kunskapsunderlaget inför kommande detaljplanering. 

8.9 FÖRSLAG TILL KOMPENSATIONSÅTGÄRDER 
Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som går 
förlorade genom en exploatering ska kompenseras genom åtgärder i plan-
området eller på annan plats i kommunen. Syftet med kompensationsåtgär-
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der är att säkerställa att kommuninvånarna även i framtiden har tillgång till 
värdefulla natur- och rekreationsområden. Kompensationsåtgärder bygger 
på frivilliga överenskommelser som säkras i exploateringsavtal i samband 
med detaljplaneläggning. I exploateringsavtalen bör både investering och 
drift av kompensationsåtgärder säkerställas. 

Behovet av kompensationsåtgärder bör identifieras så tidigt som möjligt i 
FÖP-processen. Kompensationsåtgärder bör ha en koppling till planområ-
det, bör kunna genomföras senast i samband med exploateringen och vär-
demässigt motsvara de värden som går förlorade. Det är en fördel om man i 
ett tidigt skede kan koppla kompensationsåtgärderna till kommande detalj-
planer. 

Det är också önskvärt att i ett tidigt skede få berörda parter att enas kring ett 
preliminärt ställningstagande/avsiktsförklaring kring frågor såsom; Kvalité-
er, funktioner och värden, fördelning av anläggningskostnader, driftsansvar 
och geografisk omfattning av föreslagna kompensationsåtgärder. Dessa 
parametrar får sedan preciseras och förtydligas inför de processer som följer 
på varje exploateringsetapp d.v.s. i de kommande detaljplaneprocesserna. 

I samrådsförslaget har bl.a. föreslagits kompensationsåtgärder i form av 
grönstråk runt Ortviken med koppling till Tjuvholmen, utveckling av 
Ortviksberget och Gärdeberget för rekreation och friluftsliv samt att andra 
strandområden skulle kunna återställas till naturområden. 

Under samrådet har ett antal remissinstanser avfärdat förslagen till åtgärder 
runt Ortviken och mot Tjuvholmen. I stället har kompensationsåtgärder i 
anslutning till planområdet diskuterats både under samrådet och under 
arbetet i övrigt med den fördjupade översiktsplanen. Bland åtgärder för att 
stärka natur-, rekreations- och friluftsvärderna i området kan följande 
nämnas: 

 Öka Ortviksbergets tillgänglighet genom att gamla anslutningar till 
Skönsbergsspåret förbättras, P-platser anläggs eller ses över och nya 
anslutningar skapas där behov finns. Spåret rustas upp och belys-
ningen ses över.  

 Gärdeberget är en ganska outnyttjad resurs. Här finns en jaktskytte-
bana och ridstigar i anslutning till ridstallet i Färsta. Boende i Ljus-
tadalen och Tunadal har inte tillgång till något elljusspår eller skid-
spår/vandringsleder sommar och vinter, något som skulle kunna 
byggas på berget för att stärka utbudet på natur, rekreation och fri-
luftsliv. En flyttning av jaktskyttebanan till Blåberget borde i så fall 
övervägas 

 Utveckla kopplingen mellan Skönsberg och Gärdetjärn och vidare 
mot Gärdeberget. 

 Bygg planskildhet för gång- och cykel under Johannedalsvägen 

 Förbättra gångvägen söder om Gärdetjärn. 
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 Förbättra strandpromenaden från Ortviken till Centrum bl.a. i an-
slutning till f.d. Vin & Sprit AB:s område. Det är viktigt att de plan-
processer som pågår med ny E4 och Norra Kajen tar hänsyn till detta 
för att skapa ett sammanhängande stråk. 

 Kuststräckan mellan Fillan och Gångviken har stora värden för natur 
och friluftsliv. Med naturvårdsåtgärder, öppningar mot havet, bryg-
gor, vindskydd, båtplatser mm skulle kuststräckan kunna ersätta de-
lar av det som går förlorat i planförslaget. Vid Malandsbadet skulle 
man kunna göra havet mer synligt genom att öppna upp och anlägga 
en båtbrygga. Parken runt Malandsgården skulle kunna kopplas ihop 
med vattnet.  

 Vid Metso finns en småbåtshamn med ca 35 båtplatser, en strand 
och ett 20-tal båthus. En översyn av kajer och skjul föreslås. 

 Även strandpromenaden på Alnösidan bör förbättras och strandom-
rådena göras mer tillgängliga för rekreation. 

 Verksamheter som tennis, bågskytte och fotboll m.fl. inom planom-
rådet skall erbjudas alternativa platser för sin verksamhet.  

För att identifiera lämpliga kompensationsåtgärder bör i ett första skede en 
arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar bildas. De för-
valtningar som i första hand berörs är Kultur och Fritid, Miljökontoret, 
Utemiljö på Fastighetskontoret samt Markavdelningen och Planavdelningen 
på Stadsbyggnadskontoret. Synpunkter från boende i och i anslutning till 
området bör också inhämtas. 

När lämpliga kompensationsåtgärder har identifierats bör en dialog inledas 
med exploatörerna om förslagen och hur de ska regleras. I gruppen exploa-
törer ingår både privata och kommunala bolag. 

