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Konsekvenserna av en översiktsplan ska enligt Plan- och
bygglagen (PBL) kunna utläsas av planförslaget. En miljöbedömning ska också göras enligt Miljöbalken. En
översiktsplan bedöms alltid innebära en betydande miljöpåverkan vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid ska göras.
Miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en bilaga till
samrådsförslaget till Översiktsplan för Södra Kirseberg
och Östervärn. MKBn kommer inte att antas av kommunfullmäktige men är ett väsentligt beslutsunderlag
vid antagande av översiktsplanen. MKBn utgör därtill
ett stöd i fortsatta planeringsprocesser.
Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens översiktliga planering. Kommunstyrelsen är beställare och
leder arbetet med översiktsplanen. Planförslaget och
miljökonsekvensbeskrivningen har utarbetats av stadsbyggnadskontoret.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer efter samråd av
den fördjupade översiktsplanen uppdaterats och i vissa
avseenden förtydligas och kompletteras.
KO NTAK T

Tor Fossum, strategiavdelningen, stadsbyggnadskontoret
telefon: 040 - 34 22 47
e-post: tor.fossum@malmo.se
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Miljökonsekvensbeskrivning
BA KGRU N D O CH SYFT E

Syftet med Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn är att möjliggöra en
fortsatt strukturerad och välplanerad utveckling av planområdet i anslutning till
Östervärns station. Huvuddragen i den fördjupade översiktsplanen är:
•

Ny bebyggelse i stationsnära och kollektivtrafiknära lägen

•

Tät, blandad bebyggelse av bostäder och verksamheter med tillhörande service

•

Attraktiva gröna stråk och kopplingar mellan planområdet, befintlig bebyggelse, stationen och centrum
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta
och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra, dels på
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållning med mark, vatten, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi.
En samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön ska finnas
beskriven utifrån vad som framkommit i MKB:n (Miljöbalken 6 kap. 3 § MB).
Genomförande av planen kan ge både positiva och negativa miljöeffekter
och bådadera redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvens
beskrivningen behandlar frågeställningar på en översiktlig nivå motsvarande
vad den fördjupade översiktsplanen anger. Beskrivningen ska peka på vilka konsekvenser som behöver studeras närmare i fortsatt detaljplanering.
M E TOD O CH PRO CESS

En avvägning av miljökonsekvenserna har skett kontinuerligt under framtagandet av översiktsplanens utställningsförslag. I miljökonsekvensbeskrivningen
fokuseras på miljökvalitetsnormer för luft och buller, säkerhet och riskfaktorer.
Konsekvenser för kulturmiljö, naturmiljö, dagvatten och resurseffektivitet har
också bedömts. Bedömning har gjorts av hur översiktsplanen följer nationellt
och regionalt uppsatta miljökvalitetsmål, samt Malmö stads miljöprogram.
Miljökonsekvenserna har i första hand bedömts utifrån ett helhetsperspektiv.
Det är väsentligt att olika miljöaspekter och konsekvenser på särskilda platser
betraktas i ett större sammanhang, såväl geografiskt som tidsmässigt. Miljökonsekvenser måste också ses i sammanhang med sociala och ekonomiska aspekter.
Miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om den fördjupade översiktsplanen inte genomförs, behandlas under punkten "Alternativ". Utställningsförslaget innehåller en kortfattat beskrivning av de miljömässiga konsekvenserna.
Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen, inleddes under arbetet med framtagande av samrådsförslaget. Underlag till miljökonsekvensbeskrivningen togs fram av
WSP. Till utställningsförlaget har kompletternade underlag tagits fram av Sweco.
Dessa underlag har stadsbyggnadskontoret sedan använt vid framtagande av såväl
utställningsförslaget som miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd har hållits med
Länsstyrelsen om avgränsning och alternativ. Ett alternativ som var utgångspunkt
för miljöbedömningarna utöver nollalternativet, Simrishamnsbanan i nedsänkt
läge och i markplan har legat till grund för utformningen av planförslaget. Under
projektets gång har förutsättningarna för nollaternativet ändrats i och med att
Översiktsplan för Malmö har antagits.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska
enligt Miljöbalken 6 kap. 12 § innehålla
1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till
andra relevanta planer och program,
2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller
ändringen inte genomförs,
3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas
komma att påverkas betydligt,
4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband
med ett sådant naturområde som avses i 7 kap. eller ett annat område av
särskild betydelse för miljön,
5. en beskrivning av hur relevanta
miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet,
6. en beskrivning av den betydande
miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på biologisk
mångfald, befolkning, människors
hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten,
luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, fornoch kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet
mellan dessa miljöaspekter,
7. en beskrivning av de åtgärder som
planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan,
8. en sammanfattande redogörelse
för hur bedömningen gjorts, vilka
skäl som ligger bakom gjorda val av
olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna
sammanställdes,
9. en redogörelse för de åtgärder som
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför
10. en icke-teknisk sammanfattning
av de uppgifter som anges i 1-9.

4

Sammanfattning och
samlad bedömning
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn följer strategin att bygga en mer
koncentrerad stad som ger en totalt sett minskad påverkan på miljön och ligger i
linje med den kommuntäckande Översiktsplan för Malmö, som antogs av kommunfullmäktige 31 maj 2018. Inriktningen är att fortsätta enligt de principer som
lades fast redan i den kommuntäckande översiktsplanen från år 2000, och
aktualiseringarna från år 2005 och 2014. På några punkter anges dock nya eller
tydligare inriktningar för att stärka en positiv utveckling miljömässigt, socialt och
ekonomiskt:
•

en mer accentuerad inriktning på att bygga staden tätare och överbrygga
barrierer

•

en inriktning enligt målen i Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020

•

en satsning på en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik i form av tåg med persontrafik på Kontinentalbanan och Simrishamnsbanan

•

en förstärkning av Malmös profil som grön stad genom mer vegetation i
stadsrummen och utveckling av nya parker och naturområden

Vid realiseringen av ett utbyggnadsområde i storlek med planområdet i Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn så ökar risken för negativ belastning på
miljön såväl lokalt som regionalt. Trafiken ökar, avloppsutsläppen blir större, fler
bostäder måste värmas upp . Miljökonsekvensbeskrivningen koncentrerar sig på
denna typ av övergripande effekter på miljön. I miljökonsekvensbeskrivningen tas
områden upp som behöver utredas ytterligare som en vägledning kring vilka underlag som krävs för kommande detaljplaner. Miljökonsekvenserna av en utbyggnad av
planområdet bedöms sammantaget som förhållandevis små. Sambandet mellan
Östervärn station, Malmö centrum och regionala målpunkter skapar förutsättningar
för ett hållbart resande. Inga riksintressen bedöms påverkas negativt. Förutsättningarna för att klara miljökvalitetsnormerna för luft respektive vatten bedöms inte försämras under förutsättning att planeringsriktlinjerna följs.
KONSE KVE NS E R

En tätare stad ger förutsättningar för fler människor att få kortare avstånd till
arbete, service, kultur och annat. Fler får möjlighet att gå och cykla och kollektivtrafiken blir mer konkurrenskraftig. Även bättre regional kollektivtrafik ger förutsättningar för mer miljövänligt resande. Bilberoendet kan minska, hälsoläget förbättras och de negativa effekterna på klimat och lokal miljö begränsas. Ett av de
uppställda målen i Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 är att Malmö ska
vara försörjt med lokalt producerad förnybar energi år 2030. Det kräver en satsning på energieffektiva byggnader och satsningar på vind- och solkraft och
andra energikällor som inte ger utsläpp av växthusgaser.
Positiva miljökonsekvenser av Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
genomförande är i korthet:
•

Blandad stadsbebyggelse i stationsnära läge med goda kommunikationer
med regional och lokalbusstrafik i tillägg till tåget, och en god infrastruktur
för gång och cykel

