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Aktuellt om Sundsvall Logistikpark
Samråd om järnväg i Maland i maj

Allmänheten kommer inom kort att bjudas in till samrådsmöte om den
planerade järnvägen i Maland. Tid och plats annonseras av Trafikverket i
lokalpressen, på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se) och på
Sundsvall Logistikparks hemsida (www.sundsvalllogistikpark.se)
Dessförinnan kommer Trafikverket att ha samråd med Länsstyrelsen i
Västernorrland.
Fornlämningar i Maland

Västlandsdalen har förmodligen varit en viktig handelsplats under hela första
tusentalet e.Kr. Den planerade järnvägen i Maland, som ska knyta ihop
Ådalsbanan med Tunadalsbanan, går igenom Västlandsdalen där de kända
fornlämningarna finns.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över fornlämningar. Trafikverket vill
samråda med Länsstyrelsen i Västernorrland för att veta mer om
fornlämningarna inför samrådet med allmänheten.
Fornlämningar skyddas av lagen om kulturminnen. Enligt lagen är det
förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning, men i
vissa fall kan Länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen.
När en väg eller järnväg ska byggas är alltid Länsstyrelsen tillfrågad för att
bevaka att inga fornlämningar ”byggs över”. Länsstyrelsen avgör vad som
behöver göras för att ta tillvara på fornlämningarna och då är det exploatören,
i det här fallet Trafikverket, som bekostar utredningarna och de eventuella
utgrävningarna som behöver göras.
Om du vill läsa mer om detta kan du göra det på Länsstyrelsens hemsida.
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/Pages/default.aspx
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De ljusgröna områdena markerar de eventuella fornlämningarna.

Förslag på ny järnväg

Här har vi lagt in ett av förslagen på järnväg och då ser vi att den går rakt över de gröna områdena. Därför vill Trafikverket samråda med Länsstyrelsen innan allmänheten, för att få veta
mer om vad som behöver göras med anledning av fornlämningarna.

Sundsvall Logistikpark söker tillstånd för hamnverksamhet

En av pusselbitarna för att bli ett effektivt transportnav är att bygga en containerhamn. Enkelt förklarat handlar det om att vi ska bygga ut hamnen genom
att fylla ut i vattnet och bygga en helt ny kaj. Det är många tillstånd som behövs för kunna göra det och ett av dem är tillstånd för att få bedriva verksamhet i den nya hamnen. Det är Länsstyrelsen som ger sådana tillstånd.
En del i tillståndsansökan handlar om att vi ska samråda med berörda organisationer, till exempel Trafikverket, Fiskeriverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket med flera. Det samrådet kommer att äga rum i slutet av april, om allt
går som planerat.
Markundersökningar i Petersvik

För att kunna bygga den planerade kombiterminalen behöver vi spränga bort
en hel del berg. Då behöver vi göra en del markundersökningar. Bergmassorna och jordmassorna räknar vi med att bland annat kunna använda för att
bygga containerhamnen. Men då måste vi veta vilken kvalité det är på berget.
Markundersökningarna planerar vi att göra under våren och sommaren.

3

2011-04-13

Bilden visar den planerade containerhamnen och kombiterminalen. Inom området finns också
plats för lagerlokaler och etablering av logistikföretag.

Rivning av kommunala byggnader i Petersvik

Sundsvalls kommun planerar att riva de som hus som kommunen äger på
Norra och Södra Sommarstigen innan sommaren. Det rör sig om sex stycken
hus. Stadsbyggnadskontoret kommer att skicka ut brev till de som bor
närmast strax innan rivningen påbörjas.
Detaljplan för kombiterminalen

Den 13 april fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att arbetet med
detaljplanen för att bygga kombiterminalen och containerhamnen kan börja.
Detaljplanen ska i så stor uträckning som möjligt följa den fördjupade
översiktsplan som finns över området.
Vill du veta mer om Sundsvall Logistikpark?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några funderingar.
Nu har vi en datamodell som gör att man kan ”flyga” över området – en s.k.
VR-modell – som gör det lättare att se och förstå vad som planeras. Tre av
bilderna ovan kommer från modellen. Vi kommer att visa den vid de olika
mötena som kommer att hållas, men vi kan även visa den vid andra tillfällen.
Hör gärna av dig så ordnar vi en träff om du är intresserad.
Med vänliga hälsningar
Åke Jonsson, VD
060-19 25 99, 073-271 02 32
ake.jonsson@sundsvall.se

Marie Israelsson, informatör
060-19 11 18, 070-191 63 79
marie.israelsson@sundsvall.se

