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Sammanfattning 

Norrköpings Hamn AB bedriver hamn-, stuveri-, och terminalverksamhet. 

Godshanteringen inom Norrköpings hamnområde uppgick till ca 3,9 milj. ton 

under 2015, varav containers ca  

65 000 TEU. Antalet fartygsanslöp inom Norrköpings hamnområde var 936 st. 

under 2015.  

Verksamheten bedrivs idag i enlighet med det tillstånd som Norrköpings Hamn 

AB erhöll 2005-06-22 enligt 9 § miljöskyddslagen (SFS 1969:387) för 

hamnverksamhet. Utvecklingen av hamnverksamheten begränsas genom att det 

i beslutsraden i befintligt tillstånd regleras hur stora mängder gods som bolaget 

får hantera per godsslag. Dessutom pågår en utbyggnad och till vissa delar 

omlokalisering av hamnen. Sammantaget innebär detta att Norrköpings Hamn 

AB står inför ett behov av att söka ett nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken 

som beskriver och reglerar den framtida hamnverksamheten och inte begränsar 

framtida expansion och utveckling. Norrköpings Hamn AB vill genom detta 

samrådsunderlag informera om planerad verksamhet och inhämta relevanta 

synpunkter från myndigheter, organisationer och övriga berörda för den 

planerade verksamheten. 

Verksamhetens påverkan och effekter kommer att redovisas i den 

miljökonsekvensbeskrivning som upprättas under processen. Kompletta 

ansökningshandlingar för omprövning av befintlig verksamhet samt prövning av 

framtida hamnverksamhet planeras att inges till miljöprövningsdelegationen 

(MPD) under Q1/Q2 2017.  

Samrådet avser även verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

(Sevesolagstiftningen). Den verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen i 

Norrköpings hamn är lagring och hantering av petroleumprodukter i Ramshäll 

bergrumsanläggning.  
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1 Inledning och bakgrund 

Norrköpings kommun äger områdena där bolaget Norrköpings Hamn AB 

(fortsättningsvis benämnt Norrköpings Hamn) bedriver hamn-, stuveri-, och 

terminalverksamhet. Bolaget är ett dotterbolag till Norrköping Rådhus AB och 

ingår i Norrköpings kommunkoncern.  

 

Hamnen ligger i ett av Sveriges starkaste logistiklägen där olika 

godstransportstråk sammanstrålar och med närhet till stora produktions- och 

konsumtionsområden. Norrköpings hamn är ett riksintresse för sjöfarten och har 

varit ett föremål för både statliga och EU-finansierade investeringar i 

infrastrukturen. 

 

Verksamheten bedrivs idag i enlighet med det tillstånd som Norrköpings Hamn 

erhöll 2005-06-22 enligt 9 § miljöskyddslagen (SFS 1969:387) för 

hamnverksamhet. Godshanteringen inom Norrköpings hamnområde uppgick till 

ca 3,9 milj. ton under 2015, varav containers ca 65 000 TEU (Twenty Foot 

Equivalents, ett standardiserat mått på ett containerfartygs fraktkapacitet). 

Antalet fartygsanslöp inom Norrköpings hamnområde var 936 st. under 2015. 

De största varuslagen är petroleum-, skogs-, jordbruks-, stål-, och 

energiprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier.  

 

Stadsutveckling i Norrköping pågår med omvandling av bland annat industri- 

och hamnområden till bostadsområden. Delar av Norrköpings Hamns 

verksamhet i Inre hamnen måste därför omlokaliseras till andra delar av 

hamnen. Den verksamhet som upphör ska huvudsakligen flyttas till 

Pampushamnen, som därför behöver byggas ut av Norrköpings kommun. 

Utbyggnaden omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av 

vattenområde för hamn och svängbassäng, se Figur 1 för visualisering.  

 

Utbyggnad av Pampushamnen, dvs. tillbyggnad av kaj och hamnplan samt 

muddring av hamn- och svängbassäng, innebär vattenverksamhet vilket är 

tillståndspliktigt enligt 11 kap miljöbalken. Tillstånd för vattenverksamhet är ett 

separat projekt för vilket Norrköpings kommun är verksamhetsutövare. Denna 

ansökan kommer att inges till Mark- och Miljödomstolen. 

 

I befintligt tillstånd att bedriva hamnverksamhet begränsas utvecklingen av 

verksamheten genom att det i beslutsraden regleras hur stora mängder gods 

som bolaget får hantera per godsslag. Sammantaget innebär detta att 

Norrköpings Hamn behöver söka nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken som 

beskriver och reglerar den nuvarande och framtida hamnverksamheten. 

Tillståndsansökan, som inkluderar omprövning av befintlig hamnverksamhet, 

prövning av framtida hamnverksamhet samt Sevesoverksamhet, planeras att 

inges till MPD under kvartal 1-2 2017.  
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Figur 1. Visualisering av delar av Norrköpings hamn efter utbyggnad av Pampushamnen 
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2 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare: Norrköpings Hamn AB 

Adress: Postadress: 

Norrköpings Hamn AB 

Box 6075 

600 06 Norrköping 

Besöksadress: Oceangatan 21 
602 38 Norrköping 

Fastighetsbeteckningar 

Huvudkontor och verkstad: 

Södra kajen:  

Öhmansterminalen: 

Norra kajen: 

 

 

Ågrenskajen: 

Kajplats 38 och 40 

Tallbacken: 

Pampushamnen: 

Oljehamnen 

Pampustarminalen 

Ramshäll: 

 

Händelö 2:1 

Sylten 4:1 

Sylten 4:1, Lindö 2:1 

Doppingen 6 

Strandpiparen 1 

 

Slottshagen 1:10 

Slottshagen 1:10 

Slottshagen 2:4, Slottshagen 2:5 

 