•

Tidigare verksamhetsområden tas i anspråk för ny bebyggelse

•

Bevarande av kulturhistoriskt viktig bebyggelse och miljö
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•

Skapande av nya rekreativa stråk genom parker, gång- och cykelstråk

•

Skapande av nya naturvärden
Sammantaget görs bedömningen att genomförandet av Översiktsplan för
Södra Kirseberg och Östervärn bidrar till en hållbar utveckling av Malmö. Trafikstrategin i översiktsplan strävar till att minska andelen resor som sker med bil vilket
också ger positiva konsekvenser för utsläpp och luftföroreningar och buller. Om
utbyggnaden sker på någon annan mindre central plats i Skåne är det sannolikt att
den genererar betydligt mer trafik.
B E T YDA N D E MIL J Ö PÅVE RK AN

Markföroreningar utgör den enskilt största negativa påverkan på den planerade
utbyggnaden. Området innehåller kända och mistänkta föroreningar på ett flertal platser kopplat till tidigare och nuvarande verksamheter i området, och vidare
provtagningar erfordras för att fastslå lämpliga åtgärder.
Andra negativa konsekvenser är den ökade trafiken som en större utbyggnad
innebär, med eventuella konsekvenser för miljökvalitetsnormerna för luft och
buller vid hårt trafikerade gator. Miljökvalitetsnormerna för luft ligger redan i dag
nära gränsen för det tillåtna intill några större vägar kring Värnhem. Området är i
vissa delar redan starkt bullerutsatta från infartsvägen till Malmö, och från järnvägarna som skär genom området.
Lokalt kan den täta staden ge problem med buller och utsläpp till luft och
vatten om inte planering, byggande och regleringar genomförs på rätt sätt. På
särskilt belastade platser kan trafikregleringar och liknande åtgärder erfordras för
att klara till exempel miljökvalitetsnormerna för luft.
Brukningsvärd jordbruksmark påverkas inte negativt, en ny tät och blandad
stadsbebyggelse i ett unikt stationsnära läge ligger i linje med stadens intentioner om att växa inåt och därigenom spara åkermark. Utbyggnaden är också viktig för Malmös tillväxt och har även stor betydelse för den regionala tillväxten.
Planområdets lokalisering är viktig för utvecklingen av Malmö-Lundregionen.
M I L J Ö K VALITE TSN ORME R

Miljökvalitetsnormer finns för luftkvalitet, buller, vattenförekomster samt fiskoch musselvatten. De senare är inte aktuella i planområdet. Risk för ett överskridande av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms ringa, men måste beaktas
särskilt tillsammans med bullerfrågan i den fortsatta planeringen. Miljökvalitetsnormerna för ytvatten ska uppnås till 2021. När ytterligare ytor hårdgörs och
bebyggs kommer ytavrinningen att öka. Likaså kommer utsläppen från reningsverket att öka i och med att antalet anslutna fastigheter kommer att bli fler. Dagvatten och avloppsfrågorna ska lösas så att miljökvalitetsnormer för vatten och
gällande miljökvalitetsmål inte åsidosätts. Genomförandet av den fördjupade
översiktsplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna.
M I L J Ö K VALITE TSMÅL

Miljömål finns framtagna på nationell, regional och lokal nivå. Lokalt har Malmö
lagt fast höga ambitioner inom klimat och energiområdet. Staden ska vara självförsörjt med förnybar energi 2030. Totalt finns sexton nationella miljökvalitetsmål
och ett stort antal delmål. Översiktplan för Södra Kirseberg och Östervärn
bedöms i huvudsak medverka till uppfyllandet av dem. Jämfört med alternativen
anger översiktsplanen en utveckling som har större möjlighet att minska bilberoendet och spara åkermark, och därigenom nå fler miljökvalitetsmål och beakta
miljökvalitetsnormerna på ett systematisk och åtgärdsinriktat sätt.
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Avgränsning
Översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning fokuserar på de frågor som kan
innebära betydande miljöpåverkan på övergripande nivå. Bedömning av konsekvenser på detaljerad nivå är mer relevanta att göra i kommande detaljplaner.
Eftersom det är översiktsplanen som ska miljökonsekvensbeskrivas är det i
första hand de konsekvenser som uppkommer om planen efterlevs som tas upp.
Bedömningen sker således utifrån förutsättningen att planen i alla väsentliga
delar genomförs. Det betyder att konsekvensbeskrivningen tar upp såväl positiva
som negativa miljökonsekvenser.
Eftersom de olika åtgärderna som beskrivs i flera fall samverkar och syftar till
att leda mot samma mål, finns det ett visst mått av upprepning avseende konsekvenserna.
GE OGR AFIS K AVGR ÄNS NING

Planområdets avgränsning

För miljöbedömningen används samma geografiska avgränsning som planområdet i Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn.
T IDSAVGR Ä NS NING

Översiktsplanen ska utgöra ett styrande dokument för utvecklingen av planområdet i det långa perspektivet, i detta fall satt till två decennier. Tidsperspektivet
gör att konsekvenserna bedöms på en översiktlig nivå med utgångspunkt i
nuvarnade kunskapsläge. De reella konsekvenserna av genomförandet av planen
kommer att påverkas av förändrade förutsättningar, hur samhället och miljön
ändras under tidsperioden.
B E DÖMDA M IL J ÖAS P E K TE R

De miljömässiga konsekvenserna har utgått ifrån nationella, regionala och lokala
miljömål och beskriver de betydande konsekvenser som mål, inriktningar, strategier och planeringsriktlinjer ger för risker och störningar. Fokus har särskilt lagts
på konsekvenser för människors hälsa, luftkvalitet, buller samt klimatpåverkan.
Dessa aspekter bedöms som särskilt kritiska i relation till planens genomförande.
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Alternativ
Nollalternativ
Enligt PBL ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras med ett så
kallat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka utan
förändringar. Malmös kommuntäckande översiktsplan aktualiserades och antogs
i maj 2018 och den fördjupade översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn
är just en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen, där riktlinjer för
utveklingen av området har angetts. Planområdet är i översiktsplanen angiven
som ny blandad stadsbebyggelse och Simrishamnsbanan förordas nedsänkt.
Planförslaget skiljer sig inte från den kommuntäckande översiktsplanen.

Andra alternativ
Planförslaget jämförs utöver Nollalternativet med två utvecklingsalternativ. I och
med att Nollalternativet inte innebär stora skillnader med planförslaget kommer
miljökonsekvenserna i stort sätt vara de samma. Mera relevant är det att jämföra
med alternativet Oförändrad markanvändning. Detta alternativ innebär att nya
arbetsplatser och bostäder lokaliseras i ett mindre centralt och kollektivtrafiknära
läge.
Planförslaget jämfördes i de upphandlade underlagen till miljökonsekvensbeskrivningen med två utvecklingsalternativ, utöver nollalternativet. Alternativen var A; Simrishamnsbanan förläggs i markplan, B; Simrishamnsbanan förläggs
nedgrävt i tråg. Konsekvenserna av att den förläggs i markplan eller nedgrävt blir
olika, framför allt vad det gäller bullerfrågan och möjligheten att bygga nära spåren. I planförslaget förordas efter en avvägning av flera aspekter en nedsänkt
Simrishamnsbana, till exempel beroende på tillgängligheten till området och
miljökonsekvenserna. Öppning av Simrishamnsbanan är inte aktuellt i det kortsiktiga perpektivet, men kan bli aktuellt på sikt. Trafikering av Kontintalbanan
och Östervärns station stärker förutsättningarna för en satsning på Simrishamnsbanan. Detta alternativ är i utställningsförslaget med andra ord lika med planförslaget. Det andra alternativet kvarstår och benämns Simrishamnsbanan förläggs i
markplan.
A LT ER N ATIV O FÖ R ÄNDR AD MARK ANVÄNDNING

