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BERGBYGGANDE I SUNDSVALL 

Kjell Andersson, ordförande, tekniska nämnden, Sundsvall 

Sundsvalls kommun i landskapet Medelpad, i Västernorlands län, 
är Norrlands största kommun, 94 000 innevånare, yta 3 219 km2 . 
Sundsvall kallas också för "Träpatronernas land", "Utsikternas 
stad" och "Staden mellan bergen" . 

De som kommer till Sundsvall med bil/tåg norr-, söder- eller 
västerifrån kan inte undgå att se att vår kommun, tätorten, är 
omgiven av berg. Den som kommer till oss med flyg kan få en 
mycket vacker bild över vår kommun, om vädret tillåter. 
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Med så mycket berg omkring oss är undermarksbyggande och utnytt
jande av bergutrymmen ingen nyhet för oss. Vårt läge vid kusten, 
i en dalgång mellan Södra och Norra Stadsbergen, har gjort att 
bergutrymmen varit nödvändigt att utnyttja. Berget har nytt-
jats till oljelager, mottagningsstationer, reningsverk och andra 
anläggningar till mer eller mindre hemliga ändamål . Vid olika 
tillfällen "blommar det ut", varför inte utnyttja berget mer, som 
när Bergsprängningskommitten tog kontakt med oss 1989 och som 
slutade med ett mycket givande seminarium om undermarksbyggande, 
i Sundsvall, i oktober 1991, deltagarmässigt över förväntan och 
med mycket bra föreläsare. För oss som fick möjligheten att vara 
medarrangör blev seminariet en fullträff. 

Vi har i kommunen ett antal större objekt som måste få en lös 
ning, där berget kan bli en bra lösning 

- genomfartstrafiken, bil/tåg, E4/El4, järnvägen 

utjämningsmagas i n, och/eller utbyggnad av vårt största renings 
verk 

- vänaelager, hetvattenackumulator vid vårt kraftvärmeverk 

- biogasanläggning, vid vår avfallsanläggning 

Som flera andra tätorter har Sundsvall, i ett begränsat område , 
problem med luftkvaliten . Luften har ändå succesivt blivit 
bättre. Luftmätningar visar dock att trafikens utsläpp utgör 
ett luftföroreningsproblem i Sundsvalls centrum. Förklaringen 
till den mindre bra luftmiljön är den omfattande trafiken och de 
besvärliga lokala förutsättningarna med avseende på toppografin 
och lokalklimatet . Toppografin har bidragit till att trafiken 
koncentrerats till dalgången runt centrum. Så trafiken är i dag 
"stenstans" största föroreningskälla. 
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Sundsvalls speciella läge mellan stadsbergen och vårt klimat 
medför att "utspädn1ngen" av avgaser går mycket långsammare än 
i andra städer. Speciellt kalla vinterdagar bildas ibland sk 
intervesion - ett löck läggs över stan. Avgaserna stannar helt 
enkelt kvar i gatunivå. 

Genomfarten för E4-trafiken, start/mål för El4-trafiken, gör att 
all biltrafik på något sätt måste ta sig igenom centrala Sunds
vall, vilket gjort att biltrafiken blivit vårt största miljö
problem. Därför måste biltrafiken genom centrala Sundsvall få 
en framtidslösning. E4-sydprojektet med en bro över Sundsvalls
fjärden, vill vi ska bli lösningen på E4-problematiken. För El4-
trafiken som också måste få en ny sträckning för att avlasta 
centrala Sundsvall kan berget bli en lösning, en tunnel väster
ut gen011 Södra stadsberget, ca 1 500 aeter. 

Järnvägen är 9et miljövänligaste trafikslaget för långväga 
person- och godstransporter genom Sverige. Men vårt järvägs-
nät byggdes i huvudsak ut i början av 1900-talet och har inte 
genomgått någon större förnyelse sedan dess. Järnvägen är krokig 
och medger inte några höga hastigheter, SJ betraktar våra sträck
or" som att köra på grusvägar". Att ostkustbanan, Sundsvall -
Stockholm, i en snar framtid kommer att trafikeras av ett snabb
tåg är klart. Vi ser däremot inte lika klart på vad som kommer 
att ske med järnvägstrafiken från Sundsvall västerut, mot Ange/ 
Östersund/Storlien eller norrut mot Härnösand/Kramfors/Örnskölds
vik/Umeå. Blir det satsningar, som vi vill, snabbare förbindelser 
med Ange/östet·sund och att Botni abanan mot Umeå byggs ut så måste 
vi också få en lösning på den nuvarande järnvägssträckningen 
genom centrala Sundsvall. Idag skär järnvägen rakt igenom cent
rala Sundsvall med de trafikhinder och miljöproblem som blir då 
järnvägsbommarna fälls ett flertal gånger varje dag. Endera måste 
järnvägen grävas ner i befintligt läge genom stan eller så får 
berget användas till att lösa detta. En tunnel genom södra stads
berget eller en tunnel genom norra stadsberget. De studier som 
gjorts av snabbtåg till Stockholm och av Botniabanan visar att 
både den långväga trafiken och den regionala trafiken kan öka 
om man genomför upprustning och nybyggande av spårsystemet längs 
Norrlandskusten. 