8.10 UPPFÖLJNING 
För att säkerställa att utvecklingen blir som tänkt i planförslaget och att 
föreslagna miljöåtgärder verkligen genomförs, är det mycket viktigt att FÖP 
Tunadal – Korsta – Ortviken blir ett levande dokument under hela planperi-
oden. Planförslaget inklusive relevanta delutredningar bör vara ett naturligt 
underlag till all fortsatt detaljplanering inom området. 

I detaljplaneprocessen ska ingå en MKB om detaljplanens innehåll kan 
förväntas ge betydande miljöpåverkan. I detaljplanerna utformas förslag till 
miljöåtgärder mer i detalj och inför utbyggnader måste kontrollprogram 
m.m. upprättas. Det kan exempelvis gälla styrning av byggmetoder eller 
provtagningar i mark, vatten och luft. För att kompensationsåtgärderna ska 
genomföras är det mycket viktigt att avtal upprättas i rätt skeden. 

Sundsvalls kommun har ansvar för att uppföljning av den fördjupade över-
siktsplanen utförs. Ansvaret för genomförande av de åtgärder som föreslås i 
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planen delas mellan kommunen, exploatörer och entreprenörer med verk-
samhet knuten till planens förverkligande. Ansvarsfördelningen kommer att 
göras upp från fall till fall genom avtal. 

Många av de verksamheter som ryms inom planen kräver tillstånd från 
andra instanser än Sundsvalls kommun för genomförande. I varje tillstånds-
ärende behandlas aktuell verksamhets påverkan på miljön och det åligger 
verksamhetsutövaren att genomföra erforderliga skadereducerande åtgärder. 
Detta förfarande reglerar industrins och nya verksamheters miljöpåverkan 
inom området. 

Vid varje ny etablering eller förändring i verksamhet som kräver tillstånd 
eller detaljplaneändring inom planområdet ska (förutom de objektsspecifika 
miljöfrågorna) följande beaktas: 

Boendemiljö och hälsa 

 När ny mark tas i anspråk ska intentionerna i etappredovisningen 
följas och ytorna norr kring kombiterminalen exploateras från öster 
mot väster för maximalt skyddsavstånd mot Granbacken. 

 Bullerutveckling – Hur kan nya bullerkällor reduceras? Kumulativa 
effekter? Kan rutiner ändras så att någon del i verksamheten bullrar 
mindre? Kompletterande bullerstudier gällande detta ska genomfö-
ras. 

 Järnvägen - Har järnvägen byggts ut och elektrifierats? Utbyggnaden 
av järnvägen bör prioriteras eftersom den är viktig för flera av de 
planerade exploateringarna i området. 

 Vägtransporter – utbyggnaden av det interna vägtransportstråket bör 
prioriteras och störningarna för omgivande bostadsområden bör 
minska. 

 Finns bra kollektivtrafikanknytning samt gång- och cykelvägar? 
 Markföroreningar – Har miljögeologisk undersökning gjorts? Är det 

möjligt att etablera tänkt verksamhet på marken? Vilken rening av 
jordmassorna behövs? Om massor förs bort från planområdet, vart 
körs de? 

Hushållning med naturresurser 

 Massor – Sprängsten och annat material som grävs ur vid terrasse-
ringen av området bör kunna användas lokalt till utfyllnader för 
hamnen. 

 Utökad hårdgjord yta – Hur ser utformningen av dagvattenrening 
och fördröjning ut? 

Landskapets värden 

 Skyddsområden med natur – avtal skrivs med markägarna om hur 
skogen i NS-områdena ska skötas, om det behövs köper kommunen 
in och förvaltar marken. Ett långsiktigt skötselprogram tas fram och 
följs. 
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 Placering och utformning av bebyggelse – Hur smälter nya byggna-
der bäst in i landskapet? Ställ krav på utformningen! 

 Slänter och andra oanvändbara ytor kläs med grönska. 
 Om ny mark tas i anspråk – Används marken till frilufts-

liv/rekreation? Hur kan förlusten av rekreationsyta kompenseras? 
Vilka naturvärden går förlorade? Hur kan dessa kompenseras? På-
verkas kulturintressanta byggnader? Behövs arkeologisk utredning? 
Påverkas kulturmiljön runt Korsta by? Avtal träffas med exploatören 
om vad som ska göras och av vem. 
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9. Säkerhet och beredskap 

9.1 ALLMÄNT 
Under planprocessen finns behov av riskhantering under samtliga pro-
cesskeden dock med olika omfattning och detaljeringsgrad. I samband med 
en översiktsplan ska identifierade riskfaktorer och till dem kopplade konse-
kvenser redovisas överskådligt och lättförståligt i syfte att kunna användas i 
den fortsatta planeringen och i samband med framtagande av en miljökon-
sekvensbeskrivning. 

Riskhanteringen i den kommunala planprocessen. (Säkerhet i Vägtunnlar, DS 

2005:18, Regeringskansliet, 2005.) 