Alternativet innebär att det inte byggs inom planområdet och att markanvändningen fortsätter som idag. Alternativet kan lokalt innebära något mindre risk för
försämrad luftkvalitet och ökat buller i stadsmiljön, eftersom det inte tillkommer
ny bebyggelse inom planområdet. Å andra sidan kan det innebära att staden
inte förmår skapa en socialt hållbar och attraktiv stad med kollektivtrafiknära
bebyggelse, vilket kan medföra att fler verksamma i Malmö flyttar till kranskommunerna. Det leder i sin tur till mer inpendlingstrafik vilket ökar buller och luftföroreningar. Om spårvägar ej införs finns risk att staden inte kan erbjuda en
konkurrenskraftig kollektivtrafik som kan ta andelar från biltrafiken. Om planförslagets satsningar på förnybar energi inte kommer till stånd finns risk att stadens
mål om att bli självförsörjande med lokalt producerad förnybar energi inte kan
uppfyllas. Som helhet kommer resursförbrukning och utsläpp av exempelvis koldioxid att bli större i detta alternativet jämfört med planförslaget.
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ALT E RNAT IV S IM RIS H MANS BANAN F Ö RL ÄGGS I MARK P L AN

Vid Simrishamnsbanan förlagd i markplan förloras möjligheterna till kopplingar
mellan områdets olika delar i markplan över spåren. Färre och oattraktiva kopplingar, och minskade rörelser genom området. Bebyggelsen får också förläggas
med något större avstånd till spåren, eftersom buller och risker i samband med
den spårbundna trafiken ökar.

Riksintressen
Geografiskt sammanfaller planområdet med åtta riksintressen och föreslaget riksintresse.
•

Riksintresse för järnväg, Arlöv-Malmö C-Lockarp/Lernacken (Stambanan)

•

Riksintresse för järnväg Godsstråket genom Skåne (Kontinentalbanan)

•

Riksintresse för järnväg, Östervärn-Brågarp (Simrishamnsbanan)

•

Riksintresse för tågstationer (Östervärns station)

•

Riksintresse för Malmö godsbangård (angränsar till planområdet)

•

Riksintresse för kustzonen

•

Riksintresse och förslag till riksintresse för kulturmiljö, M:K 114 Malmö

•
KONSE KVE NS E R AV P L ANF Ö RS L AGE T

Planområdet tangerar riksintresset för kustzonen. Då Kirseberg ligger i inlandet
och därmed inte bidrar till syftet med riksintresset, inkluderas inte Riksintresse
för kustzonen i analysen. Däremot skulle hänsyn kunna tas till riksintresset i form
av att gröna korridorer leder till kustzonen och skapar så kallade utblickar mot
havet.
Planområdet tangerar endast riksintresset för godsbangården och därmed
uteslöts riksintresset ur analyserna. Ett större riskavstånd än vid järnväg erfordas
dock och ska beaktas i planeringen. Översiktsplanen har ingen påtaglig påverkan
på riksintressena för järnväg och tågstationer. En vidare dialog med Trafikverket i
tidiga skeden vid utbyggnaden längs järnvägen rekommenderas för att säkra att
utvecklingen av järnvägarna inte förhindras i framtiden.
Anläggningen av tunnlar och broar för att skapa planskilda väg- och järnvägskorsningar innebär nya inslag i stadsstrukturen. Deras påverkan på kulturmiljön beror på utformning och dimensioner. Västra delen av planområdet sammanfaller med gällande riksintresse för kulturmiljö och hela planområdet sammanfaller med det föreslagna riksintresset för kulturmiljö. Riksintresset består i
olika delar som tillsammans utgör en historieresa genom Malmö stads olika skeden. Planen kan ha en påverkan på riksintressena för kulturmiljö, både gällande
och föreslagna då förtätning kan påverka områdena som kategoriserats som
öppen kvarterstad och småskalig bebyggelse. Att stadsutvecklingen fortgår
behöver i sig inte vara något hot mot riksintresset, men utbyggnaden måste ske
varsamt. Det är viktigt att tillse att ny bebyggelse och nya strukturer inte raderar
ut tidigare epoker från den fysiska miljön utan istället varsamt binder dem samman till en sammanhängande stadsdel. Påverkan på riksintresset beror därför på
utformningen av åtgärderna. Beroende på hur varsamt och medvetet utbyggnaden sker kan konsekvenserna bli positiva, men vid avsaknad av god planering
kan det omvända ske. Planeringsriktlinjerna i den nya Översiktsplan för Malmö
kan utgöra delar av underlaget, men detta bör kompletteras i enlighet med före-
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slagna åtgärder. Konsekvenser för kulturmiljön i området redovisas i ett eget
kapitel på sidan 14.
KON SEK VEN SER AV ALT E RNAT IVE N

Nollalternativet innebär inga skilnader i konsekvenser. Alternativet Oförändrad
markanvändning innebär att inga förändringar av strukturen i området kommer till
stånd, däremot påverkas området av en del yttre faktorer. Som att kontinentalbanan tas i bruk för persontrafik igen och transporter med farligt gods ökar ytterligare
på banan. Ökad tågtrafik väntas på rangerbangården och till Malmö station. Simrishamnsbanan tas i bruk för persontrafik (enkelspår i plan). Planskildheter får
byggas mellan Simrishamnsbanan och korsande gator, där Singelgatan förläggs
på bro och övriga korsande gator i tunnel. Verksamheter som behöver större ytor
och avstånd till bebyggelse dominerar i industriområdet.
Att Simrishamnbanan trafikeras stärker i sig järnvägens intresse, men det bör
utredas om den ökade trafikeringen på järnvägarna innebär behov av utökade
skyddsområden för järnvägen och hur denna i så fall påverkar omgivande kulturvärden. Likaså bör utredas vilken mark planskildheterna tar i anspråk, hur de påverkar siktlinjer och i vilken utsträckning de bryter kulturella sammanhang.
Alternativetet Simrishamnsbanan förläggas i markplan, innebär inte någon skillnad i påverkan på riksintressena enligt ovan.