Händelö 2:1, 2:22,  

Händelö 2:1, 2:39, Märket 1 

Händelö 2:2 

Fastighetsägare: Norrköpings kommun 

Kontaktperson: Linn Almcrantz, Miljöansvarig 

Telefon: 011-25 06 00 

Fax: 011-15 93 58 

Organisationsnummer: 556007-2679 

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Östergötlands län 
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3 Samråd 

3.1 Hamnverksamhet 

I enlighet med miljöbalkens bestämmelser skall samråd hållas med de myndigheter 

och sakägare samt övriga intressenter, som kan komma att beröras av planerad 

verksamhet. Samrådet syftar till att i ett tidigt skede i tillståndsprocessen inhämta 

uppgifter och synpunkter för planerad verksamhet som kommer att ligga till grund för 

framtida ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Norrköpings 

Hamn vill genom detta samrådsunderlag informera om planerad verksamhet och 

inhämta relevanta synpunkter för den planerade verksamheten. Framförda synpunkter 

kommer att beaktas och inarbetas i tillståndsansökan med tillhörande teknisk 

beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Norrköpings Hamn genomförde ett första samråd den 14 juni 2016 med Länsstyrelsen 

i Östergötlands län, kommunen och övriga myndigheter. Ett utökat samråd planeras 

till den 12 oktober 2016 med närliggande verksamheter, särskilt berörda och 

organisationer. Samrådet genomförs skriftligen med möjlighet att inge skriftliga 

synpunkter. Allmänheten informeras om planerna genom kungörelse i dagspress. Ett 

informationsmöte dit berörda erbjuds möjlighet att delta planeras till samma period. 

3.2 Sevesoverksamhet 

Samrådet genomförs enligt 13§ enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso- lagstiftningen) för 

verksamhet som omfattas av lagen. Den verksamhet som omfattas av 

Sevesolagstiftningen i Norrköpings Hamn är lagring och hantering av 

petroleumprodukter i Ramshälls bergrumsanläggning. Samrådet syftar därmed även 

till att inhämta relevanta synpunkter ur säkerhetssynpunkt för Sevesoverksamheten.   
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4 Verksamhetsbeskrivning  

4.1 Hamnverksamhet - befintlig 

4.1.1 Allmänt 

Norrköpings hamn är en s.k. intermodal knutpunkt där transportslagen väg, 

järnväg och sjöfart möts. Norrköpings Hamn bedriver hamn-, stuveri- och 

terminalverksamhet och hanterar en mängd olika varor. De två största 

handelsvarorna är petroleum samt skogs- och virkesprodukter, som står för 

nästan 60 % av den totala godsvolymen (ton) som hanteras i hamnen. Utöver 

dessa produkter hanteras även jordbruks-, stål-, och energiprodukter, 

containers samt projektlaster. Exempel på projektlaster är högteknologiskt gods 

som turbiner, transformatorer och annat tunggods från den svenska industrin. 

För att hantera detta gods har Norrköpings Hamn en s.k. tyngdlyftskran. I 

hamnen hanteras även petroleumprodukter över kaj för lagring i bergrum. Se 

Figur 2 för översiktskarta av hamnens olika delar. Under 2015 anlöpte 936 st. 

fartyg hamnen. Fartygen trafikerar rutter till bland annat flera delar av Europa 

och norra Afrika.  

Figur 2. Översiktskarta med hamnens olika delar  
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4.1.2 Öhmansterminalen 

Öhmansterminalen är en intermodal terminal med goda lagringsutrymmen både ute 

och i 30 000 m² magasin. En intermodal terminal innebär att gods kan transporteras 

från/till terminalen på ett flertal olika sätt, i godsenheter som enkelt kan lastas om 

från/till olika transporttyper som tåg, fartyg och lastbil. Öhmansterminalen hanterar 

idag bland annat avfallsbalar, skogs-, pappers-, energi-, spannmåls-, sten- och 

stålprodukter samt projektlaster.  

Terminalen har 500 meter kaj med två RoRo-lägen samt fyra spårbundna kranar och 

fyra mobila kranar av Essemkotyp. Vattendjupet vid kaj är 7,9-8,3 m. 

Öhmansterminalen har flera järnvägsanslutningar till samtliga delar av området, vilket 

möjliggör snabb transport ut i landet. 

4.1.3 Pampushamnen 

Pampushamnen består av Pampusterminalen och Oljehamnen, för beskrivningar av 

respektive hamndel se nedan. 

Pampusterminalen 

Pampusterminalen är den nyaste delen av Norrköpings hamn och är en intermodal 

fullserviceterminal med lagringsutrymmen om ca 330 000 m² ute och ca 33 000 m² 

inomhus i magasin. Området omfattar en breakbulk/torrlast-terminal samt en 

containerterminal med integrerad kombiterminal med en tillståndsgiven kapacitet på  

400 000 TEUs. Break bulk (styckegods) är gods som paketeras i exempelvis paket, 

lådor eller kartonger, till skillnad från exempel flytande produkter som olja och torr 

bulklast som transporteras oförpackat i olika typer av transportbehållare. 

Pampusterminalen har 610 meter kaj med två RoRo-lägen. Vattendjupet är 10,4 m 

längs kajen i den västra delen och 14,2 m i den östra delen. Bredden på 

hamnbassängen utanför kajen är 130-140 m. För lastning och lossning finns fem 

spårbundna kranar, varav två är ship-to-shore-kranar (gantry) för containers samt en 

larvbandsburen hydraulisk vikarmskran. Terminalen har järnvägsanslutning och sex 

järnvägsspår, däribland en kombiterminal, d.v.s en järnvägsterminal för enhetslaster 

som trailers och containers där moduliserade lastbärare kan byta transportsätt utan 

att själva godset berörs, med spår på upp till 650 meter. 

I Pampusterminalen hanteras bland annat trävaror, papper, ammoniumnitrat och 

containers. En viss del av godset är terminalgods och hanteras inte över kaj. Mycket 

av de sågade trävarorna och pappret transporteras i containrar, och utrustning finns 

för stuffning och strippning av containrar. 

