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Agenda

• Presentation av deltagare

• Presentation av utbyggnadsplanerna och tidplan (Eric)

• Samråds och tillståndsprocessen (Erica)

• Miljökonsekvensbeskrivning/MKB (Therese)

• Frågor och funderingar (alla)



• Eric Gustavsson

• Erica Nobel Delphi advokatbyrå

• Therese Stark





Pampushamnen



Öhmansterminalen



Nu bygger vi framtidens hamn 

Stadsutveckling i de centrala delarna av Norrköping innebär att 
hamnens verksamhet behöver flyttas till Öhmansterminalen och 
Pampusterminaeln. I samband med flytten så tryggar vi även regionens 
behov av fungerande transporter och stärker det regionala näringslivets 
konkurrenskraft.



Principskiss hamnflytt

• Inre Hamnen till 

Öhmansterminalen

• Delar av verksamhet 

från Öhmans-

terminalen till 

Pampusterminalen

• Verksamhet i inre 

hamnen lämnas 

successivt 



Pampusterminalen

92017-03-10

• Cirka 640 meter ny kaj

• Cirka 120 000 m2 ny 

hamnplan

• Komplicerad geoteknik

• Schakt/muddring cirka 

1,5 miljoner m3 + ev. 0,5-

1,0 miljoner m3 för 

hamnplan.

• Deponi muddermassor 

till havs i områden kring 

Esterön

• Tillstånd krävs för 

verksamhetstillstånd, 

vattenverksamhet, 

muddring, DP mm.





Tider

Övergripande:

Projektering 2016-2018

Upphandling 2017-2018

Kompletterande DP 2016-2018

Entreprenad 2018-2023

Miljödom vattenverksamhet

Ansökan april 2017

Dom 2017/2018

Projekt Hamnflytt Förklaring:

Övergripande huvudtidplan Projekt Hamnflytt

2015-11-26/EG Projekt som påverkar hamnflytten

Aktivitet

Planer/Tillstånd

Detaljplaner

Verksamhetstillståndet

Miljötillstånd vattenverksamhet inkl. muddring

Delprojekt (projektering, entreprenad och avslut)

Ombyggnad Öhman 

Flytt från norra hamnen

Flytt från södra hamnen

Utbyggnad Pampus del 1+2

Samordning massor från Ostlänken

Tungkran Vid Pampus

Externa projekt (byggtid)

Kardonbanan

Bostäder inre hamnen

Ny godsbangård Malmölandet

Ostlänken

Johannisborgsförbindelsen         Ej beslutat

Norrleden Ej beslutat

2027 2028 2029 20302021 2022 2023 2024 2025 202620202015 2016 2017 2018 2019



• Vid ansökan om tillstånd hålls samråd med:
- länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som 
kan antas bli särskilt berörda, eller 
- ovan och med övriga statliga myndigheter, kommuner, 
allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda 
(bl.a. om verksamheten anses medföra betydande 
miljöpåverkan).

• Syftet med samrådet är att få in myndigheternas och de 
enskildas synpunkter tidigt i processen. 

Samrådsprocessen



• Ansökan avser 11 kap (vattenverksamhet) och 15 kap miljöbalken 

(dispens för dumpning).

• Tillståndsansökan innehåller en teknisk beskrivning, 

miljökonsekvensbeskrivning och ansökan. 

• Sedan tillståndsansökan lämnats in till mark- och miljödomstolen ges 

myndigheterna en möjlighet att begära kompletteringar. När ansökan 

anses vara komplett kungörs den. 

• Därefter ges möjlighet till yttrande och bemötande.

• Huvudförhandling, dom och eventuellt överklagande av mark- och 

miljödomstolens dom.

Tillståndsprocessen



MKB

• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) görs för att få en helhetssyn av den 

miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra.



Innehåll i MKB
 Verksamhetsbeskrivning med 

muddringsverksamheten m.m.

 Områdesbeskrivning där värden 

i omgivande miljö beskrivs, t.ex. 

natur- och djurliv, kulturmiljö och 

vatten, sediment, bebyggelse

mm

 Fördjupad studie av 

riksintressen, naturreservat, 

naturvårdsområden m.m.

 Alternativ lokalisering och 

alternativ utformning

 Påverkan på människors hälsa 

naturmiljö, djurliv, vatten, luft, 

kulturmiljö, friluftsliv m.m.

 Buller och luftemissioner under 

byggtiden

 Genomgång av relaterade 

nationella, regionala och lokala 

miljömål

• Genomgång av 

miljökvalitetsnormerna (MKN), 

• Ev. skyddsåtgärder

 Samhällsekonomisk bedömning

 Icke-teknisk sammanfattning



Naturvärdesinventering

• Kartering av naturtyp och växtlighet

• Finns det skyddsvärda växter och djur på land?



Undersökning av sediment

• Mäktighet, mängder, föroreningsgrad

• Rena massor förs till utpekade ackumulationsbottnar

• Resterande massor förs till Hälladeponin på land

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0tsWWnvDMAhVDGZoKHdU7D1UQjRwIBw&url=http://www.aslo.org/photopost/showphoto.php/photo/1648/title/periphyton-in-sediment-core-from-cutler-reservoir-wetland-2c-logan-2c-utah/cat/509&psig=AFQjCNGaafBKjPev0LA9lka7RlaJvKZBSw&ust=1464094062496979


Dumpningsplatserna



Omgivningsförhållanden



Ackumulationsbotten

• ”Den del av en sjö- eller havsbotten där sedimenterat material (partiklar som sjunker till bottnen) 

blir liggande kvar. Ackumulationsbottnarna är "slutstationen" för det sedimenterade materialet.” 

(HAV)

Mod. NV, 2003



Kompl. utredningar

• SMHI simulerar strömmar utmed botten i nya 

området samt även i de gamla