Säkerhet i den kommunövergripande översiktsplanen 
För att skapa tydligare planeringsförutsättningar med avseende på säkerhet 
vid farligt gods transporter och verksamheten vid bensinstationer införs i 
Sundsvalls kommuns översiktsplan begreppet observationsområde vilket 
omfattar en korridor om 100 m på vardera sidan av transportleden eller radie 
om 100 m kring bensinstationen. I händelse av nybyggnation och förändring 
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av verksamhet inom observationsområdet ska särskild hänsyn tas till säker-
heten. Även vid förändring av transporter av farligt gods ska säkerheten 
inom observationsområdet beaktas. För att underlätta planeringsarbetet 
gäller enligt Sundsvalls kommuns översiktsplan följande rekommenderade 
skyddsavstånd: 

 25 m byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden 

 Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från järnväg bör undvikas. 

 Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 m från vägkant bör undvikas. 

 Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet 
närmare än 50 m från spårkant järnväg bör undvikas. 

 Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet 
närmare än 75 m från vägkant bör undvikas. 

 I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 
100 m från en bensinstation till bostäder, daghem, ålderdomshem 
och sjukhus. 

 Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från en bensinstation bör 
undvikas. 

 Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet 
närmare än 50 m från en bensinstation bör undvikas. 

Vid avsteg från rekommenderade skyddsavstånd ska riskanalys genomföras. 
I riskanalysen ska avsteg tydligt framgå och motiveras. Åtgärder för att 
uppnå säkerhet i nivå med iakttagande av skyddsavstånd ska presenteras. 

9.2 RISKASPEKTER 

Riskobjekt i planområdet 
En geografisk redovisning av större riskobjekt finns på kartan på nästa sida. 

Det i särklass viktigaste riskobjektet inom planområdet utgörs av den 
omfattande gasolhanteringen i Tunadalshamnen (Neste LPG). Verksam-
heten omfattas av den högre riskklassen enligt Seveso-lagstiftningen (gäl-
lande kemikalier, se förklaring nedan). Denna verksamhet beskrivs mer 
utförligt nedan. 

Andra viktiga riskobjekt är pappersindustrin inom Ortvikens pappers-
bruk, som också omfattas av Seveso-lagstiftningen men enligt en lägre 
riskklass, samt de transporter och hantering av farligt gods som industrin 
och lossningen från hamnen alstrar (främst olja och gasol). En del hantering 
har också på senare tid flyttats från järnvägens kombiterminal i centrala 
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Sundsvall ut till Tunadalshamnens terminal, med hänsyn till logistik och 
säkerhet. 

Även mindre riskobjekt finns i form av övriga verksamheter, såsom Tuna-
dals sågverk, Korsta kraftvärmeverk och hamnverksamheten i övrigt. I 
Tunadalshamnen hanteras förutom gasol och olja främst trä- och massapro-
dukter samt kaolin och sten. 

Imerys Mineral AB ägnar sig åt illverkning och marknadsföring av fyllme-
del och bestrykningsmedel till framförallt pappersindustrin. Anläggningen i 
Sundsvall/ Tunadalshamnen bedriver slurryberedning av kaolin och till-
verkning av kalciumkarbonat, vilket nyttjas vid Ortvikens pappersbruk. 
Detta innebär ingen omfattande hantering av farliga ämnen. 

Inga relevanta riskobjekt gällande mark, vatten, klimat etc har identifierats. 

Efter kartan på nästa sida beskrivs de viktigaste riskobjekten lite närmare. 

Kort om Seveso-lagstiftningen 

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna för männi-

skor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. I Sverige är direktivet infört 

genom lagen och genom förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagstiftningen), förordningen 

om skydd mot olyckor samt genom arbetsmiljölagstiftningen. Sevesoreglerna uppdatera-
des i juli 2005 genom en ny lag, förordning och föreskrift och ändrades ytterligare i 

september 2007. 

(källa: Räddningsverkets hemsida) 
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Karta över riskobjekt i området. 
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Nestes gasolhantering 

Neste LPG AB köper in, hanterar, lagrar och distribuerar Propan 95, popu-
lärt kallat gasol. Ett trycksatt bergrumslager som är beläget ca 100 m under 
markytan, finns i Tunadalshamnen i Sundsvall. Det har en lagringskapacitet 
på ca 30 000 ton Propan 95. Transport av gasolen sker med lastbil eller via 
järnväg. Neste LPG AB levererar ca 40 000 ton Propan 95 per år, och då 
främst till skogsindustrin. 

Propan är ett s k kolväte som vid normalt lufttryck är i gasfas. Propan 
bringas lätt till vätskefas genom relativt liten tryckhöjning i en cistern. 
Propan är en brännbar, ej giftig gas. Vid ett stort utsläpp av Propan 95 är det 
risken för antändning och brand man vill minimera. De risk- och konse-
kvensanalyser som utförts visar att de områden som kan drabbas av en 
eventuell olycka begränsar sig till hamnområdet, förutom scenariot då en 
cistern p.g.a. alltför kraftig värmebelastning under en lång tid brister och 
innehållet omedelbart antänds. I ett sådant fall kan även områden utanför det 
direkta hamnområdet beröras. Detta är en ytterst osannolik händelse och en 
rad åtgärder har vidtagits för att det inte ska kunna hända, t ex så finns det 
sprinklersystem över hela anläggningen, gaslarm som bl.a. stänger samtliga 
ventiler på anläggningen, brandlarm m m. Personalen övas i brandsläckning 
varje år och man har även samövningar med räddningstjänsten. 

