
Välkommen till en 
kväll om Norvik!

Vår gäst: Susanne Ortmanns
kanslichef, Naturskyddsföreningen i 

Stockholm län



Storhamnsprojektet

• Miljöprövning av hamnen pågår.
– Synpunkter från Länsförbundet inom ramen för 

tidigt samråd inskickade 050915.
• Detaljplanearbete för hamnen och 

angränsande arbetsområde pågår.
– Synpunkter från Länsförbundet på kommunens 

detaljplaneprogram inskickade 051121.



Uppläggning av kvällen

• Vad har NNF gjort hittills?
• Argument för Norvik.
• Synpunkter från Naturskyddsföreningen i 

Stockholms län.
• Obs: Fokus på natur- och miljöaspekter.
• Diskussion.

– Vad anser medlemmarna om synpunkterna?
– Hur gå vidare?



Vad har NNF gjort hittills?

• Aktiviteter/information för medlemmarna:
– 29 sep 99: Norvikskväll.
– 16 nov 03: Promenad till Norvik.
– 18 apr 04: Promenad till Norvik.

• Naturinventering av Norviksområdet hösten 
2005.



Medlemmar i NNF:s styrelse (TS & 
PE) har deltagit i opinionsbildning

Under 2005:
• ”Miljöskäl talar emot en stor containerhamn vid Norvik” 

(NP 050628)
• ”Sverige behöver en samordnad hamnpolitik” 

(Miljöaktuellt nr 6/05)
• ”Samordna hamnpolitiken” (DS nr 23/05)
• ”Nej tack till tusen långtradare per dygn från Norviks 

hamn” (NP 050830)
• ”Byt spår för Norvik – innan det är för sent (NP 050923)
• ”Blunda inte för Norviks nackdelar” (NP 051028)



Norvik, enligt Stockholm Hamn och 
Nynäshamns kommun





















Varför Norvik?
(Ilija Batljan & Leif Stenquist, NP 051021)

• Växande befolkning i Storstockholm, mer handel 
med öst behov av att kunna hantera mer gods.

• Kort insegling, goda djupförhållanden.
• Minimerar landsvägstransporter.
• Minskar sjötrafiken i Stockholms skärgård.
• Byggs på återvunnen mark (”gamla bergmassor”).
• ”En av de största miljöinvesteringar som går att 

göra i Stockholmsregionen.”



Länsförbundets synpunkter

(Se separat fil med Susanne Ortmanns 
presentation.)



Prognos för godstransporterna 
(Transek på uppdrag av Stockholms Hamn, juni 05)

• Containertrafik: 310 000 TEU år 2028.
• Tumregler:

– 85% fraktas på landsväg, 15% på järnväg.
– Ett lastbilsekipage tar i genomsnitt 1,5 TEU.

• Containertrafiken ger alltså 176 000 
lastbilsekipage per år.

• Till detta kommer trailertrafik (Ro/Ro):
202 000 lastbilsekipage per år år 2028.



Norvik genererar vid
full kapacitet totalt
378000 långtradare per
år, enligt Stockholm
Hamns marknadsanalys
(2005)



G odsflöden till/från  Stockholm s ham nar: T ransporternas regionala fördeln ing 

G ods R o-R o, %  

H am n Stockholm s 
län 

Ö vriga 
Sverige 

N orge 
Transit 

K ontinenten 
Transit 

Totalt 

K apellskär 10 50 20 20 100 
S tockholm  20 50 15 15 100 
N ynäsham n 15 85 1 0 100 
Södertälje - - - - - 
  

C ontainer L o-L o, %  

H am n Stockholm s 
län 

Ö vriga 
Sverige 

N orge 
Transit 

K ontinenten 
Transit 

Totalt 

K apellskär - - - - - 
S tockholm  100 0 0 0 100 
N ynäsham n - - - - - 
Södertälje 80 20 - - 100 
 
K älla: R TK  (2000) 
 

Vart ska godset ta vägen?



Risken för dominoeffekter

• Stor andel gods som ska västerut och söderut
– Väg 225 olämplig för tung trafik.
– Krav på en E4 Syd över Himmerfjärden.

• Rapport från Stockholm Hamn (1997) om 
potentiella kunders krav på Norvik:
– “Det krävs att infrastrukturen på land anpassas, dvs 

främst att riksväg 73 byggs ut till motorledsstandard 
fram till Nynäshamn, men i förlängningen även att en 
anslutning till E4 direkt över Mörköfjärden anläggs (E4 
Syd).”



Norviksområdets naturvärden

• [Hamnen...] ”byggs ut på återvunnen mark (’gamla 
bergmassor’)...”. (Batljan & Stenquist, NP 051021)

• ”Inga särskilda naturvärden” har hittats på området. 
(Stockholms Hamn, Underlag för tidigt samråd, 050530)

• På uppdrag av NNF inventerade Skogsvårdsstyrelsen 
Norviksområdet hösten 05. Den visade att över 30 procent 
av områdets 100 hektar kännetecknas av höga eller mycket 
höga naturvärden.
– Två nyckelbiotoper på sammanlagt 13 hektar.
– Fyra naturvärdesobjekt på sammanlagt 20 hektar.





Gryning för hamnen eller för något alternativ?

oto: Pia Engström.



• Containrar mäts i TEU. En vanlig 20-fotscontainer 
motsvarar 1 TEU, ca 6 meter, och en 40-
fotscontainer motsvarar 2 TEU. 