Kajplatserna P2-P3 används idag både av Pampusterminalen och Oljehamnen. Kajerna 

har därför hög beläggningsgrad med konkurrens mellan de två varuslagen.  

Oljehamnen 

I Oljehamnen finns en lagringskapacitet (som Norrköpings Hamn inte förfogar över) på 

ca 800 000 m³ petroleumprodukter och tre oljepirar där vattendjupet är 9,0-14,2 

meter. Oljehamnen inhyser ett flertal större oljebolag som med Norrköping som bas 

distribuerar petroleumprodukter till stora delar av östra Mellansverige.  
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Även olika oberoende lagringsbolag med volymer ämnade för världsmarknaden 

finns representerade. Depåerna ägs av de olika aktörerna och Norrköpings 

Hamn ombesörjer underhåll av infrastrukturen så som exempelvis pipelines och 

samordnar lastning och lossning av fartyg. 

Kajplatserna P2-P3 används idag, som beskrivits i avsnitt 0, både av 

Pampusterminalen och Oljehamnen. P1 är den enda kajen med hantering av 

varor med flampunkt under 20 grader. 

4.1.4 Ramshäll 

Norrköpings Hamn har nyttjanderätt och ansvar för drift och skötsel av ett 

tanklager placerat i berg i anslutning till Ramshällskajen, förlagd på fastigheten 

Händelö 2:2. Ägare till anläggningen är Norrköpings kommun.  

Anläggningen har tidigare nyttjats av oljebolagen och staten i beredskapssyfte, 

samt av Försvarsmakten för lagring och distribution av flygbränsle. För 

närvarande nyttjar försvaret 60 % av anläggningen. Resterande lagringsvolymer 

avses uthyras till externa kunder. Bergrumsanläggningen har en maximal 

lagringskapacitet på ca 65 000 m³.  

Kajen utgörs av en betongkaj med en längd på ca 65 m belägen i omedelbar 

närhet till bergrumsanläggningen. Djupet vid kaj är 8,5 m. Kajen nyttjas utöver 

Norrköpings Hamn även av annan extern verksamhetsutövare (Trinseo). 

Under 2016-2017 pågår omfattande renovering av anläggningen, bland annat 

kommer pumpar, ventiler, ventilation, brandsläckningssystem och större delen 

av elsystemet att bytas ut. 

4.1.5 Inre hamnen 

Inre hamnen består av Södra och Norra kajen, Ågrenskajen, Kajplats 38 och 40 

samt Tallbacken.  

Vid Södra och Norra kajen hanteras främst bulkgods inom skog, energi och 

spannmål. Utmed den Norra kajen hanteras exempelvis kol, gummiflis, 

sågtimmer och skrot. På den Södra kajen hanteras träflis samt virke. 

Vattendjupet vid kajerna i Inre hamnen är 4,3-6,3 m. Kajernas totala längd är 

sammanlagt ca 1600 m.  

Vid kajplats 38 finns en speciell service för tunggodshantering, med en 

tyngdlyftskran med kapacitet om 350 ton. På hamnplanen finns möjlighet till 

uppställning av tunggods och det finns även järnvägsspår för direkt lastning och 

lossning mellan fartyg och järnväg. Vattendjupet vid denna kaj är 7,4 m.  

Kajplats 40 som ligger i direkt anslutning till kajplats 38 nyttjas av en extern 

verksamhetsutövare och har ett vattendjup på 7,4m. 
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I dagsläget hanteras inte något gods vid Ågrenskajen, dock hyrs delar av marken ut 

till andra verksamhetsutövare.  

4.1.6 Externa verksamhetsutövare 

Det finns ett antal externa verksamhetsutövare i Norrköpings Hamns 

verksamhetsområde, framförallt i Inre hamnen. Respektive företag är ansvarig för 

verksamheten inom sitt lager eller verksamhetsområde och har egna tillstånd enligt 

miljöbalken. Det innebär att respektive företag har eget ansvar för eventuell 

miljöpåverkan som kan uppstå som en följd av sin verksamhet.  

4.1.7 Kajer, lagringsytor och lagerutrymmen 

Norrköpings hamnområde omfattar totalt ca 5000m kajer, ca 1140 000m² hamnplaner 

och ca 63 000 m² magasin fördelat på: 

› Norra kajen: 130 000 m² hamnplaner varav 2400 m² magasin 

› Södra kajen och Öhmansterminalen: 620 000 m² hamnplan och 31 700 m² 

       magasin 

› Pampusterminalen: 330 000 m² hamnplan och 32 800 m² magasin 

 

Vid de olika kajerna hanteras olika godsslag beskrivna i avsnitt 4.1.2 till 4.1.5.  

4.1.8 Land- och sjötransporter 

Transporter till och från samt inom hamnen sker med fartyg, tåg, lastbil och 

lastmaskiner av olika slag. 

Antalet fartygsanlöp inom Norrköpings hamnområde var 936 st. år 2015. Antalet 

fordons- och lastbilsrörelser (d.v.s. in/ut) uppskattas till ca 67200 respektive 115430 

för helåret 2016. För tåg uppskattas antalet rörelser till ca 5360 rörelser under 2016.  

Kombipendlar kör flera dagar i veckan till olika orter i Sverige med tågoperatören 

Green Cargo. Containerverksamheten trafikeras av rederierna i nuläget av CMA-CGM, 

Mediterranean Shipping Company (MSC), Seago Line (Maersk) och Teamlines. 

4.1.9 VA-system och reningsanläggningar 

Dag- och spillvattensystem inom hamnområdet räknas till de fasta anläggningarna och 

ägs av Norrköpings kommun. Norrköpings Hamn står dock för löpande underhåll av de 

delar av systemet som ligger inom fastigheter som omfattas av nyttjanderättsavtalet 

mellan kommunen och Norrköpings Hamn. Fartygen har sina egna system där 

spillvattnet lagras ombord tills det kan omhändertas med hjälp av slamsugningsfordon.  

