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4391.2.0197 

 
     Berörd samrådskrets 

 

 

Hantering av förorenade massor m.m. i Masslogistikcenter (MLC) i 

Frihamnen, Stockholms stad.  

Kompletterande samråd i anledning av förändrad utformning av 

verksamheten m.m. 
____________________________________________________________ 
 

Fortsatta utredningar har visat att en förändrad utformning av verksamheten genom att bl.a. 

lägga till en utlastningskaj (kaj 5) i Containerhamnen med lagring samt att transporterna dit 

går via Lindarängsvägen, som redan i dag är relativt hårt trafikerad, innebär miljömässiga och 

ekonomiska fördelar. Dessa förändringar föranleder staden att genom kompletterande samråd 

med länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tillkommande enskilda som kan bli 

särskilt berörda (fastighetsägare och hyresgäster) informera om dessa förändringar, varefter 

staden avser att vidta erforderliga kompletteringar i pågående mål vid Nacka tingsrätt, mark- 

och miljödomstolen (mål nr M 4553-19).  

 

Sammanfattning av de huvudsakliga förändringarna av utformningen av verksamheten m.m.: 

 

 Icke längre aktuella 

delar av beskriven 

verksamhet m.m.  

Förändrade delar av 

beskriven verksamhet m.m.   

Schaktmaterial för deponi 

avvattnas 

- Avvattningsanläggning i hus 

M. 

Lastning av fartyg Permanent transportband 

om ca 300 m med 

sjölastarsystem från 

MLC till kaj 1. 

Mobilt transportband vid kaj 1 

och tillkommande mobilt 

transportband till kaj 5. Dessa 

transportband körs fram och 

används endast vid kaj då 

lastning sker. 

Utsorterat material för 

deponi 

Lagring i MLC. Lagring av material i 

Containerhamnen. 

Utlastning av 

schaktmaterial för deponi 

Utlastning av material för 

deponi kaj 1. 

Utlastning av deponerat 

material från kaj 5 i första hand 

och från kaj 1 i andra hand. 

Utlastning av material från 

MLC till lastbil 

Permanent transportband 

östra fasaden norra del 

mot Liljas gata. 

Mobilt litet transportband östra 

fasaden flyttas ca 30 m 

söderut.  

Transporter material för 

deponi  

Permanent transportband 

till kaj 1 

Lastbil till Container- 

hamnen via Lindarängs- 

vägen och därefter mobilt 

transportband till kaj 5. 

Transporter material för 

återanvändning 

Lastbil till Värtakrossen Lastbil till Container- 

hamnen via Lindarängs- 

vägen och därefter mobilt 

transportband till kaj 5. 
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Den förändrade verksamheten illustreras även i figuren nedan.  

 

 
Figur1 Orienteringsbild. Lägen är ungefärliga. Streckad ljusblå linje anger transportväg (Lindarängsvägen). 
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Figur 2 Preliminärt beräknad bullerpåverkan vid lastning kaj 5. samt avgränsning samrådskrets detta samråd 

(röd heldragen linje). 

Senast den 7 maj 2020 emotser staden skriftliga synpunkter (Exploateringskontoret 

Stockholms Stad, Box 8189, 104 20 Stockholm och/eller 

exploateringskontoret.expl@stockholm.se  

Vänligen ange diarienummer E2018-03609. 

 

Den ursprungliga samrådshandlingen finns på  www.stockholm.se/norradjurgardsstaden.se (se 

område Frihamnen).  

 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Fredrik Bergman på 08-508 262 73 och 

fredrik.bergman@stockholm.se Om ni önskar få den ursprungliga samrådshandlingen skickad 

med vanlig post kan så ske genom kontakt med nämnda person. 
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