Risk och säkerhet
KON SEK VEN SER AV PL ANFÖRSL AGE T

Inom området finns det inga verksamhetslokaler som medför betydande risk för
omgivningen, inte heller vägar som rekommenderats för farligt gods och till vilka
riskhänsyn behöver tas. Däremot finns verksamheter som medför risker inom
korta avstånd. Risker till vilka riskhänsyn måste tas, utgörs i huvudsak av transporterna av farligt gods på Kontinentalbanan, rangerbangården och eventuellt
av Simrishamnsbanan.
För att säkra en balans mellan hög säkerhetsnivå, god stadsmiljö och yteffektiv markanvändning har Malmö stad antagit uppmärksamhetsavstånd till järnvägar med farliga godstransporter. Bebyggelse ska kunna placeras närmare järnvägen än vad uppmärksamhetsavståndet anger men då måste en särskild riskanalys genomföras, med förslag på möjliga riskreducerande åtgärder.
En sådan riskanalys genomförs i enlighet med den metodik som anges i länsstyrelsens RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen). Befinner sig
bebyggelsen bortom Malmö stads angivna uppmärksamhetsavstånd behöver
inga riskreducerande åtgärder genomföras. I antagna uppmärksamhetsavstånd
är hänsyn taget till urspårningsrisken.
Malmös bangård består av två delar, en personbangård och en godsbangård.
Godsbangården är lokaliserad i de nordliga delarna av bangården och hanterar
stora mängder farligt gods. Trafikverket har under 2013 utarbetat en riskanalys för
Malmö godsbangård (Riskanalys Malmö rangerbangård, remisshandling 2012-1205) och anger där ett uppmärksamhetsavstånd på 270 meter för personer utomhus och 200 meter för personer inomhus. Ingen del av planområdet innefattas av
uppmärksamhetsavståndet för personer inomhus. Området norr om Stockholmsvägen och Hornsgatan ligger dock inom uppmärksamhetsavståndet för personer
som vistas utomhus. Uppförs ny bebyggelse inom uppmärksamhetsavståndet
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ska riskanalyser genomföras som visar hur bebyggelsen kan skyddas och godsbangårdens fortsatta verksamhet säkerställas.
Simrishamnsbanan nedsänkt i tråg, innebär enkelspår till en början men med
utrymme för dubbelspår. Viktigt är att utrymme lämnas för tillträde för räddningsinsatser. Enligt Trafikverket bör ny bebyggelse generellt inte tillåtas inom
ett område på 30 meter från spårmitt. Det ger ett skyddsavstånd för farligt gods
vid urspårning samt utrymme för eventuella räddningsinsatser. Om tråget är
konstruerat på sådant sätt att urspårande tåg inte kan komma längre från spåret
än avståndet till trågets vägg, kan det bebyggelsefria avståndet minskas, särskilt
om inget farligt gods kommer att gå på sträckningen. Enligt Trafikverkets aktuella planer kommer tråget sannolikt inte att vara djupare än 6 meter. Ett sådant
tråg kan antas reducera konsekvensen av både urspårning och flera typer av farligt gods-olyckor om tråget är utformat för att stå emot urspårning. Behov av
utrymme för räddningsinsatser kvarstår dock. Enligt Räddningstjänsten Syd brukar servicevägar kunna användas som räddningsväg. Räddningstjänstens tillgänglighet ska säkerställas och bör stämmas av med räddningstjänsten i ett
senare skede.
I planförslaget utförs korsningar med både väg och Kontinentalbanan planskilda, vilket innebär att risk för kollision i korsningar elimineras, vilket är fördelaktigt ur risksynpunkt. Beroende på trågets djup och utformning kan det även
bidra till reduktion av konsekvenser till följd av en del scenarier med farligt gods,
exempelvis utsläpp av brandfarlig vätska och giftig gas. Eftersom Simrishamnsbanan nedsänkt i tråg innebär lägre sannolikhet för olycka påverkar det också
miljökvalitetsmål om giftfri miljö och skydd av natur- och kulturvärden mindre
jämfört med alternativet i markplan.
KONSE KVE NS E R AV ALTE RNATIVE N

Nollalternativet innebär inga skillnader i konsekvenser i förhållande till planförslaget. Alternativet Oförändrad markanvändning innebär bland annat att Kontinentalbanan tas i bruk för persontrafik igen och farligt gods ökar ytterligare på
banan samt ökad tågtrafik på rangerbangården och till Malmö station. Simrishamnsbanan, enkelspårig i markplan tas i bruk för persontrafik till en början och
eventuellt farlig godstrafik. Industriområdet förblir industriområde.
Alternativet innebär få personer inom området, vilket innebär färre personer
som utsätts för riskpåverkan från yttre riskkällor, jämfört med de övriga alternativen. Alternativet innebär också troligen att flera av verksamheterna med tillstånd
för brandfarlig vara fortsätter att bedriva verksamhet med de riskkällor som de
innebär. Förtätning förekommer vid noder inom området, till exempel vid Östervärns tågstation och vid korsningen mellan Södra Bulltoftavägen och Singelgatan.
Alternativet Simrishamnsbanan i markplan, medför enligt nuvarande planer
inga korsningar i markplan, vilket är positivt ur risksynpunkt. Det skulle innebära
ökad risk för olyckor i korsningen mellan tåg- och biltrafik, vilket i sin tur ökar risken för urspårning. Planskild korsning mellan bil- och tågtrafik är att föredra.
Alternativet innebär mindre bebyggelse nära spåret och med andra ord något
mindre bebyggelsestäthet och därmed färre boende inom eventuellt riskområde.
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Föroreningar i mark och
byggnader
Planområdet är stort och innefattar drygt 400 fastigheter. Stora delar av planområdet har genom tiderna använts för olika slags verksamheter vilket medför att
det finns påträffade eller misstänkta föroreningar där. I en tidigare utförd kulturhistorisk utvärderingen delades planområdet in i 12 delområden. Delområdesinventeringen har även använts i en översiktlig markmiljöinventering (redovisat i
underlag PM FÖP Kirseberg - Markföroreningar). En inledande grov bedömning av
risken för markföroreningar inom de 12 delområdena har gjorts utifrån beskrivningarna i kulturmiljöutredningen. I området har det påträffats föroreningar på
många av planområdets fastigheter. Några fall är redan sanerade, i andra fall har
kända föroreningar lämnats, men i de flesta fall är omfattningarna inte kända.
Fastigheten med järnvägsverkstäderna är den största fastigheten i området och
fler undersökningar har utförts. I 2007 utfördes en översiktlig miljöteknisk undersökning varvid föroreningar påträffades. Denna undersökning kompletterades
2013 0ch 2014 . Dessa undersökningar bekräftar att det finns föroreningar i området, bland annat koppar, zink och bly. Ett markprov visade t ex halter av bly 20
gånger över riktvärden. Grundvattnet är ”starkt påverkad” av koppar och krom.
Dessa undersökningar har utgått ifrån riktvärden för MKM, mindre känslig
användning, med andra ord dagens användning. Och bedömningar har gjorts
att de påträffade föroreningar inte utgör hälsorisk vid dagens anvvändning. Vid
ny exploatering och förändrad användning gäller andra riktvärden och kompletterande prover måste tas och åtgärder vidtas.
Kompletterande markundersökningar har genomförts efter samrådstiden,
både 2015 och 2016. Vid den senaste ringades det mest förorenade området
söder om de gamla verkstadsbyggnaderna in och där erfordras omfattande
marksanering inför exploatering.

Inventering av markföroreningar, Liljemark Consulitng
2016.
KON SEK VEN SER AV PL ANFÖRSL AGE T

För att bedöma om möjliga föroreningar påverkar utbyggnadsstrategin inom
planområdet och/eller anläggandet av Simrishamnsbanan rekommenderas
provtagningar. Vid fortsatt planläggning behöver lokalisering av kända föroreningar pekas ut genom fördjupade inventeringar och kompletterande provtagningar för bedömning om behov för sanering av både mark och äldre verksamhetsbyggnader. Eventuella föroreningar i byggnader är viktigt att lokalisera
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tidigt, då detta påverkar hur dessa byggander sedan kan användas i det färdigutbyggda området. Det är inte lämpligt att inhysa förskolor eller annan verksamhet
där människors hälsa sätts i fara i kontaminerade byggnader. Åtgärder för att
rena massor med föroreningar eller annan lämplig åtgärd måste vidtas innan
mark bebyggas för att säkerställa att människors hälsa inte riskeras påverkas
negativt, eller att föroreningar når grundvattnet. Vid schaktning för nedsänkt
järnväg finns det dock risk att föroreningar i mark kan nå eller komma i kontakt
med grundvattnet.
KONSE KVE NS E R AV ALTE RNATIVE N

Nollalternativet innebär inga skillnader gentemot planförslaget. Alternativet
Oförändrad markanvändning innebär att befintliga föroreningar finns kvar i området. En del av dessa härstammar från pågående verksamhet. Risk för negativ
påverkan kvarstår till exempel genom att föroreningar kan nå grundvattnet. Risken för negativa konsekvenser från markföroreningar inom området är inte beroende av om järnvägen anläggs ovan mark eller nergrävd i mark. Det avråds dock
att utföra markarbeten i anslutning till de områden det har påträffats höga halter
av metaller i jord vid nuvarande användning, och innan kompletterande analyser
gjorts och åtgärder belutats.