Dagvatten från hamnplaner i Inre hamnen leds i många fall direkt till det allmänna 

dagvattennätet från övriga staden före utsläpp i Motala Ström. Längs vissa sträckor i 

Inre hamnen och i Pampusterminalen där det kommunala dagvattennätet inte är 

utbyggt finns separata system för hamnens behov. Även i dessa fall ägs systemen av 

kommunen och dagvattnet leds till närmaste recipient.  
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Med dagvattnet följer spill från olika typer av gods som hanteras på kajerna, 

föroreningar kommer främst från spill av trä och kol. I dagvattenbrunnarna sker 

en viss avskiljning av tillförda produkter. Lätta fraktioner samlas på ytan och 

tyngre på botten. Regelbunden slamsugning sker därför av dagvattenbrunnarna 

för att upprätthålla deras funktion.  

 

I Oljehamnen finns ett gemensamt avloppssystem för oljeförorenat vatten, OFA 

och ett för dagvatten, DVA. Oljebolagen i hamnen ansvarar för 

ledningssystemen inom respektive depåområde medan Norrköpings Hamn har 

ansvar för ledningssystemen utanför oljebolagens depåer. Norrköpings Hamn 

har även ansvar för driften av en oljeavskiljare i Oljehamnen. Kontroll av utsläpp 

till vatten från Oljehamnen sker enligt kontrollprogram.  

 

Verksamheterna i Norrköpings Hamn förses med dricksvatten från det 

kommunala nätet. I Pampushamnen kan även fartygen bunkras från det 

kommunala systemet.  

 

Vad gäller släckvatten har Norrköpings Hamn i samarbete med oljedepåerna 

tecknat avtal med en leverantör som tillhandahåller beredskap för oljeskydd och 

hantering av släckvatten inom Oljehamnen.  

4.1.10 Sevesoverksamhet 

Ramshäll 

I bergrumsanläggningen finns femton cisterner som uppfyller kraven för lagring 

av petroleumprodukter. Av dessa har tolv volymen 5000 m³ och tre volymen 

1700 m³. Det finns även två mindre cisterner för uppsamling av slop (98 m3) 

samt en mindre cistern (100 m3) för smörjolja. Bergrumsanläggningen har en 

maximal lagringskapacitet på ca 65 000 m³.  

I anläggningen hanteras idag enbart flytande petroleumprodukter i form av 

flygfotogen. Hanteringen innebär lagring och utlastning till/från bil och fartyg. 

Det finns dock möjlighet att hantera och lagra andra typer av flytande bränslen.  

Närmaste omgivningen väst och norr om Ramshälls verksamhetsområde består 

av gammal jordbruksmark. Omkring en fjärdedel av Händelös bebyggelse ligger 

inom en kilometers radie öster om verksamheten. 

Huruvida verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens bestämmelser 

bestäms antingen av gränsmängderna för enskilda farliga ämnen enligt bilagan 

till Sevesoförordningen eller av summorna av de i förordningen angivna 

relationstalen enligt summeringsregeln beräknade utgående ifrån kvantitet 

farliga ämnen. Det finns en högre och en lägre kravnivå för verksamheter som 

omfattas av lagstiftningen, där gränsmängderna definierar kravnivåerna. 

Gränsmängden för den högre kravnivån avseende petroleumprodukter är 25 000 

ton och verksamheten vid Ramshäll faller därmed in under den högre kravnivån. 

En beskrivning av olycksscenarier och de faktorer som kan ge upphov till en 

allvarlig kemikalieolycka återges i avsnitt 6.5. 
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4.2 Hamnverksamhet - planerade förändringar och 
framtida verksamhet 

4.2.1 Bakgrund 

Inre hamnen är belägen vid det centrumnära området Östra Saltängen i Norrköping. 

Norrköpings kommun planerar att omvandla det befintliga hamn- och industriområdet 

till en ny stadsdel med bostäder och arbetsplatser. Delar av Inre hamnen kommer 

därför att flyttas till Öhmansterminalen, som därför behöver byggas om och anpassas 

till de godsslag som flyttas dit. För att renodla verksamheten vid både Öhmans- och 

Pampusterminalen kommer delar av verksamheten vid Öhmans att flyttas till Pampus 

vilket medför att Pampusterminalen behöver byggas ut, se Figur 3.  

En tillståndsprocess för vattenverksamhet m.m., enligt beskrivning i avsnitt 1, pågår 

parallellt och ett första samråd med Länsstyrelsen i Östergötland genomfördes av 

Norrköpings kommun under april 2016. I samband med omlokaliseringen effektiviseras 

ytorna, vilket möjliggör framtida expansion i enlighet med bolagets affärsplan. Totalt 

sett kommer alltså hamnområdet att minska, men fortsätta hantera liknande typer av 

gods. Vad hamnflytten och den framtida utvecklingen av hamnen innebär för de olika 

delarna av hamnen beskrivs närmare i avsnitten nedan.  
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4.2.2 Inre hamnen 

Drygt 2 km kaj och ca 140 000 m² ska lämnas tillbaka till Norrköpings kommun 

för framtida stadsutveckling. Dessa kajer och ytor kommer främst att ersättas 

vid Öhmansterminalen. Stora delar av den norra delen av Inre hamnen har 

redan lämnats tillbaka. Södra hamnen planeras att lämnas senast 2023.  

4.2.3 Öhmansterminalen 

Vid Öhmansterminalen kommer nya ytor att anläggas för bulkhantering om 

totalt ca 30 000 m2. Rivning kommer att ske av vissa befintliga magasin och 

eventuellt nya tält/magasin kommer att tillkomma. Ny personalbyggnad och 

kontor planeras, samt ny tvätthall/verkstad och eventuellt nya 

transformatorstationer.  

