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Aktuellt om Sundsvall Logistikpark april 2012
Från järnålder till Gustav Vasa
Västerbottens museum har gjort arkeologiska utredningar i Maland/Västland.
Sköns norra intresseförening bjuder nu in till föreläsning, där Ellinor
Johansson från Västerbottens museum, berättar om vad vi vet om vår historia
i området. Se även bifogad affisch längst bak i brevet.
Måndag 7 maj, kl 19.00, Sköns församlingsgård

Järnvägen i Maland
Trafikverket planerar att bygga en järnvägsanslutning mellan Ådalsbanan och
Tunadalsbanan och elektrifiera järnvägen ner till Tunadalshamnen.
På grund av resultatet av markundersökningarna som är gjorda och de
arkeologiska utredningarna måste Trafikverket titta på andra lösningar för att
kunna bygga järnvägen. Det betyder att de alternativ som finns i förstudien
(www.trafikverket.se/maland) och i den datamodell, som några av er säkert
har sett, inte är aktuella längre.
Ett nytt samråd om förstudien, där man redovisar ett eller ett antal nya
förslag, kommer att ske. Men det är inte bestämt när. Håll utkik på
www.trafikverket.se/maland. Där kommer Trafikverket att lägga ut
information så fort de vet mer.
Detta betyder att det dröjer med att starta upp arbetet med järnvägsplanen, där
den exakta järnvägssträckningen tas fram.
Om du har några funderingar kring järnvägen i Maland kontakta:
Cecilia Cederloo, projektledare Trafikverket
Telefon: 010-123 67 27
E-post: cecilia.cederloo@trafikverket.se
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Industrispår till Tunadals sågverk
SCA har nu börjat med markarbetena för att bygga industrispåret till Tunadals
sågverk. I oktober ska det vara klart och då kommer 4 timmertåg i veckan att
gå direkt in till sågverket. Det betyder 15 000 mindre lastbilsrörelser i Birsta
per år. På varje tåg lastas timmer som motsvarar cirka 40 lastbilar.

Detaljplan Sundsvall Logistikpark
Detaljplanen för Sundsvall Logistikpark har ställts ut. Vi har sammanställt
och kommenterat de 30 yttranden som kommit in. Några små justeringar har
också gjorts i planen som nu går vidare till antagande. Beslut om antagande
tas upp i kommunfullmäktige den 18 juni.
Hela detaljplanen hittar du på Sundsvalls kommuns hemsida:
http://www.sundsvall.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunensplanarbete/Detaljplaner/Planutstallningar-och-samrad/Skon-Birsta/SundsvallLogistikpark/
Detaljplan Korstaverket
Detaljplanen för Korstaverket har också ställts ut och yttrandena har
sammanställts och kommenterats. Nu går även den planen vidare för beslut
om antagande i kommunfullmäktige den 18 juni.

Arkeologisk utgrävning i Korsta/Petersvik
Detaljplanerna för både Sundsvall Logistikpark och Korstaverket berör en del
fornlämningar som finns i området. Sundsvall Logistikpark och Sundsvall
Energi kommer tillsammans att ansöka till Länsstyrelsen om en utgrävning av
fornlämningarna. Men inget arbete kan påbörjas innan detaljplanerna har
vunnit laga kraft.

Kompensation för bland annat rekreation
2009 beslöt kommunstyrelsen om att en utredning ska göras kring; hur kan vi
kompensera en del av ekologin och rekreationsmöjligheter som påverkas av
satsningen på ett transportnav. Utredningen är nu klar och nu jobbar
Sundsvall Logistikpark och kommunstyrelsen med att teckna ett avtal om att
genomföra en del åtgärder. Några exempel på kompensationsåtgärder är en
toppstuga på Ortviksberget, skötselåtgärder vid Gärdetjärn och stigar på
Korstaberget. Beslut kring åtgärderna behandlas av kommunfullmäktige i
juni.

3
2012-04-27

Vill du veta mer om Sundsvall Logistikpark
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några funderingar.
Titta gärna på vår film som är en flygning i vår datamodell. Filmen hittar på
hemsidan: www.sundsvalllogistikpark.se

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

Fornlämningsmiljön i Västland, Skön
tillhör de mest intressanta i Mellannorrland och platsen var en gång säte för
järnålderns aristokrati.
I samband med Trafikverkets planer
på ett triangelspår i området, gjorde
Västerbottens museum en arkeologisk
undersökning i Västland/Maland i hopp
om att finna spåren efter järnålderns
människor.
Det blev en spännande resa som tog
oss från yngre järnålder (550-1050 e.Kr.)
och fram till Gustav Vasas dagar!

Från järnålder till Gustav Vasa
en arkeologisk undersökning i Västland/Maland

Föredrag av Ellinor Johansson, Västerbottens museum
7 maj kl 19.00 Sköns församlinggård
Sköns Norra Intresseförening
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