Översikt över nuvarande hamn med säkerhetszoner för gasolhantering. 

Eftersom produkten transporteras med bil eller via järnväg från terminalen 
till Ortviken m.fl. så utgör transporterna en risk. Normalt så körs det ca 6 
järnvägsvagnar i veckan från terminalen där varje järnvägsvagn innehåller 
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ca 50 ton Propan 95. Vad det gäller billeveranser, rör det sig om ca 10-20 
billeveranser per vecka. Då Propan 95 klassificeras som "farligt gods" måste 
även transporterna utföras i enlighet med vad regelverket anger vad det 
gäller transport av farligt gods. Det regleras av SRVFS 2004:14 (landsvägs-
transporter) och SRVFS 2004:15 (järnvägstransporter). 

Ortvikens hantering av kemikalier 

Ortviken omfattas idag av den lägre risknivån (och därmed något lägre 
säkerhetskrav) enligt Seveso-lagstiftningen. En framtida utbyggnad kan 
föranleda att fabriken i framtiden omfattas av den högre kravnivån. Det 
finns emellertid planer på att bygga en gasledning från Nestes gasolhamn 
direkt till Ortviken, vilket skulle minska behovet av riskabla lastbilstrans-
porter och dessutom kan man sluta att förvara kondenserad gasol i tank på 
Ortviken. Om detta genomförs kan troligen den lägre kravnivån enligt 
Seveso behållas. Planerna på gasledningen har funnits i några år och till-
ståndet för att bygga en sådan har nyligen förlängts. 

Ortviken samt leverantörerna till fabriken genererar transporter av farligt 
gods och inom fabriksområdet förvaras även andra kemikalier än gasol. En 
särskild kemikaliegrupp finns på fabriken som rutinmässigt granskar och 
godkänner kemikalier innan inköp. Bedömning enligt produktvalsprincipen 
nyttjas. Kemikalietankar är vid behov invallade eller försedda med larm. För 
gasolhanteringen finns en särskild åtgärdsplan. En intern beredskapsstyrka 
finns för mindre insatser (år 2004 var det 6 personer dygnet runt och ytterli-
gare 4 under dagtid). Räddningstjänsten har en inställelsetid på 12 minuter. 

Skyddsobjekt i planområdet 
Inom planområdet finns flera bostadsområden samt mindre bebyggelse-
grupper, huvudsakligen bestående av enfamiljshus (se befolkningskarta 
nästa sida). Korstaskolan med ca 120 elever ligger nära Tunabäcksvägen. 

Det finns i omgivande marker flera lokala värden för naturmiljö, kulturmiljö 
och friluftsliv men de är inte av en sådan karaktär att de bedöms vara 
relevanta att ta med i riskhanteringen. Ljustabäcken är dock värd att 
nämna, ett vattendrag med vissa naturvärden i norra delen av planområdet. 
Havet, d.v.s. Sundsvallsfjärden och Alnösundet, är miljömässigt starkt 
påverkat av industrin men kan ändå ta skada vid t.ex. större kemikalieut-
släpp. 

Tunadalshamnen samt Ortvikens hamn är av riksintresse. Väg E4, som 
också är av riksintresse för kommunikationer, ligger ganska långt väster om 
området. Industrijärnvägen som följer kusten norrut till Maland och där 
ansluter mot Ostkustbanan/Ådalsbanan är viktig för industrierna i området, 
och av stor betydelse för att kunna förlägga transporter med farligt gods till 
järnväg istället för väg i viss omfattning.  
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Industriverksamheterna innehar stora ekonomiska intressen i området. 
Produktion av värme till Sundsvalls fjärrvärmenät sker i området och 
viktiga ledningar finns. 

Karta med befolkningstal inom FÖP-området (källa: Sundsvalls kommun 2008) 
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Räddningstjänstens beredskap 
Inställelsetiden till industrierna i området är ca 12 minuter. Sevesoanlägg-
ningarna har också egna beredskapsstyrkor. En särskild insatsväg finns till 
gasolhamnen. Räddningstjänsten har en övningsanläggning i planområdets 
norra del, vid Fillan.  

Farligt gods i planområdet 
Genom Sundsvall är E4 utpekad som primär transportväg för transporter 
med farligt gods. Inom området för översiktsplan är Tunabäcks, Ljusta- och 
Johannedalsvägen utpekade som sekundära transportvägar för transporter 
med farligt gods. 