Öhmansterminalen hanterar idag diverse styckegods och olika typer av bulk. 

Hantering av pappers- och projektlaster kommer att flyttas till 

Pampusterminalen. Efter hamnflytten kommer Öhmansterminalen att hantera 

ytterligare några godsslag, men i huvudsak bulk. Exempel på godsslag som kan 

komma att hanteras på Öhmansterminalen de närmaste åren är:  

› Avfallsbalar 

› Gummiflis 

› RT-flis 

› Gödningsmedel 

Figur 3. Principskiss hamnflytt 
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› Timmer 

› Betongelement, armeringsjärn, aluminium 

 

Ytterligare godsslag kan bli aktuella. Övriga varor på Öhmansterminalen som kommer 

att anlända med järnväg eller fartyg kommer att vara tillexempel stålcoils och diverse 

pallgods. 

4.2.4 Pampushamnen 

Pampusterminalen 

Kajen vid Pampusterminalen kommer att förlängas med totalt ca 640 meter, vilket 

motsvarar ungefär en fördubbling av kajlängden. Förlängning av kaj innebär att 

hamnbassängen kommer att behöva utökas i den östra delen av hamnen längs den 

nya kajen. Även en ny svängbassäng planeras att anläggas i den västra delen av den 

nya utbyggnaden. Den förlängda hamnbassängen planeras ha samma djup som 

merparten av befintlig hamnbassäng, det vill säga ca 10,4 m i västra delen och 14,2 m 

i östra delen.  

Utöver förlängning av kaj planeras ca 120 000 m² ny hamnplan samt nya 

magasinsbyggnader, väst om de befintliga magasinen. Hantering av gods kommer till 

stor del att gå till på samma sätt som tidigare, det vill säga hantering av containrar 

och styckegods. Dock kommer hantering av pappers- och projektlaster mm som idag 

hanteras på Öhmans att flyttas till Pampusterminalen. På Öhmansterminalen lossas 

även kaolin som sedan transporteras till Pampusterminalen för att strippas (tömmas). 

Det finns även önskemål om att de avfallsbalar som ska till Händelöverket ska kunna 

lossas direkt till lastbil på Pampusterminalen i framtiden. Sammantaget innebär 

förändringarna att kajen blir ca 1200 m med ca 450 000 m² hamnplan efter 

utbyggnaderna.  

Vidare planeras för en omfördelning av fartygstrafiken i Oljehamnen så att kaj P1 

avlastas och fler fartyg angör istället kajplats P2. För att underlätta angöring finns 

planer på att anlägga en dykdalb utanför kaj P2 i östra delen av befintlig kaj samt dra 

fram nya produktledningar.  

I övrigt planeras järnvägsspår från befintliga spår ut till en ny tynglyftskran i den 

västra delen av den nya delen av Pampusterminalen.  

Oljehamnen 

Oljehamnen ska behålla sin befintliga utformning. Inga fysiska förändringar är 

planerade för Oljehamnen, förutom en ny pipeline från P2 vilken medger 

lossning/lastning av varor med flampunkt under 20 grader. Detta innebär att P1 kan 

avlastas och att bullernivåerna från Oljehamnen kommer att minska, i de delar som 

berör P1.  

4.2.5 Ramshäll 

Anläggningar och kaj vid Ramshäll kommer att behålla befintlig utformning. Endast 

mindre åtgärder i form av t.ex. översyn av ventilations- och elsystem planeras. 
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Verksamheten förväntas i framtiden omfatta hantering av ca 400 000 ton 

petroleumprodukter och kemikalier per år, detta beroende på vilka kunder som 

hyr lagringskapacitet. Max kapaciteten på anläggningen är 65 000 kubikmeter. 

4.2.6 Infrastruktur 

Förändringar kommer att behöva ske i hamnens infrastruktur för att möta 

planerade förändringar av verksamheten. En kortfattad beskrivning av de 

viktigaste förändringarna beskrivs nedan. 

Järnväg 

Alla hamndelar (Pampus- och Öhmansterminalen samt norra och södra delen av 

Inre Hamnen) har järnvägsanslutning. Norrköpings kommun äger och förvaltar 

ett ca 45 km långt industrispår med två huvudbanor, Södra hamnspåret och 

Händelöspåret. I projektet "Kardonbanan", med förväntad byggstart 2017, 

kommer en ny elektrifierad järnvägsanslutning till Händelö att byggas från 

Malmölandet, där också en ny bangård kan etableras. Syftet med att bygga 

Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som 

fraktas på järnväg. Pampushamnen kommer att anslutas via en kurva från 

nordväst. Spåret delas även upp i ett så kallat triangelspår för anslutning 

söderut mot bangård ”Etanolen”. Projektet är samfinansierat mellan Trafikverket 

och Norrköpings kommun.  

Väg 

Det pågår ett arbete med översyn av vägarnas dragning ute på Händelö 

tillsammans med kommun och verksamhetsutövare i området. 

Tynglyftskran 

Tynglyftskranen bedöms kunna ligga kvar på befintlig plats kajplats 38 så länge 

som Händelöspårets anslutning till Trafikverkets spåranläggning och bangård 

finns kvar. När kajen i Pampushamnen är utbyggd och förlängd, kommer en ny 

kran troligen att flyttas dit. 

El/kraft 

Befintlig elanläggning kompletteras så att den kommer att kunna täcka in de nya 

hamnområden som tas i bruk. Avstånd från befintlig elanläggning kan innebära ett 

behov av ytterligare transformatorstationer för att kunna försörja de nya områden 

som tas i drift. 