Naturmiljö

Inventerade områden, Ekologigruppen 2016. Högst naturvärden finns i de brandgula och gula
områdena

Det finns idag områden med biologiska värden i form av ruderatmark och sandig
öppen mark invid järnvägsmiljöer och i industriområden, i koloniområden, trädgårdar, flerfamiljshusens gårdar, parker och alléer. Stora delar av planområdet
täcks idag av ruderatmark. Som högst bedöms den biologiska mångfalden vara i
koloniområdena där olika miljöer samverkar. Avsaknaden av vattenmiljöer är slående. Bristen är också stor på äldre träd. Det bästa exemplet på trädstrukturer
finns i Ellstorpsparken där det finns spärrkroniga ekar. Det finns också en del
frukt- och prydnadsträd. I Malmö stads naturvårdsplan finns Ellstorpsparken
samt spårområdet för Simrishamnsbanan identifierat som särskilt värdefulla.
Ellstorpsparken omnämns där som parkmark med äldre träd. Spårområdet som
kallas Östra Sommarstaden med mycket högt naturvärde för sin ruderatmark.
Ett flertal utredningar och inventeringar sammanfattas i ”Gröna strategier för
stadsutveckling i Kirseberg och Ellstorp, Fastigheterna Järnvägen 1:5 och Innerstaden
30:40”, Ekologgruppen. Denna baseras på en övergripande inventering av naturvärden (Malmö stad/ Wedelin, M. 2013), en naturinventering av ekolog (juli 2016,
Ekologigruppen), en insektsinventering vid två tillfällen (juli och augusti 2016,
ingår i ”Gröna strategier”) samt en inventering av ekosystemtjänster (augusti
2016 Ekologigruppen). Sex rödlistade växtarter och två biarter har tills nu hittats.
Arterna är knutna till ruderatmark och områden med stor mänsklig påverkan, det
vill säga de är beroende av en störningsregim i likhet med den grusmark som
finns invid järnvägspåren. I planområdet är idag bristen på samverkan med
övriga ytor där det finns höga naturmiljövärden stor. Tillgängligheten till naturmiljöer för boende och verksamma i närområdet är bristfällig.
KONSE KVE NS E R AV P L ANF Ö RS L AGE T

Planförslaget innebär att en tät och blandad stadsdel skapas. Befintliga ruderatytor kommer att bebyggas och mycket av de befintliga områdena med natur-
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värden planläggs som kvartersmark samtidigt som en del nya grönytor tillskapas.
En förtätning innebär att mängden ytor som är tillgängliga för gröna strukturer
är begränsade, vilket ger en negativ påverkan på naturmiljön. Genom väl
genomtänkta åtgärder och god planering kan dock påverkan begränsas. Planförslaget stärker tillgängligheten till omkringliggande parker och grönområden genom planerade gröna kopplingar. Detta är en positiv konsekvens
som gynnar såväl människors välbefinnande som den biologiska mångfalden.
En väl genomtänkt utformning av områdets gröna ytor kan även gynna en rad
ekosystemtjänster som luft- och vattenrening, vattenutjämning, bullerdämpning, pollinering, koldioxidupptag samt bättre lokalklimat.
Det är få andra ytor i en stad som kan ha lika hög biologisk mångfald som
koloniområden. I planförslaget behålls det största av dessa, Östra Sommarstaden. Planförslaget anger att förutsättningar för ny urban odling ska skapas.
Stadsodlingar har potential att höja områdets biologiska och rekreativa värden,
samt öka gemenskapen för människor som bor i området, och kompenserar till
viss del ett eventuellt bortfall av koloniområdernas biologiska värden.
Det är viktigt att det i den nya strukturen finns kvar inslag av ruderatmark för
att behålla de rödlistade arter som idag finns i området. Om dessa arter ska
bevaras måste andra liknande habitat skapas, inom eller utanför planområdet.
Planförslaget förordar balanseringsprincipen vilken innebär att man i första hand
försöker undvika påverkan, i andra hand minimera och i tredje hand kompenserar för bortfall av naturytor. Kompensation ska då i första hand göras på plats. För
många biotoper är det värdefullt att skapa kompensationsytan innan den befintliga ytan tas bort så att det finns möjlighet för växter och djur att flytta in i dessa
ytor. Görs tillräcklig kompensation så leder inte planen till negativ påverkan på
arterna. Det finns även möjlighet att nyttja takytor för kompensation av ruderatmarker. Det bedöms som en måttlig negativ konsekvens om ruderatytorna minskar i omfattning.
Det är positivt att planlägga för en tidig etablering av ett permanent stråk för
rekreation, odling och naturmiljö av ruderatmarkstyp längs Simrishamnsbanan.
Koloniområdena fungerar som mycket viktiga strukturer redan idag längs detta
stråket, med goda förutsättningar för hög biologisk mångfald. Goda förutsättningar finns för att inkludera vattenmiljöer i natur- och parkmark. Öppna dagvattenlösningar inom området skapar förutsättningar för ökad bioligisk mångfald
och nya upplevelsesvärden. Detta innebär en positiv konsekvens av utbyggnaden. Om de negativa konsekvenserna av naturvärden som förloras vid utbyggnaden kompenseras med åtgärder inom området blir sammanfattningsvis konsekvenserna av planförslaget positiva då det tillkommer nya naturvärden. Genom
en god planering kan områdets rekreativa potential och naturvärden säkerställas
samtidigt som störningar och slitage på känsliga ytor minimeras.
KON SEK VEN SER AV ALT E RNAT IVE N

Inga betydande skillnader avseende naturmiljön bedöms mellan planförslaget,
Nollalternativet och alternativet Simrishamnsbanan förlagd i markplan.
Alternativet Oförändrad markanvänding innebär att planområdets värden till
största delen består av de värden som finns i dag på ruderatmark och i koloniområdena. Eventuellt kommer dagvattenhanteringen att utvecklas då detta idag är
bristfälligt. Tas nya blåa strukturer fram i samband med det arbetet så förstärks
förutsättningarna för högre biologisk mångfald. Bristen på kopplingar mellan de
värdefulla naturmiljöerna och den dåliga tillgängligheten för allmänheten till
dessa kvarstår.
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Kulturmiljö
Planområdet är stort och heterogent. Det består av flera delområden med varierande karaktär. De centrala delarna i området är de som i översiktsplanearbetet
är utpekade som omvandlingsområden, nämligen SJ:s gamla järnvägsverkstäder
i Kirseberg, området kring Östervärn station samt den idag obebyggda ruderatmarken norr om Ellstorp. Delar av planområdet ingår i riksintresseområde för kulturmiljövård (M:K114). Kirsebergsstaden är omnämnd som ett av uttrycken för
riksintresset, i egenskap av arbetarstadsdel. Malmö Stad har i samband med
arbetet med en ny översiktsplan tagit fram ett nytt förslag på avgränsning av
riksintresseområdet, och i det förslaget ingår hela planområdet. I tillhörande text
nämns Ellstorp som exempel på funktionalistisk arkitektur och stadsplanering.
Den gamla bebyggelsen som tillhört Simrishamnsbanans järnvägsverkstäder i
Johanneslust är skyddad i detaljplan med skyddsbestämmelser. För kolonierna i
Östra sommarstaden finns områdesbestämmelser med syfte bland annat att slå
vakt om de kulturhistoriska värdena i området. Järnvägsverkstadsområdet är
idag inte planlagt, vilket innebär att bebyggelsen står utanför det kontrollsystem
som lovplikt vid ändring eller rivning innebär.
Området har genom Malmö stads framväxt successivt adderat värden från den
tid då de skapades men sentida kvalitativa kulturmiljöobjekt saknas.
KONSE KVE NS E R AV P L ANF Ö RS L AGE T