Av de tidigare beskrivningarna av industrins och hamnens verksamhet kan 
man enkelt dra slutsatsen att verksamheterna alstrar en hel del trafik med 
farligt gods. De största mängderna handlar om olja och gasol men även 
andra giftiga och frätande kemikalier hanteras. Transporterna på väg sker 
främst via Johannedalsvägen/Sjöfartsvägen samt Tunabäcksvägen. Trans-
porterna per båt lastar och lossar i Tunadalshamnen och järnvägstranspor-
terna sker till och från Tunadalshamnens nuvarande bangård via en oelektri-
fierad järnväg som ansluter mot det övergripande järnvägsnätet längre 
norrut. Ingen fullständig sammanställning av områdets transporter av farligt 
gods har gjorts. Här är en översiktlig redogörelse: 

 Gasol – anländer med båt, transporteras vidare med väg och järnväg. 
Mängden varierar kraftigt från år till år men uppgår vanligen till ca 
40 000 ton/år, där ca hälften tidigare gått på järnväg och hälften på 
väg, men där enbart lastbilar nyttjats det senaste året. En viss del ska 
till Ortviken men merparten transporteras vidare på väg E4 åt båda 
håll. 

 Eldningsolja – anländer med båt och avgår delvis med båt, transpor-
teras på land vidare med väg och järnväg. Mängden varierar kraftigt 
från år till år men det som transporteras vidare från hamnen uppgår 
grovt till ca 20 000 ton/år. Ca 200 000 ton olja tas in via hamnen till 
de oljelager som finns i Tunadal/Korstaberget men merparten avgår 
alltså igen med båt efter temporär lagring. 

 Övrigt från Tunadalshamnen – gödselmedel, klorkalium samt mind-
re mängder av övriga, ospecificerade varor. 

 Transporter till/från Korstaverken – Ibland transporteras farligt gods 
i sådana mängder att det inte är obetydligt. Det kan röra sig om am-
moniak, saltsyra, natriumhydroxid, diesel och eldningsolja. 

Se även redovisning av transporter utanför planområdet under avsnittet Trafik och 

kommunikationer, samt delutredningarna Översiktlig riskanalys och Farligt gods. 
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Riskbedömning utifrån nuläget 

Trafikolyckor 

Trafikolyckor förekommer regelbundet och bör hanteras genom ett förebyg-
gande arbete. Särskilt relevanta är frågorna kring hur industrins trafik ska nå 
sina målpunkter utan onödiga konflikter med den lokala trafiken och boen-
demiljöerna i omgivningen. En planering som gynnar transporter av gods 
via järnväg istället för väg skulle vara mycket positiv för trafiksäkerheten. 
Planskilda korsningar bör övervägas för järnvägen. 

Kemikalieutsläpp, explosion eller brand 

Gasolhanteringen är den största risken i området. Med nuvarande utform-
ning är säkerhetsavstånd till omgivande verksamheter och bebyggelse 
tillräckliga, men det finns stor anledning att ytterligare öka säkerheten 
framför allt när det gäller transporterna av gasol. En större brand kan inom 
flera av industrierna vara svårsläckt och ge omfattande rökgasspridning som 
påverkar omgivande naturmiljö och boendemiljö negativt. Transporterna av 
farligt gods på väg utgör en väsentlig risk, särskilt med avseende på att 
trafikeringen sker blandat med övrig trafik på vägar som är relativt olycks-
drabbade. Närheten mellan Tunabäcksvägens transporter och bostadsbebyg-
gelse samt skola gör att även människor i omgivningen utsätts för risker. 
Även delar av Johannedalsvägen går nära bostadsbebyggelse. Järnvägs-
transporter är generellt säkrare, men den nuvarande järnvägen har ett antal 
plankorsningar med väg där konflikter kan uppstå som indirekt kan orsaka 
utsläpp av farligt gods. 

Risker relaterade till mark och vatten 

Inga stora riskkällor finns när det gäller risker relaterade till mark och 
vatten. Stabilitetsutredningar gällande utfyllnader etc. bör kunna hanteras 
inom ramen för framtida exploateringar och är vid en normal hantering 
snarare en kostnadsfråga än en risk.  

Sabotage

Anlagda bränder förekommer tyvärr då och då, vilket bör beaktas med tanke 
på verksamheternas känslighet vid händelse av en större brand. Vid dimen-
sionering av brandskydd bör även sabotage-scenarios vägas in. De stora 
industrierna skulle kunna utgöra intressanta målpunkter för en eventuell 
terroristhandling. Generellt bedöms risken för stora sabotage vara liten och 
svår att förebygga, medan små sabotage är sannolika och lättare kan före-
byggas. Den noggranna säkerhetskontrollen vid entrén till Tunadalshamnen 
bidrar till en god säkerhet i detta område. Industrierna är generellt instängs-
lade med säkerhetsklassning som motverkar stölder och mindre skadegörel-
se. 



K O N S E K V E N S B E S K R I V N I N G  m e d  M K B  

Fördjupad översiktsplan Tunadal – Korsta – Ortviken 

112 

Riskbedömning utifrån planförslaget 
E4 Genom Sundsvall kommer fortsatt att vara utpekad som primär trans-
portväg för transporter med farligt gods. Inom området för översiktsplan är 
Tunabäcks, Ljusta- och Johannedalsvägen utpekade som sekundära trans-
portvägar för transporter med farligt gods.  