4.3 Tidplan 

Tillståndsprocessen beräknas pågå under 2016-2019, varav kompletta 

ansökningshandlingar planeras att ges in Q1/Q2 2017. Arbetet med att ta fram 

MKB, teknisk beskrivning samt ev. övriga utredningar beräknas pågå under hela 

2016 och fram tills att ansökningshandlingarna inskickas till MPD. 
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4.4 Nollalternativ 

I nollalternativet skulle verksamheten fortsätta bedrivas i enlighet med nu 

gällande tillstånd. Verksamheten skulle bedrivas inom samma geografiska delar 

som idag utom på Norra kajen, vilken Norrköpings Hamn redan till vissa delar 

har lämnat. 

 

Utan möjlighet till att hantera hela volymen av nuvarande godsmängder samt 

expansion kommer mer gods istället att gå via hamnarna i exempelvis 

Stockholm och Gävle.  
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5 Områdesbeskrivning 

Norrköpings hamn ligger i ett av Sveriges starkaste logistiklägen där olika 

godstransportstråk sammanstrålar och med närhet till stora produktions- och 

konsumtionsområden. Därför har flera aktörer baserat sin 

distributionsverksamhet för Sverige, Norden och Östersjöområdet i Norrköping. 

Även omfattande exportindustri förekommer.  

Pampushamnen, vilken utgörs av Pampusterminalen och Oljahamnen, ligger på 

ön Händelö i Bråviken strax utanför centrala Norrköping, se Figur 2. Ungefär 800 

m söder om Pampusterminalen på andra sidan ligger bostadsområdet Lindö. 

Kortaste avståndet från Oljehamnens kajplats P1 och bebyggelse på Lindö är ca 

400 m där endast Lindökanalen skiljer hamn och bostäder åt. Drygt 700 m norr 

ut ligger halvön Malmölandet/Krusenhov. Området längs kusten västerut på 

denna halvö består av skog men även öppna ytor. Det finns naturvårdsområden 

med strandängar och ekar.  

Närmaste bostäder i förhållande till hamnverksamheten i Inre hamnen finns 

väster om Hamnbron och Östra Promenaden, på Syltenberget samt i 

bostadsområdet Lindö. Det kortaste avståndet mellan hamnverksamhet och 

bostäder i Inre hamnen är ca 500 m. Vid Öhmansterminalen är avståndet till 

närmaste bostad ca 1,2 km. 

Runt de flesta delar av hamnen utgörs närmaste grannar av verksamheter i 

form av industri, lager, kontor, hantverk, uthyrning och försäljning.  

5.1 Planer 

5.1.1 Översiktsplan 

Gällande översiktsplan för Norrköping antogs den 23 maj 2002. Ett nytt 

planförslag är ute på samråd där allmänhet och övriga berörda kan lämna 

synpunkter. I översiktsplanen som antogs 2002 är Inre hamnen markerat som 

ett förändrings-/utredningsområde. I det nya planförslaget fastslås att delar av 

hamnverksamheten måste omlokaliseras från det område som är benämnt "Inre 

hamnen" till Händelö och södra delen av Malmölandet. Detta för att kunna 

säkerställa förutsättningarna för hamnens framtida expansion och främja 

stadens utvecklingsbehov.  

Pampushamnen, Öhmansterminalen och Ramshäll anges i gällande översiktsplan 

som områden "med befintlig verksamhet". 

5.1.2 Fördjupade översiktsplaner 

Det finns en fördjupad översiktsplan för Händelö som antogs 2005/2006. 

Hamnens planerade förändringar bedöms överensstämma med översiktsplanen. 



  
NYTT TILLSTÅND FÖR HAMNVERKSAMHET OCH SEVESOVERKSAMHET 

http://projects.cowiportal.com/ps/A082304/Documents/4-Projektering/06-Beskrivningar/Samråd/Samrådsunderlag/Samrådsunderlag_160927.docx 

23 

5.1.3 Detaljplaner 

De fastigheter där Norrköpings Hamn driver verksamhet berörs av ett antal 

detaljplaner. Vid en genomgång av dessa har inget framkommit som antyder att 

verksamheten bedrivs i strid med gällande detaljplaner. En fullständig lista av gällande 

detaljplaner kommer att finnas i MKB.  

5.2 Riksintressen 

Farlederna till hamnen liksom järnvägen i hamnen är av riksintresse för sjöfarten, se 

bilaga 3, enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Även själva hamnen är av ett riksintresse för 

sjöfarten, men dess utsträckning är ej preciserad. Arbete pågår med att precisera 

riksintresset och beräknas vara klart under 2016. 

Områdena kring Norrköping och inom hamnen berörs av riksintressena högexploaterad 

kust och obruten kust, se bilaga 3. Från Arkösund och norrut längs kusten gäller 

riksintressebestämmelserna Högexploaterad kust, Söder om Arkösund gäller 

bestämmelser för obruten kust. Inom områden utmärkta som högexploaterad kust 

gäller, förutom att natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda 

regler för fritidsbebyggelse och vissa typer av industrianläggningar som omfattas av 

regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken. Inom områden utpekade 

som obruten kust gäller, förutom att natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, 

förbud mot etablering av vissa miljöstörande anläggningar samt att friluftslivets och 

turismens intressen ska prioriteras vid bedömning av olika exploateringsföretag.  

Såvitt det är känt finns inget riksintresse för kulturmiljövården som berörs, se bilaga 

2. Inga kända fornlämningar finns heller inom området.  

På Händelö finns även ett riksintresse i form av ett Natura 2000-område som hyser ett 

av landets främsta ekområden, se bilaga 1. 

Hur hamnflytten och den planerade framtida hamnverksamheten kan komma att 

beröra dessa riksintressen kommer att utredas vidare i kommande MKB. 

5.3 Naturmiljö 

Kommunfullmäktige beslutade år 2013 beslut om att bilda Händelö naturreservat, se 

bilaga 1. Reservatsområdet utgörs av riksintresset och Natura 2000-området Händelö 

samt kringliggande ekvärdekärnor, restaurerings och nyplanteringsområden. Syftet med 

reservatet är att bevara områdets värdefulla ekmiljöer, lövlundar, blandbarrskogar och 

typiska växt- och djursamhällen i ett gynnsamt tillstånd.  