Då översiktsplanen fokuserar på blandad stadsbebyggelse finns det förutsättningar för att bevara kulturmiljövärden. Planen innebär också till stor del
nybyggnation på ruderatmark, industrimark och idag lågt exploaterad mark vilket inte medför någon påverkan på historiska byggnader. Dock kan de nya
husens storlek, placering och uttryck förstärka eller skada historiska bebyggelsestrukturer och sammanhang. Det är viktigt att man även efter en förtätning kan
tolka och läsa det historiska stadslandskapet. Likaså kan ny infrastruktur och
ökad trafikering på befintliga vägar föranleda exempelvis bullerskyddsåtgärder,
vilket också kan påverka kulturmiljön negativt. Kompensation med motsvarande
kvalitet bör erbjudas om negativ påverkan inte kan undvikas. Bevarandet av kulturmiljövärdena blir viktiga frågor under detaljplaneskedet.
Ny bebyggelse kan tillföra nya kulturvärden i området samtidigt som mer
platskrävande verksamheter flyttas. Koloniområdena utgör viktiga påminnelser
om industrialismens intåg och Malmö som arbetarstad. De utgör en värdefull
kulturlämning både från 1900-talets början och tidigare. Östra Sommarstadens
koloniområde lämnas kvar i planförslaget. Malmö stad äger marken intill Östervärns station som arrenderas av koloniföreningen Lundavägen, Malmös äldsta
koloniförening. Koloniområdet har höga kulturhistoriska värden som kan komma
att påverkas negativt av det föreslagna bebyggelsetillskottet. Utvecklingen kring
Östervärns station och den därmed förknippade satsningen på kollektivtrafiken
och förbättringen av stadsmiljön är viktig. Hur det kulturhistoriska värdet som
finns i Lundavägens koloniomårde skall kunna tas tillvara i framtida struktur ska
utredas innan beslut tas. Innan exploatering sker behöver koloniområdet dokumenteras i samarbete med Malmö Muséer.
Införande av stadsodling i planområdet är en positiv konsekvens som adderar samtida kulturvärden i området och tar upp arvet från koloniområderna. Mellanrummen som uppkommit under stadens historiska framväxt, så som viss
ruderatmark, kan utgöra viktiga värden för sammanhang inom stadsdelen. Dessa
värden behöver tydliggöras.
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Vid närmare planering av området rekommenderas vidare studier av hur
befintliga kulturvärden bäst bevaras och utvecklas. Informationsskyltar kan med
fördel sättas upp vid värdefulla element och en kulturpromenadslinga anläggas.
Hänsyn krävs till fornlämningar vid planering och exploatering. Noggrannare
utredningar kan komma att krävas och om okända fornlämningar upptäcks kan
dessa behöva undersökas.
KON SEK VEN SER AV ALT E RNAT IVE N

Nollalternativet innebär inga skillnader i konsekvenser i förhållande till planförslaget. Alternativet Oförändrad markanvänding innebär att inga förändringar av
strukturen i området kommer till stånd, däremot påverkas området av en del
yttre faktorer. Som exempel kan nämnas att Kontinentalbanan tas i bruk för persontrafik igen och att transporter med gods ökar ytterligare på banan. Ökad tågtrafik väntas på rangerbangården och till Malmö Centralstation. Simrishamnsbanan kan på sikt tas i bruk för persontrafik (enkelspår i markplan). Planskildheter
får byggas mellan Simrishamnsbanan och korsande gator, där Singelgatan förläggs på bro och övriga korsande gator i tunnel. Verksamheter som behöver respektavstånd till annan bebyggelse dominerar i industriområdet.
Järnvägsverkstadsområdet är inte planlagt, vilket innebär att bebyggelsen
står utanför det kontrollsystem som lovplikt vid ändring eller rivning innebär.
Risk finns att övriga kulturhistorisk intressanta byggnader rivs eller förfaller då de
inte är skyddade.
Påverkan på kulturmiljövärdena styrs till hög grad av hur en förtätning av
stadsdelen sker samt hur kulturhistoriska strukturer bevaras och/eller lyftas fram
i stadsdelen. Utbyggnad och förtätning av planområdet kommer att ge konsekvenser på de kulturmiljövärden som finns om exempelvis ett koloniområde försvinner och ny infrastruktur tillförs. Tydliga riktlinjer för området kan dock som
helhet innebära att en del av de kulturhistoriska värdena stärks. Det är ingen
betydande skillnad mellan planförslaget och alternativet Simrishamnsbanan i
markplan, men en järnväg i markplan kan skapa problem för tydliga samband
mellan stadsdelarna, och avskärmningar mot järnvägen försvagar läsbarhet av
kulturmiljön.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
områdets kulturmiljö. Det sker genom att befintliga kulturhistoriska värden
bevaras och kan skyddas genom detaljplanering, samtidigt som satsningar på att
utveckla områdets framtida kultur planeras. Det är viktigt att inse att kulturmiljöer inte är statiska värden, utan att dessa ska tillåtas att utvecklas i takt med stadens framväxt. Dagens planering skapar förutsättningar för nya kulturvärden i
framtiden. Genom en utbyggnad av planområdet finns det en möjlighet att tillföra nya nutida kulturella värden till området.

Resurseffektivitet
KON SEK VEN SER AV PL ANFÖRSL AGE T

En utbyggnad enligt planförslaget innebär att tidigare verksamhetsområden och
annan extensivt använd mark tas i anspråk för ny blandad stadsbebyggelse.
Detta ligger i linje med Malmö stads beslut om att i första hand växa inåt och
stöds av planeringsriktlinjerna i den kommuntäckande översiktsplanen. Genom
förtätning i den befintliga stadsstrukturen sparas den högklassiga åkermarken i
kommunen utanför Yttre ringvägen.

16

Planförslaget innebär att marken bebyggs med hög täthet i ett centralt och
mycket gynnsamt kollektivtrafikläge. I planförslaget anges även att nya grönområden och odlingsmöjligheter för de boende ska skapas. Planförslagets intentioner med tät bebyggelse i kombination med grönytor är positiv för att öka resursutnyttjandet genom att minimera den andel mark som tas i anspråk för byggnader och maximera nyttan i form att bostäder och verksamhetslokaler i det goda
pendlarläget. Området har även goda förutsättningar för att minska bilanvändandet till förmån för kollektivtrafiken, vilket i sig är en positiv konsekvens av
utnyttjandet av resurserna i stort.
KONSE KVE NS E R AV ALTE RNATIVE N

Nollalternativet innebär inga skillnader i konsekvenser i förhållande till planförslaget. Aternativet Oförändrad markanvänding kan innebära negativa konsekvenser för odlingsmarken utanför Yttre Ringvägen då trycket på att bebygga denna
ökar. Staden har ökt sitt invånarantal de senaste 20 år och trenden visar på en
fortsatt ökning. Det innebär samtidigt att det goda stationsläget och de stora
investeringar och resurser som läggs och har lagts ned i områdets infrastruktur,
inte utnyttjas till fullo. Alternativet bedöms medföra störst negativa konsekvenser för det samlade utnyttjandet av stadens resurser.
Alternativet Simrishamnsbanan i markplan ger mindre möjlighet för en
bebyggelse närmre spåren, och därmed en något lägre exploatering. Alternativet
kommer därmed att ge en något lägre resurseffektivitet.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser
för fortsatt nyttjande av högklassig jordbruksmark. Planförslaget bedöms innebära ett resurseffektivt nyttjande av planområdets mark, dess infrastruktur och
det synnerligen gynnsamma kollektivtrafikläget.