Planer finns på att flytta tung trafik inklusive farligt gods från Timmervä-
gen/Ljustavägen till Granloholmsleden och Johannedalsvägen. Detta inne-
bär att Granloholmsleden då kommer att bli sekundär transportväg för 
transporter med farligt gods som till stor del kommer att ha planområdet 
som destination eller utgångspunkt. Områden som tidigare inte exponerats 
för trafik med farligt gods kommer att få en förändrad riskbild. Bostadsom-
råden i Norra Granloholm och i Bydalen kommer att beröras av transporter 
till och från planområdet. Mängden farligt kommer även att öka utmed 
Ljustavägen och bostadsområdet Johannedal i och med ökad terminalverk-
samhet i planområdet. Bostadsområden utmed leder som transporterar 
farligt gods kommer att ligga inom så kallat observationsområde, se vidare 
under avsnittet ”Säkerhet i den övergripande översiktsplanen”. 

Trafikolyckor 

Även i framtiden kommer trafikolyckor att förekomma regelbundet och bör 
hanteras genom ett förebyggande arbete. Överflyttning av farligt gods till 
järnväg och båtfrakt minskar risken vid trafikolyckor. Planförslaget innebär 
en ny kombiterminal med ökad kapacitet jämfört med dagens terminal i 
Sundsvall. En överflyttning av farligt gods från vägtrafik till järnväg kan 
därigenom förväntas. En förbättrad trafiksäkerhet kan förväntas då planskil-
da korsningar föreslås i huvudstråken in till planområdet.  

Kemikalieutsläpp, explosion eller brand 

Gasolhanteringen är den största enskilda risken i området. Med nuvarande 
utformning är säkerhetsavstånd till omgivande verksamheter och bebyggelse 
tillräckliga. Föreslagna förändringar i planområdet kommer att följa gällan-
de bestämmelser gällande skyddsavstånd och samverkan med andra verk-
samheter. Gasolhanteringen blir totalt sett säkrare med ett modernare väg- 
och järnvägsnät där de viktigaste korsningarna är planskilda.  

I planförslaget kommer en intern transportkorridor att kunna ta över en del 
av de transporter av farligt gods som i dag trafikerar det allmänna vägnätet. 
Detta innebär en avsevärt minskad risknivå för t.ex. bostadsområdet Gran-
backen utmed Tunabäcksvägen som i dag är huvudinfart till Ortvikens 
pappersbruk.  Planområdets tillkommande areal för industriell verksamhet 
är stor. Detta gör att hantering av varor som klassas som farligt gods kom-
mer att kunna ske med tilläckliga skyddsavstånd och därmed god säkerhets-
nivå.  

Risker relaterade till mark och vatten 

Ingen förändring jämfört med nuläge och nollalternativ. 
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Sabotage

Planområdet föreslås få ett gemensamt yttre skalskydd vilket gör övervak-
ningen mera effektiv än dagens skydd.   

9.3 BEREDSKAP FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Allmänt om risker relaterade till klimat 
(källa: MittSverigeVatten) 

Klimat är en statistisk beskrivning av vädret på en plats under en längre 
period. Man har ofta valt att beskriva klimatet i 30-årsperioder, med olika 
medelvärden och extremer. Den period man ofta jämför med idag är perio-
den 1961–1990. När en meteorolog på TV till exempel säger att denna 
vecka har det varit varmare än normalt, så jämför han med medelvärdet 
under perioden 1961–1990. Det har på senare tid blivit uppenbart att mänsk-
liga verksamheter påverkar klimatet och orsakar kraftigare klimatföränd-
ringar än normalt. 

Vad händer med havets nivå?  

När havet blir varmare expanderar det och när de stora landisarna smälter, 
som till exempel Grönlandsisen, så stiger havsnivån. När havsis smälter 
stiger inte havsytan på samma sätt därför att havsisen redan tar plats i havet. 
I IPCC's rapport 2007 om forskningsläget avseende havsnivåhöjningar på 
grund av klimatförändringarna ansågs kunskaperna om Grönlandsisens 
avsmältning vara för osäkra för att tas med. Det betyder att i de beräkningar 
som idag ligger till grund för havsnivåökningar under detta sekel tas bara 
hänsyn till havets expansion på grund av att det blir varmare. Dessa beräk-
ningar visar en ökning av världshavets nivå med 26 till 59 cm fram till 2100. 
Ökningen är dock inte jämnt fördelat över världen, i till exempel Östersjön 
och Nordsjön beräknas stigningen bli upp till 20 cm högre. För vår del i 
mellersta Norrland blir då höjningen mellan 46 och 79 cm. Vår landhöjning 
är dock omkring 1 cm om året, vilket även uppväger den högre havsnivåök-
ningssiffran under detta sekel. 

Däremot är det säkrare att efter 2100 kommer avsmältningen av Grönlandsi-
sen att bli märkbar, framför allt i de högre utsläppsscenarierna. Det kan få 
stor betydelse för havsnivåökningar efter 2100. En större avsmältning av 
Grönlandsisen kan innebära havsnivåhöjningar på flera meter. 

Det finns dock nyare forskning som indikerar att avsmältningen av de stora 
landisarna kan få betydelse redan under detta sekel. Under 1900-talet steg 
havsnivån med 19 cm, i snitt 1,9 mm/år. I dag finns mätningar som visar att 
ökningstakten stigit till 3 mm/år under de senaste 10 åren. Denna öknings-
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takt är större än i IPCC’s beräkningar. Om denna trend fortsätter kan det 
innebära att beräkningarna av höjningen av havet kan behöva justeras uppåt. 