 

På Händelö finns utöver Natura 2000-område och naturreservat även ett antal 

våtmarker utmärkta som naturvårdsområden. 

Inom hamnområdet pågår kontinuerlig verksamhet som gör området olämpligt som 

rekreationsområde. Den nu aktuella prövningen innebär ingen förändring av dessa 

förhållanden. 
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6 Påverkan på människors hälsa och miljö 

I den kommande tillståndsprocessen kommer en MKB att tas fram för att 

identifiera och beskriva miljöpåverkan och vilka konsekvenser den befintliga 

samt förändrade hamnverksamheten har på människors hälsa och miljö. 

Generellt kan sägas att hamnflytten kommer att innebära en omfördelning av 

gods och godsflöden mellan de olika hamndelarna och att hamnens verksamhet 

kommer att flyttas österut från stadskärnan. Transporterna på land kommer att 

omfördelas och på sikt minska i den inre hamnen. I den mån Norrköpings Hamn 

utökar sin godshantering i framtiden kommer även transporterna att öka. En 

pågående trend är att fartygen blir större vilket gör att antalet anlöp inte 

nödvändigtvis behöver öka i samma takt som ökad godshantering.  

Nedan beskrivs den typ av påverkan på människors hälsa och miljön som den 

framtida hamnverksamheten förväntas innebära. 

6.1 Utsläpp till vatten 

Nya hårdgjorda ytor i anslutning till Pampusterminalen och Öhmansterminalen 

kommer sannolikt att leda till en ökad belastning på dagvattensystemet. I 

hamnen finns befintliga system för hantering av dagvatten, och kontroll av 

dagvattnet ingår i hamnens gällande kontrollprogram. Huruvida 

dagvattensystemet kommer att behöva utökas eller förändras kommer att 

utredas vidare inför kommande tillståndsansökan. 

Den ökade hanteringen av gods på Pampus- och Öhmansterminalen kan även 

leda till en ökad föroreningsbelastning till recipient Pampusfjärden. 

Pampusfjärden omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten, vilka uttrycker den 

kvalitet en vattenförekomst ska uppfylla vid en viss tidpunkt. Huvudregeln har 

varit att normen god status ska uppnås för alla vattenförekomster till år 2015. 

År 2009 bedömdes Pampusfjärden inte uppnå god kemisk status och ekologisk 

status klassades som måttlig. Motiveringen till bedömning av kemisk status 

baserades på höga halter av TBT och PAH:er i Pampusfjärdens sediment, samt 

halter över gränsvärden av pentabromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. 

Motivering till bedömning av ekologisk status baserades på otillfredsställande 

status av växtplankton, samt kvalitetsfaktorerna näringsämnen och siktdjup. 

Pampusfjärden omfattas därför av undantag i form av tidsfrist för ekologisk 

status till år 2027 samt tidsfrister för de kemiska parametrarna antracen och 

TBT till 2027 (VISS, 2016).  

6.2 Utsläpp till luft 

Olika delar av verksamheten genererar olika typer av utsläpp till luft. 

Fartygstrafik, drift av truckar och maskiner, elförsörjning och uppvärmning av 

lokaler leder till direkta och indirekta utsläpp av framför allt kväveoxider, 

kolväten, svavel och koldioxid.  
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Generellt kan sägas att luftföroreningshalterna i Norrköping underskrider 

miljökvalitetsnormerna för luft för alla parametrar utom partiklar (PM10). Kommunen 

har tagit fram ett åtgärdsprogram för att minska mängden hälsofarliga partiklar. 

Ozonhalterna är ganska höga och visar inga tecken på att minska men ligger under 

miljökvalitetsnormerna. Svavel, kväveoxider och bensen ligger på en relativt låg nivå. 

Transporter inom terminalerna kommer att öka i den mån hamnverksamheten växer, 

men även effektiviseras i samband med omlokaliseringen av hamnverksamheten. 

Extern trafik är svår att styra, men det ligger i Norrköpings Hamns intresse att gynna 

järnvägstrafiken framför vägtrafiken.  

Vad gäller utsläppen till luft och den övriga kontrollen av respektive oljedepå ligger 

ansvaret på respektive oljebolag. Utsläpp av VOC sker i samband med inlagring av 

petroleumprodukter till bergrummen i Ramshäll.  

Transportvägar, totalmängder av utsläpp till luft samt spridningsberäkningar kommer 

att redovisas i MKB:n. Även verksamhetens påverkan på möjligheterna att uppnå 

miljökvalitetsnormer för luft kommer att redovisas.   

6.3 Buller  

En kartläggning av buller från fartyg och hamnverksamheter vid Oljehamnen och 

Pampusterminalen genomfördes år 2012. En kartläggning av lågfrekvent buller från 

Oljehamnen genomfördes år 2014. År 2016 genomfördes även en bullersimulering 

inför en eventuell ombyggnad av kaj P2 där befintlig kaj förlängts med en dykdalb och 

där manifoldrarna flyttats så att fartygen kan lägga till med ca 50-70 m utstick utanför 

P2. En ny bullerutredning för Oljehamnen kommer att genomföras i enlighet med vad 

Norrköpings Hamn har föreslagit i gällande kontrollprogram, d.v.s. vart tredje år. I 

MKBn kommer en samlad bedömning av bullrets effekter att redovisas. 

Enligt gällande tillståndsbeslut för Norrköpings Hamn gäller ett bullervillkor 

motsvarande riktvärden för befintlig verksamhet, 45 dB(A) nattetid, för 

verksamheterna vid Inre hamnen, Ramshäll, Ågrenskajen, Tallbacken och 

Tunglyftskajen medan ett bullervillkor motsvarande nyetablering, 40 dB(A) nattetid, 

gäller för verksamheterna vid Pampushamnen och Öhmanskajen. Oljehamnen 

omfattades dock felaktigt av bullervillkor för nyetablering och enligt dom från MMD 

omfattas idag Oljehamnen av bullervillkor för befintlig verksamhet. 

