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Informationsmöte masslogistikcenter -
tillståndsansökan

DAGORDNING

• Presentation

• Inkomna synpunkter  - en sammanställning

• Frågor och svar

• Samrådskretsen

• Norra Djurgårdsstaden

• Masshantering och markrening idag

• Masslogistikcenter

• Miljökonsekvensbeskrivning

• Specifika miljöpåverkan

• Besöka anläggningen

• Juridiska processen och tillstånd

• Sammanfattning

• Frågor
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PRESENTATION

Staffan Lorentz, Projektchef Exploateringskontoret

Fredrik Bergman, Projektchef Genomförande Exploateringskontoret

Ricardo Weibel, Projektledare Genomförande (Byggnation), Exploateringskontoret

Sofia Billersjö, Markmiljöspecialist, Exploateringskontoret

Martin Ottosson, Kommunikatör, Exploateringskontoret

Maria Sundesten, Beställarstöd Markmiljö, Nitro Consult

Tomas Underskog, Advokat, Advokatfirman Åberg och Compani

Tobias Robinsson, Miljöspecialist MKB, Ecoloop

Johanna Thorén, Bullerspecialist, Sweco

Frågor och svar om masslogistikcenter i Frihamnen

• Frågor och svar till samtliga som inlämnat 
remissyttranden

• Frågor och svar finns på stadens hemsida
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Fel beskrivning av området; 
är ett område med mycket 
bostäder och barn, 
restauranger, förskolor.

Ökande trafik på redan 
belastad gata. Svårt komma ut 
ur garaget, blockering på 
Tegeluddsviadukten, ökande 
trafikrisker

Störning för nya 
lekparken vid 
Kampementsbadet.

Störning på befintliga och 
kommande bostäder, 
fastighetspriserna kommer sjunka

Passar inte in med 
Nationalstadsparken 
och lugnet och friden på 
Gärdet.

Passar inte in i 
kommande miljöstadsdel.

Oro för till utsläpp till 
luft och vatten samt 
buller.

Oro för barnens 
hälsa.

SAMRÅDSYTTRANDEN – EN SAMMANSTÄLLNING

Mängden farligt avfall 
och 20 år drift.

SAMRÅDSKRETSEN

• Tegeluddsvägen 96-100

• Tegeluddsvägen 88-94

• Tegeluddsvägen 82-86

• Tegeluddsvägen 70-80

• Tegeluddsvägen 64 / Östhammarsgatan 76-80

• Sehlstedstgatan 7

• Östhammarsgatan 70-72 

• Östhammarsgatan 75-77 

• Östhammarsgatan 79 / Öregrundsgatan 24

• Öregrundsgatan 18 och 14

• Öregrundsgatan 15-19

• Öregrundsgatan 13

• Sandhamsgatan 75-83

• Länsstyrelsen 

• Stockholms stad 

• Lidingö stad 

• Riksantikvarieämbetet 

• Sjöfartsverket 

• Havs- och 
vattenmyndigheten 

• Naturvårdsverket

• Transportstyrelsen 

• Polismyndigheten 

• Storstockholms brandförsvar 

• MSB 

• Trafikverket 

• Kustbevakningen 
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Information om samråd

• 2018-10-30

• Dagens Nyheter

• Svenska Dagbladet

Samrådsyttrande

• Karta över var 
samrådsyttrande som 
inkommit från boende och 
näringsidkare
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NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Staffan Lorentz, Projektchef

De övergripande målen med Norra 
Djurgårdsstaden är att möta stadens 
växande behov av bostäder samt att 
vara ett föredöme för hållbar 
stadsutveckling.  

Detta sker genom omvandling av 
tidigare industrimark till en attraktiv 
och levande stadsdel med minst 
12 000 lägenheter och 35 000 nya 
arbetsplatser där innovativ 
miljöteknik främjas. 

2018-12-06

Hållbar stadsutveckling Norra Djurgårdsstaden
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Loudden

• Oljebolagen avvecklar verksamhet slutet 2019, rivningar och 

sanering 

• CA 4 000 lgh samt kontor, handel, skola, idrott mm

Containerterminalen

• Flyttar till Norvik, Nynäshamn

• Hamnen i Norvik under byggnation

• Avvecklade slutet 2019
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2018-12-06

Värtahamnen
• Utbyggnad 2013-2025

• 2 500 lgh

• 300 000 kvm kontor, handel, 

• Infrastruktur, bla utbyggnad av Värtapiren och Värtaterminalen

2018-12-06



2018-12-06

8

2018-12-06

Energihamnen

• Bränslehanteringt

• Bunker till fartyg

• Energiproduktion

• Cementindustri
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Hjorthagen

• 7 000 lgh, handel, kontor, skola 

• 2013-2025
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HUR ARBETAR VI IDAG?

Fredrik Bergman, projektchef Genomförande

Hur arbetar vi idag med masshantering och markrening

• Schaktning och borttransport av jord för 
byggnation av gator och bostäder

• Grovsortering av material vid schaktning

• Borttransport med lastbil från området till 
deponi om 50-300 km enkel väg

• Återvinning av berg för byggnation av nya 
gator.