Positiva och negativa lokala konsekvenser  

Sundsvallsregionen tillhör en av få regioner globalt sett som även kommer 
att få påtagliga positiva klimateffekter under detta sekel, men naturligtvis 
också flera negativa effekter. De positiva effekterna förutsätter dock att 
utsläppen reduceras så att klimatförändringarna inte drivs för långt i framti-
den. 

Den enskilt viktigaste positiva effekten är att vi inte får brist på vatten, 
vattentillgångarna kan till och med öka. Vi kommer till exempel att kunna 
producera mer vattenkraft och i takt med att klimatet blir mildare ökar också 
växtkraften för grödor och skog. De allra kallaste vintrarna kommer att 
försvinna och uppvärmningsbehovet minskar. Vi har dock ett stort behov av 
att anpassa samhället och dess infrastruktur till ett nytt klimat, med större 
risker för kraftigare skyfall, intensivare värmeböljor, ökande ras och skred-
risker etc. Regeringens klimat- och sårbarhetsutredning visar att Sverige har 
skadekostnader för ungefär 1000 miljarder kronor om inte anpassningar görs 
i tid. De nya intäkterna från exempelvis vattenkraft, skogsnäring, minskat 
uppvärmningsbehov med mera beräknas också att uppgå till drygt 1000 
miljarder kronor under detta sekel.  

Sommarhalvåret i Sundsvallsregionen

Vegetationsperioden förlängs successivt med flera månader. Tidiga värme-
böljor och fler och längre värmeperioder ökar successivt i frekvens under 
hela sommarperioden, med hälsoeffekter främst för gamla och sjuka. 

Den totala nederbördsmängden beräknas inte öka lika mycket under som-
marperioden som under vinterperioden, men risken för större variabilitet 
ökar påtagligt. Det innebär att det kan bli vanligare med både torra perioder 
och samtidigt en ökande frekvens kraftig nederbörd med skyfall. Vatten-
brist, behov av bevattning, skogsbränder och andra effekter av torka kan 
alltså öka samtidigt som risken för översvämningar också ökar. Risken för 
olika typer av källaröversvämningar eller erosionsskador på teknisk infra-
struktur ökar. Häftig nederbörd kan också orsaka miljöskador. 

I och med att luften blir varmare sommartid ökar också mängden fukt i 
luften, förutom att det är en drivkraft för kraftigare skurnederbörd ökar 
också risken för fuktpåslag och mögel i kallare utrymmen i byggnader 
såsom i krypgrunder och källare etc. Det kan finnas ett behov av att anpassa 
byggnormer. Likaså kan behovet att stänga ute värme och starkt solsken för 
att minska inomhus-temperaturen sommartid påverka utformningen av 
byggnader i framtiden. Behovet av komfortkyla ökar, liksom behovet av 
avfuktning för att undvika fuktpåslag. Minskningen i energibehov för 
uppvärmning vintertid kommer dock sannolikt att med råge uppväga detta 
nya energibehov. 
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Vinterhalvåret i Sundsvallsregionen

Snöläggningsperioden kommer successivt att minska. Vintrarna blir blötare 
och medelnederbörden ökar med 20–50 %. Temperaturökningen beräknas 
bli större vintertid än under sommarhalvåret. Vinterhalvåret beräknas 
successivt bli 4–7 grader varmare i medeltal jämfört med 1961–90. 

Exempel på möjliga effekter är att fukt och mögel ökar. Vissa skadeinsekter 
och insektsburna sjukdomar gynnas också, speciellt då perioder med stark 
kyla under vintermånaderna avtar. Antalet växlingar mellan plus och mi-
nusgrader ökar, vilket ändrar avrinningsförhållanden. Risken för kraftigare 
dygnsnederbörd i form av snöfall, blötsnö, underkylt regn eller bara regn 
ökar, vilket kan påverka transporter, elförsörjning, avledning av vatten, 
vattenkvalitet i vattendrag och vattentäkter, grundvattenförhållanden etc. 
Blöta skogsbilvägar med dålig tjäle kan bli ett problem för skogsnäringen. 

Förutsättningar i planområdet 
Området är inte utsatt för några extrema väderförhållanden. Planområdet är 
inte känsligt för översvämningar och är inte extremt vindutsatt. Havsnivå-
höjningen vägs troligen upp av den normala landhöjningen i många år till.  

Riskbedömning
Klimatförändringarna medför förändringar men inga stora risker för Sunds-
vallsområdet. Vädret kan vintertid bli mildare och blötare, vilket kan utgöra 
ett problem för skogsindustrin som måste få fram sina timmertransporter på 
dåliga vägar inåt i landet. Inom planområdet finns inga relevanta betydande 
risker gällande väder och klimat. För att planera för god framförhållning 
finns det dock anledning att anpassa nivåer på kajer, trumdimensioner etc. 
Se vidare under åtgärdsavsnittet nedan. 
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9.4 ÅTGÄRDER MED HÄNSYN TILL SÄKERHET OCH 
BEREDSKAP 

 För att kombiterminalverksamheten ska kunna flyttas över från cen-
trala Sundsvall till planområdet bör nya E4-bron över Sundsvalls-
fjärden vara färdigställd, så att mängden farligt gods genom centrala 
Sundsvall på väg inte ökar. 