6.4 Påverkan på riksintressen och skyddsvärda 
områden 

Riksintresse för natur- och kulturliv eller skyddsvärda områden bedöms inte beröras av 

planerad verksamhet. Det finns inga kända arkeologiska fynd i hamnen och inga 

arkeologiska lämningar har påträffats vid tidigare utförda undersökningar i 

vattenområdet. Utvecklingen av hamnen bedöms ligga i linje med pågående 

precisering av hamnverksamheten som riksintresse. Riksintressena högexploaterad 

kust och obruten kust, samt riksintresse för sjöfart bedöms inte påverkas.  
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6.5 Riskhantering och säkerhetsaspekter 

Verksamheter som omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen 

är enligt 10 § Sevesolagen skyldiga att upprätta en säkerhetsrapport som 

beskriver verksamheten och dess riskbild samt vilka förebyggande och 

begränsande åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå en säker verksamhet. 

Innehållet i säkerhetsrapporten regleras av Sevesolagen, Sevesoförordningen 

och MSB:s föreskrifter om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. Säkerhetsrapporten för verksamheten vid Ramshäll är daterad 

2014-04-25.  

För verksamheten vid Ramshäll finns även en riskanalys daterad 2014-04-17, 

där sannolikheten för olika oönskade händelser och konsekvenser bedömts. 

Riskanalysen har genomförts enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedels 

Institutet (SPBI) och Svenskt oljehamnsforum (SOHF) riskutredningsmall för 

oljedepåer och oljehamnar. Metoden utgör branschstandard vid riskanalys av 

oljedepåverksamhet och baseras på omfattande nationell och internationell 

statistik med avseende på skadehändelser vid oljedepåverksamhet. 

Slutsatserna från rapporterna beskrivs nedan: 

Identifierade risker härrör till största del till hantering av brandfarliga varor. 

Utifrån identifieringen framkom sex olika scenarier vilka bedömdes som mest 

allvarliga och mest troliga att kunna leda till händelser som kan betecknas som 

allvarliga kemikalieolyckor: 

› Scenario 1 – Fel vid överpumpning inom depån 

› Scenario 2 – Överspolning av cistern vid lossning från fartyg 

› Scenario 3 – Läckage från rör ovan mark vid fartygslossning 

› Scenario 4 – Läckage i ledning vid bilutlastning 

› Scenario 5 – Sammanstötning mellan lossande och passerande fartyg 

› Scenario 6 – Läckage i bergrumsanläggningen vid cisternläckage 

 

Konsekvenserna för de identifierade olycksscenarierna har bedömts bli mindre 

allvarliga och olycksområdet begränsas till olycksplatsen eller dess direkta 

närområde. Dock skulle vissa händelser kunna få en spridning som berör ett 

större område. De områden som skulle kunna vara exponerade för en risk i 

samband med en allvarligare kemikalieolycka bedöms förhålla sig inom ett 

avstånd om 1 kilometer från anläggningen via spridning i luft. 
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7 Miljökonsekvensbeskrivning 

Detta samrådsunderlag syftar till att ge information och inhämta synpunkter. 

Verksamhetens direkta och indirekta påverkan och konsekvenser kommer att 

beskrivas i den MKB som skall upprättas enligt miljöbalkens bestämmelser och som 

utgör en del av tillståndsansökan.  

Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås omfatta bl.a. följande:  

Sammanfattning 

1.1 Sökanden 

1.2 Ägarförhållanden 

 

2. Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte 

2.2 Avgränsningar 

2.3 MKB:s syfte och innehåll 

 

3. Samråd 

3.1 Samrådsprocessen 

3.2 Genomförda samråd 

 

4. Beskrivning av verksamhet och anläggningar 

4.1 Befintlig verksamhet och anläggningar 

4.2 Planerade förändringar i hamnens verksamhet och anläggningar 

 

5. Alternativredovisning 

5.1 Huvudalternativ 

5.2 Nollalternativ 

 

6 Bedömningskriterier 

6.1 Allmänna hänsynsregler 

6.2  Miljömål 

6.3 Miljökvalitetsnormer 

 

7 Områdesbeskrivning 

7.1 Allmän beskrivning 

7.2 Riksintressen och andra skyddade områden 

7.3 Planer och områdesbestämmelser 

 

8 Miljöpåverkan och konsekvenser 

8.1 Utsläpp till luft 

8.2 Utsläpp till vatten 

8.3 Mark 

8.4 Buller 

8.5 Kulturmiljö och landskapsbild 

8.6 Naturmiljö och friluftsliv 

8.7 Avfall 

8.8 Kemikalier och produkter 

8.9  Risk och säkerhet 
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9 Sammanfattande beskrivning av konsekvenser 

9.1  Beskrivning av konsekvenser 

9.2  Måluppfyllelse 

 

10   Kontroll av verksamheten 

 

11   Förslag till skyddsåtgärder 

 

12   Källförteckning 

 

13   Bilagor 

 

7.1 Undersökningar och utredningar 

Några av de undersökningar och utredningar som brukar krävas som underlag 

till MKB och som bedöms bli aktuella är: 

› Luft/Lukt/(damning) – spridningsberäkningar och emissionsberäkningar 

› Bullerutredning 

› Dagvattenutredning 

 

I det fall Norrköpings Hamn har befintliga utredningar ska dessa 

statusbedömmas inledningsvis i projektet för att identifiera behov av att förnyas 

eller kompletteras.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Riksintressen och skyddade områden - Naturmiljö 

Bilaga 2  Riksintressen och skyddade områden - Kulturmiljö 

Bilaga 3  Riksintressen och skyddade områden – Övriga intressen 
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Åtgärder i vatten - fiskvägar
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Norrköpings hamn - Övriga intressen
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Flygplats - befintlig