Den fjärrvärme som blir till en säker och bekymmerfri närvärme i 
så många fastigheter i Sundsvall kommer från Kortaverket. An
läggningen i Korsta började byggas i mars 1976. Då byggdes en 
hetvattencentral som innehåller 2 oljeeldade pannor på vardera 
80 MW. En hetvattenpanna har 1989 kompletterats för eldning av 
gasol. Den stora efterfrågan på fjärrvärme resulterade i att ett 
kraftvärmeverk som kan producera både värme och elkraft blev 
nästa utbyggnadsetapp. Kraftvärmeverket stod färdigt 1981 och 
därmed hade Korstaanläggningen fått sin kapacitet ökad med 170 
MW. Kraftverkspannan har också, 1989, kompletterats för eldning 
med gasol. 
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1984 byggdes en ·el panna på 55 -MW, som är den största i Sverige. 
1984 togs också fastbrähsleanläggningen på 20 MW i årift. I den 
anläggningen eldas sorterade sopor (RDF) och olika trädbränslen. 
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Vi utnyttjar i dag bergrum för lagring av vårt bränsle olja och 
gasöl. För att få ett ännu bättre ~konomiskt utnyttjande av · 
!k~~ftvärmeverket tittar vi då.6ch då på möjligheterna att nyttja 
en hetvattenackumulator, ett värmelager. Värmelagret skulle bland 
annat kunna hjälpa till att dels utjämna lasterna· på· kraftvärme 
verket och att vi skulle kunna producera mer el under dyrtid. 

: ·oetta framtida värmelager· skulle kunna förläggas i b~rg . · 

Havet är en fantastisk tillgång för oss alla som .bor i Sundsvall . 
Det vill vi vara rädda om, så ·både vi själva och kommande gene 
rationer kan använda havet för skön rekreation. Men eftersom 
ha~et används för att ta emot ~vloppsvatten från hushåll och 
industrier måste vi göra allt ' för att det vatten vi släpper ut 
ska .vara .så rent som möjligt. Sundsvall har flera reningsverk. 
Tivbliverket är det största, 75 000 pe, i bergrum, och renar · 
avloppsvattnet från hushåll och . industrier i Sundsvalls centrum 
och de västra förorterna. Nu tycker vi, allmänheten och myndig
heterna att det är dags att få allt spillvatten till renings
verken. Krav ställs för att minska bräddningarna av orenat av
loppsvatten, ute på nätet och vid reningsverket. För att be
gränsa bräddningarna i Tivoliverkets upptagningsområde och då 
främst till de känsligare recepienterna Selångerfjärden och 
Selångerån planerar vi att bygga ett utjämningsmagasin, en 
"orm", ca 1 500 meter, med en volym på 15 - 20 000 m3 i berg. 
Vi kanske ändå måste bygga ytterligare en bassäng i renings 
verket, också detta i berg. 

Blåberget, Sundsvalls avfallsanläggning, 7 km västerut från 
centrum, har använts som deponeringsplats sedan 1969. Deponier 
kommer fortfarande att vara en resurs i avfallshanteringens be
handlingsled, men mängderna avfall som förs till deponi måste 
minimeras. Vår avfallsanläggn ing kommer att utvecklas med en 
mångfald av aktiviteter som leder till återvinning/återanvänd
ning. Den gas som deponin alstrar måste vi på något sätt fånga 
in för att i sämsta fall bara fackla bort. Därför har vi på 
börjat en diskussion om en framtida biogasanläggning vid 
Blåberget. 

Det är mycket troligt att vi på ett bättre sätt försöker få en 
ordnad kontroll över "gasframställningen" och då ser vi en möj 
lighet att använda berg, för en framtida biogasanläggning i an
slutning till Blåberget. 

Jag har nu kort redogjort för 5 tänkta objekt berg 

- El4 i tunnel förbi Sundsvalls centrum 
- järnvägen i tunnel förbi Sundsvalls centrum 
- bergrum för värmelager, fjärrvärme 
- bergrum för utjämningsmagasin, spillvatten 
- bergrum för biogasanläggning 
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Möjligheten att förverkliga dessa projekt, finns dom, är de 
realistiska, vem/var bestäms/beslutas detta? 

E14 och järnvägen har vi bara med klok och riktig argumentation 
att försöka övertyga Vägverket och Banverket/SJ att dessa åt
gärder måste genomföras. Men vi har då att slåss om det som finns 
i statskassan med många andra kommuner i landet som också anser 
sig har lika angelägna objekt/projekt att lösa förbifarter, 
tunnlar och miljöproblem i deras kommuner. 

Värmelager, utjämningsmagasin och biogasanläggning har vi själva 
att avgöra och hur är då sannolikheten att dessa objekt kommer 
att förverkligas. De är ganska stora enligt min bedömning med 
turordningen utjämningsmagasin, värmelager, biogasanläggning. 

Till sist - de överläggningar/diskussioner som jag fick möjlig
het att delta i tillsammans med representater från Bergsprän~
ningskommitten under 2 år har för mig varit mycket lärorika. Nu 
vet i alla fall jag var jag kan vända mig, för att pröva mina 
tankar och ideer, hur vi i Sundsvall skulle kunna utnyttja 
berget. 