 Diskussioner bör föras med Banverket om möjligheten att komplet-
tera kombiterminalen med en mindre terminal utmed Ostkustbanan 
söder om Sundsvall, med syfte att kunna minimera hanteringen av 
kemiindustrins gods som ska transporteras söderut. 

 Där vägtransportkorridoren ansluter mot det övergripande vägnätet 
bör korsningarna med järnvägen vara planskilda. En planskild kors-
ning med järnvägen vid Fillan bör anläggas innan trafikeringen på 
järnvägen ökar. 

 Klimatförändringarna utgör en osäkerhetsfaktor som ska vägas in 
exempelvis vid dimensionering av kajer, trummor och dagvattensy-
stem. 
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10. Samordning med övrig planering 

10.1 MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 
Större hamnar och kombiterminaler är givetvis inte bara till nytta för den 
berörda kommunen utan även närliggande kommuners verksamheter och 
handel kan påverkas av denna typ av utbyggnader. 

Under tiden för den statliga utredningen om rikskombiterminaler förelåg 
något av en tävlingsanda mellan närliggande kommuner gällande vilken 
som skulle bli ”den utvalda”. Den fördjupade översiktsplanen i Tunadal-
Korsta-Ortviken genomförs dock dels för att hantera alla de markanspråk 
och önskemål om förbättrade transportförhållanden som finns från lokal 
industri, dels för att möjliggöra en avveckling av den centralt belägna 
kombiterminal som medför många begränsningar i centrala Sundsvall. 
Dessutom kan de nya verksamhetsytorna nyttjas för produktion av miljövän-
lig energi, vilket är till nytta för den globala klimatutvecklingen. 

En etablering av kombiterminal i ett annat läge skulle inte bidra till att lösa 
de problem och tillgodose de anspråk som identifierats i FÖP Tunadal-
Korsta-Ortviken. Det är av stor vikt att kopplingen mellan kombiterminal, 
hamn och industri blir god. Sundsvalls hamn har förutsättningar att utveck-
las till att kunna hantera både containergods och bulkgods från fartyg med 
maximalt tillåtet djup i Östersjön. Detta kan inte tillgodoses i något annat 
läge i regionen. 

Utbyggnad av mindre terminaler för hantering av gods i andra lägen kan 
dock vara ett positivt komplement för regionen. Exempelvis vore det myck-
et bra om gods från kemiindustrin söder om Sundsvall kunde hanteras utan 
att behöva transporteras norrut genom staden. Likaså kan viss terminalhan-
tering i Söråker utgöra ett komplement, även om det där inte finns förutsätt-
ningar att bygga ut en välfungerande containerhamn. 

10.2 BANVERKETS JÄRNVÄGSPLANERING 
Gällande tänkbara lokaliseringar av kombiterminaler har Banverket tidigare 
gjort en idéstudie, där Tunadal finns med som ett av de lämpliga alternati-
ven. 

Järnvägen genom centrala Sundsvall kommer på sikt att byggas om och få 
planskilda korsningar. När detta finansieras och genomförs är inte helt 
klartlagt. 

Ett triangelspår planeras dels i Bergsåker och dels i Maland, för att underlät-
ta godstransporterna framför allt för skogsindustrin. Planeringen för Bergs-
åker är relativt långt gången medan Maland just har påbörjats med förstu-
diearbete. 
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Gällande elektrifiering av spåret till Ortviken, flytt av kombiterminal och 
utbyggnad av överlämningsbangård finns inga färdiga planer från Banver-
kets sida. Samordning mellan Sundsvalls kommun och Banverket är nöd-
vändig. 

10.3 VÄGVERKETS VÄGPLANERING 
Planerna på omläggning av E4 till bro över Sundsvallsfjärden är i princip 
färdigställda och denna förändring ses som en förutsättning i framtidsscena-
rion för både planförslag och nollalternativ. 

Vägverket har idéer att inom ca 10-15 år göra det möjligt att låta tunga 
transporter ta en kortare väg mellan väg E14 och planområdet. I denna plan 
ingår att använda Granloholmsleden och Johannedalsvägen förbi Gärde. 
Formella diskussioner med kommunen om detta har inte inletts ännu. I 
planförslagets utformning med en huvudentré via Sjöfartsvägen i Tunadal 
och ytterligare en godsentré via Fillanvägen mot Timmervägen i norr finns 
flexibilitet inför en eventuell framtida förändring gällande detta.   

När förändringarna med kombiterminal m.m. genomförs kan det bli aktuellt 
att se över vilka vägsträckor som är statliga respektive kommunala. 

10.4 SJÖFART 
Sjöfartsverket har i sitt yttrande lyft fram att de fått i uppgift att precisera 
sina riksintressen gällande hamnar, och att de gärna samarbetar med länssty-
relsen och Sundsvall hamn i den frågan. 