• Normalprojekt 150-300 000 ton schakt och 
fyllning. 
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Damm

Buller

Vatten

Markrening

• Industri och hamnområde

• Riskbedömning

– Skydd av människors hälsa

– Skydd av omgivande miljö

– Skydd under byggtiden
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Markrening forts

• Platsspecifika riktvärden   
– vilken jord kan 
behållas

• Provtagning i rutsystem, 
10x10 m

• Schaktning av jord som 
överskrider riktvärdet

• Sanering på plats i 
marken, in situ-sanering

Farligt avfall

• Vad är farligt avfall?

• Vad hanterar MLC?

• Hur ska det hanteras?

– Spill

– Lukt

– Damm

Källa: Avfall Sverige
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MASSLOGISTIKCENTER

Fredrik Bergman

Masshantering med sjötransport

• Projektmål 1: Minska transportarbetet 
(energiförbrukning) med 50 % ton x km till 
och från arbetsplatsområdet.

• Projektmål 2: Minska totala utsläppen av 
klimatgaser så som koldioxid, NOx m m
med 50 %

• Projektmål 3: Effektivisera transportflöden 
och minska transportkostnaden kr/ton 
material med 50 %
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Syftet med ett lokalt masslogistikcenter

• Minimera omgivningspåverkan

• Maximera återvinning

• Minimera material till deponi

• Ta bort onödiga transporter

• Låg miljöpåverkan vid transport

• Använda deponier utanför region Stockholm

• Lokal placering för lokala transporter

Foto: Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret

NOX och CO2 -50 %

Energi   -50 %

Transporter -50 %

Återvinning   +50 %

Solceller

Delprojekt NDS Transport Deponier

MLC

Masslogistikcentret: 
- Sortering för 

återanvändning  
- Utlastning till båt

Ny logistikkedja med masslogistikcentret

50 %

50 %
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Placering av anläggning

• Egen mark i Frihamnen

• Utlastning av material till båt – ett kajläge

• Området är det sista som byggs ut

• Trafikreservat för Östlig förbindelse

• Behöver inte flyttas

• Tillgång till Loudden oviss

• Värtahamnen bebyggs

• Frihamnspiren ska utvecklas av Stockholms 
hamnar för kryssningstrafik

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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Vad som beskrivs i tillståndsprocessen

• Nulägesbeskrivning

• Beskrivning av masslogistikcenter

• Nollalternativet

• Jämförs med riktvärden

• Expertbedömning

• Åtgärdsförslag 

• Samrådsredogörelse
• Samlad bedömning
• Samverkanseffekter med andra projekt
• Miljömål
• Alternativ

Vidare arbete miljöbedömning

Utredningar som pågår
• Buller

• Kulturmiljö och stadsbild

• Luft, mark och vatten

• Trafik- och trafiksäkerhet

Befintlig kunskap
• Klimat

• Naturresurser
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Trafik

Trafik

• Tunga trafiken mot totala mängden trafik ökar med 1 % från dagens trafikmängder

• Tung trafik till och från containerhamnen försvinner under 2020

• Trafikåtgärder för att säkerställa framkomlighet och säkerhet utreds

• Båttrafik från kaj beroende på mängd

• Lokala transporter inom Frihamnen med lastbil
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Buller
• Anläggningen

– Bullerreducerande åtgärder med betongvägg i tält

– Mätning och åtgärder vid källan

• Båt och sjölastarsystem

– Bullerreducerande åtgärder för sjölastarsystem

– Helt inkapslat transportband

– ”Mjuka” massor som lastas

• Trafik

– Buller från trafik

Damm

• Damm från transporter

– Skyddas med lastbilar med täckta flak för farligt avfall

• Damm från anläggningen

– Tält med stängda portar

– Ventilationsaggregat med filter

– Ventilationsaggregat för transportör

• Damm från sjölastarsystem

– Ventilationsaggregat med filter
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JURIDISKA PROCESSEN OCH 
TILLSTÅNDET
Tomas Underskog, Advokat, jurist från Åberg och Co

Anmälan och tillstånd och bygglov

BK1 BK2 BK3 BK4

Anmälan Miljöförvaltningen

Tillstånd för hela verksamheten inkl farligt avfall

• Anmälan 

– Sortering BK1 och BK2

• Tillstånd för

– Hamnverksamhet

– Farligt avfall BK3 och BK4

– Prövning av hela anläggningen

BK = Behandlingsklass

720 000 ton per år
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Anmälan och tillstånd och bygglov

• Tillståndet kopplat mot geografisk plats

• 20 år för tillståndet

• Tidsbegränsat bygglov för anläggning 15 år – beviljat

BESÖK PÅ ANLÄGGNINGEN
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Besöka anläggningen

• 18/12 och 22/1

• Kl 17-18

• Anmälan till: norradjurgardsstaden@stockholm.se

• Rubrik: ”Anmälan till besöka masslogistikcenter den XXX ”

18
December

18
December

22
Januari

22
Januari

SAMMANFATTNING
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NOX och CO2 -50 %

Energi   -50 %

Transporter -50 %

Återvinning   +50 %

1 båt motsvarar 270 lastbilar

BK1 BK2 BK3 BK4

Anmälan Miljöförvaltningen

Tillstånd för hela verksamheten inkl farligt avfall

FRÅGOR

Moderator: Staffan Lorentz