Energi
Malmö stad har högt ställda ambitioner inom energiområdet. Målet är att hela
staden skall försörjas med förnybar energi år 2030. Det är en stor utmaning och
innebär att insatser måste göras av många aktörer för att nå målet. En del i att nå
målet är att befintlig bebyggelse energieffektiviseras och nya byggnader byggs
energieffektiva. Utöver detta måste anläggningar för produktion av förnybar
energi som täcker stadens behov uppföras. Alla nya utbyggnadsområden innebär ett behov av ny eller utökat förnybar energiproduktion.
KONSE KVE N S E R AV P L ANF Ö RS L AGE T

Planförslaget innebär att ny tät stadsbebyggelse uppförs i anslutning till Östervärns station och i omvandlingsområdet Järnvägsverkstäderna. Enligt riktlinjerna
till planförslaget skall nya byggnader uppföras energieffektiva. Inom den långa
tidshorisonten i översiktsplanen kommer nationell lagstiftning att revideras i
enlighet med EUs direktiv om ”nära noll byggander” vilket innebär att energikraven i BBR skärps mot dagens krav som inte är särskilt utvecklingsdrivande gentemot byggbranschen. Ett bebyggelsetillskott av denna storlek innebär dock ett
utökat behov för förnybar energiproduktion i stadens energisystem, förutom
byggnadernas egen energianvändning tillkommer hushålls- och verksamhetsel,
kyla och varmvatten. Denna del av energianvändningen har visat en tendens att
öka över lång tid.
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Ambitionen att möta behovet av ny förnybar energiproduktion medför att
det inom planområdet, eller på andra platser, måste uppföras anläggningar för
förnybar energiproduktion. Möjligheterna för detta måste studeras ingående i
det efterföljande planeringsarbetet. En energistrategi för området bör utarbetas.
Möjligheten för lokal produktion inom fastigheterna kan till exempel optimeras
genom lämplig orientering av kvarteren och/eller utformning av tak för solenergianläggningar. Utöver detta behöver energieffektivisering ske i befintlig bebyggelse, och möjligheten för energisamverkan mellan olika verksamheter utredas.
KON SEK VEN SER AV ALT E RNAT IVE N

Nollalternativet innebär inga skillnader i att nå energimålen i förhållande till planförslaget. Alternativet Oförändrad markanvänding innebär liten eller ingen effekt
i förhållande till att nå energimålen. Endast en mycket begränsad mängd ny
bebyggelse tillkommer. Och det totala energibehovet för staden ökar inte, samtidigt som ny energiprodukiton inte tillkommer. Energieffektivisering i den befintliga bebyggelsen kan påverka stadens energibalans och behov för ny energiproduktion positivt. Det är marginell skillnad mellan Simrishamnsbanan i markplan
och planförslaget med nedsänkt tågbana i tråg.
Sammanfattningsvis så har planförslaget möjlighet att kunna bidra till att
Malmö stads energimål uppnås om riktlinjerna i planförslaget följs.

Dagvatten
Planförslaget kommer medföra en ökad andel hårdgjorda ytor som innebär en
ytterligare belastning på dagvattensystemet. Inom planområdet finns ett kombinerat avloppsystem för spill- och dagvatten byggt i början av 1900-talet. Det
finns risk för skadliga uppdämningar i systemet i samband med kraftiga regn och
källaröversvämningar har redan inträffat på flera håll. En duplikatsystem med
separata spill- och dagvattenledningar finns i planområdet väster om Kontinentalbanan, men spillvattenledningarna har inte kapacitet för att användas för hela
den planerade utbyggnaden.
För nybyggda dagvattensystem i tätbebyggda områden är dimensioneringskravet att de ska klara ett 20-årsregn med en trycklinje i marknivå. VA-huvudmannens ansvar sträcker sig upp till markytan. Ovan mark är det kommunens
ansvar som planläggande myndighet att se till att höjdsättningen medför att
befintliga och tillkommande byggnader skyddas vid större regn.
Dagvattenhantering bör ske så nära källan som möjligt. Det är lämpligt att
sprida ut dagvattenhanteringen över många grönytor i planområdet, istället att
samla all dagvattenhantering inom ett fåtal större parkområden. PM Dagvatten
och klimatanpassning anger olika fördröjningstyper på allmän plats och kvartersmark aktuella för området. Det dagvatten som är i störst behov av rening är
dagvatten från vägar samt parkeringsytor.
KON SEK VEN SER AV PL ANFÖRSL AGE T

Parkytorna på totalt ca 5,5 ha enligt planförslaget är relativt strategiskt placerade
med hänsyn till topografin och de naturliga flödesvägarna. Ytmässigt bör de gott
och väl räcka till för att omhänderta ett 20-årsregn som beräknas behöva ta ca 3
ha i anspråk. I detaljplaneskedet bör det utredas med större noggrannhet vilka
typer av åtgärder som är lämpliga inom det specifika detaljplaneområdet med
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hänsyn till bland annat geotekniska förutsättningar och möjlighet till infiltration.
När Simrishamnsbanan förläggs nedsänkt behövs någon form av avskärande vall
och dike längs med banan som skydd. Kanterna på skärningen måste vara så
höga att det säkerställs att vatten inte rinner ner från omkringliggande områden.
Öppna dagvattenlösningar inom området skapar dessutom förutsättningar för
ökad bioligisk mångfald och nya upplevelsesvärden.
KONSE KVE NS E R AV ALTE RNATIVE N

Nollalternativet innebär inga skillnader i konsekvenser i förhållande till planförslaget. Det är marginell skillnad mellan Simrishamnsbanan i markplan och planförslaget. Det är dock nödvändigt att utgå ifrån detta alternativ vad gäller dagvattenhanteringen då en nedsänkt Simrishamnsbana inte kommer till stånd
innan större delen av planområdet är byggt. Alternativet Oförändrad markanvändning medför ingen ytterligare utbyggnad som belastar dagvattensystemet, men då
systemet redan i dag är undermåligt bör åtgärder genomföras för att förbättra situationen vid extrema regn.

Klimatanpassning
Vid byggande av en ny tät stadsdel ska möjliga effekter av klimatförändringar
som översvämning alltid beaktas. Vid exploatering riskerar andelen hårdgjorda
ytor öka. För att motverka effekterna av värmeböljor är det viktigt att planeringsriktlinjerna följs så att det införs grönska i stadsmiljön. Plantering av träd i stadsmiljön ger skugga och grönytefaktorn är ett planeringsredskap som möjliggör
grönska på fastigheterna, och som kan användas för att uppnå gröna tak och
fasader så att negativa konsekvenser av värmeböljor motverkas. Grönska i form
av träd och grönytor har också en positiv effekt på vattenhanteringen i ett
område, både avseende dagvatten och extrem nederbörd. Vad det gäller klimatanpassning är det naturligt att fokusera på effekterna av stora nederbördsmängder i planområdet. Området ligger inåt landet och kommer inte direkt att påverkas av stigande havsnivåer.
ÖK ADE NE D E RBÖ RD S MÄNGD E R

Dagens dagvattensystem är undermåligt och måste rustas upp i samband med
utbyggnad av området. Oavsett utbyggnaden finns redan i dagsläget behov för
nya systemlösningar som kan klara kraftiga nederbördstillfällen.
När dagvattensystemen inte längre kan ta emot mer regn, övergår det till att
rinna av ytligt. Då är det viktigt att se till att det finns lämpliga flödesvägar.
Området ska höjdsättas så att byggnader inte tar skada vid extrem nederbörd
och att instängda områden undviks. Ett avrinningsområdes gräns följer inte planområdesgränsen. I denna plan är avrinningsområdet ca 90,8 ha stort vid ytlig
avrinning. Vid större regn minskar dessutom markens infiltrationskapacitet i takt
med att marken blir vattenmättad.
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Avrinningsområde och flödesvägar, Sweco 2018

Malmö stads skyfallsmodulering över staden visar inga större problem vid
dagens situation, med undantag för området kring ishallen och vid Östervärns
station, där åtgärder måste vidtas för att förhindra översvämningar. Planförslaget
måste detaljstuderas och projekteras för att förhindra att järnvägstråget fylls
med vatten vid kraftiga regn.

Markavrinning 100 årsregn maxdjup, Malmö stad 2015
KON SEK VEN SER AV PL ANFÖRSL AGE T

För att omhänderta ett 100-årsregn vid ytlig avrinning ökar fördröjningsbehovet
till ca 30 000 m3. Denna volym bör kunna fördröjas på tillfälliga översvämningsytor som inte tar skada, så som parker och multifunktionella ytor. Vägar behöver
nyttjas som ytliga flödesvägar.
KON SEK VEN SER AV ALT E RNAT IVE N

Nollalternativet innebär inga skillnader i konsekvenser i förhållande till planförslaget. Det är marginell skillnad mellan Simrishamnsbanan i markplan och planförslaget. Alternativet Oförändrad markanvändning medför ingen ytterligare utbyggnad som belastar dagvattensystemet, men då systemet redan i dag är undermåligt bör åtgärder genomföras för att förbättra situationen vid extrema regn. Flödesvägarna är inte direkt beroende av de olika alternativen för Simrishamnsbanan. Däremot behöver flödesvägarna beaktas när Simrishamnsbanan byggs
(oavsett alternativ) eftersom en flödesväg korsar banan i dagsläget.
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Miljökvalitetsnormer för vatten
VAT TENFÖREKOMST – GRUNDVAT TEN

Jordartskartan över planområdet
visar att det i huvudsak består av
utfyllnadsmassor (rött) och morän
(gult).

Området är beläget ovanför en del av vattenförekomsten som benämnas SV
Skånes kalkstenar SE615989-133409. Vattenförekomsten bedömdes 2009 ha god
kvantitativ och kemisk status. Kvalitetskravet är att den kvantitativa och kemiska
statusen ska vara god år 2015, men det föreligger risk för att miljökvalitetskraven
till 2015 inte kan uppnås. De kemidata som finns tyder på att det lokalt finns problem med höga halter klorid och en hög konduktivitet. I flera punkter har det
också hittats rester av bekämpningsmedel.
I Malmöområdet förekommer oftast två separata grundvattenmagasin – dels
ett i Köpenhamnskalkstenens övre uppspruckna delar och dels ett på ca 30-50
meters djup i bryozokalkstenen. Över kalkstenen ligger ett jordlager, vilket till
stor del består av moränlera. Påverkan från planområdet bedöms kunna bestå av
läckande markföroreningar som infiltrerar ner till grundvattnet. Även vid sanering av inkapslade markföroreningar finns risk för läckage som påverkar grundvattnet. Skulle Simrishamnsbanan grävas ner i schakt kan det påverka både
grundvattnets nivå och kemiska status. En nedgrävt järnväg möjliggör snabbare
transport av eventuella föroreningar till och inom grundvattenmagasinet (främst
under byggskedet). Beroende på metodval och anläggningsdjup finns risk för
påverkan (tryckförändring) på grundvattenförhållandena i området. Om Simrishamnsbanan anläggs i markplan uppstår ingen förändring mot dagens läge.
Inför utbyggnad av området och i synnerhet inför eventuell nedgrävt Simrishamnsbana måste fördjupade utredningar genomföras för att utreda lokala
hydrogeologiska förhållanden och därmed kunna göra bedömningar avseende
risker och skyddsåtgärder.
VAT T E NFÖRE KO M S T – Y T VAT TE N

Planområdet utgörs idag till stor del av tidigare verksamhetsområden. Utredningsområdet ligger inom huvudavrinningsområde 89/90 och delavrinningsområde 616563-132452 med avrinning mot Malmö hamnområde. Delavrinningsområdet, vars area uppgår till ca 60 km2, sträcker sig ända från Lockarp i söder till
Staffanstorp i nordöst. Hela delavrinningsområdet är kraftigt urbaniserat och
endast mindre områden (ca 1 %) utgörs av ytliga grövre jordarter.
En utbyggnad enligt planförslaget medför en ökning av andelen hårdgjorda
ytor, vilket leder till större dagvattenflöden jämfört med dagens markanvändning. En ökad trafikmängd innebär också en större mängd föroreningar i dagvattnet. Gällande dagvattenhantering finns redan i dagsläget behov för nya systemlösningar som kan klara starka nederbördstillfällen och det kommer att bli
nödvändigt att fördröja dagvattnet innan det når ledningsnätet.
Sammanfattningsvis bedöms att de planerade förändringar inom utredningsområdet endast ha liten påverkan på grundvattnets nivåer och kvalitet om Simrishamnsbanan läggs i befintligt markplan. Det samma gäller påverkan på eventuella
intressekonflikter gällande nyttjande av grundvatten dvs. befintiga brunnsanläggningar. Anläggs Simrishamnsbanan under befintlig marknivå finns risk för påverkan på grundvattnet, dock främst i anläggningsfasen. Tråget skall anläggas som
vattentät tråg för att minimera påverkan på grundvattnet.
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Miljökvalitetsnormer för luft
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordning (2010:477). Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften
med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik.
Vid planering och planläggning ska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följas.
Det finns miljökvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxid, bly, bensen, kolmonoxid och partiklar. I anslutning till planområdet riskerar överskridelse
av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid endast på Hornsgatan i områdets östra
del. Enligt statistik från Miljöförvaltningen ligger medeltalet av 5 mätningar vid Vattenverksvägen 23 och Rosendalsvägen 13 på 21 respektive 29 µg/m3 (miljökvalitetsnormen ligger på 40 µg/m3).
KON SEK VEN SER AV PL ANFÖRSL AGE T

En ökad befolkning inom planområdet kan medföra ökad vägtrafik. Detta i kombination med tätare bebyggelse kan skapa höga halter kväveoxider lokalt. Det
finns dock möjligheter att anpassa förtätningen så att genomströmning gynnas
och med närhet till Östervärn station, förbättrade cykelbanekopplingar, spårvagn och utökad kollektivtrafik kan ökningen i vägtrafik minimeras.
Planen kommer att innebära att tung trafik till och från verksamheterna
söder om Bulltoftavägen (bussgarage, avfallshantering och andra industrier)
omlokaliseras utanför planområdet. Verksamheterna ersätts med bostäder istället men reduktionen av utsläpp av luftföroreningar från tunga trafiken riskerar
att ätas upp av de boendes körmönster. Vidare tillkommer nya serviceverksamheter vid noderna som medför leveranstransporter. Dessa utgör dock endast en
andel av den buss- och lastbilstrafik som förekommer i alternativet Oförändrad
markanvändning.
Med en ökad biltrafik till följd av fler boende inom planområdet ökar utsläppen lokalt. Om gaturummen dessutom förtätas, med hela fasader och höga hus
på båda sidor om gatan, stängs luften inne och utspädning av luftföroreningar
minskar. Genom att bryta fasader och skapa kvarter med gränder och bebyggelse i olika höjder, ökar luftomrörningen. Detta sker dock på bekostnad av ökad
bullerspridning och svårigheter att skapa tysta sidor. Dessa frågor blir särskilt viktiga att utreda i det kommande planarbetet för Södra Bulltoftavägen och för
Singelgatans förlängning, Lundavägen och Hornsgatan som blir huvudgator och
sammanfaller med de tätaste exploateringstalen.
Luftkvaliteten påverkas allmänt av trafiken inom planområdet. Vägtrafik släpper ut lägst mängder luftföroreningar när den rör sig med en jämn och låg hastighet. Detta främjar inte bara luftkvaliteten utan även bullernivåer då tomgångskörning, acceleration och inbromsning upplevs som störande av boende och
personer som vistas i gaturummen.
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn innehåller även åtgärder
som bidrar till en reduktion i utsläpp av luftföroreningar. Närheten till Östervärns
station, spårvagn, bussar och cykelbanor är positiva inslag. Spårbunden trafik
planeras på Södra Bulltoftavägen. I väntan detta utgör stråket en stomlinje för
buss. Nya kopplingar över/under Simrishamnsbanan underlättar för cyklandet
genom planområdet. Om dessa genomförs och nyttjas, minskar vägtrafiken och
utsläppen till luft reduceras.

Gator i Malmö där miljökvalitetsnormerna för luft riskerar
överskridas (gult). Illustration från
2017. Gator med relevans för planområdet ligger längst upp til höger i kartbilden.

Beräknade halter av CO2 i och
kring planområdet (i rödt), Malmö
stad 2017
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Planen föreslår också p-hus vid ”entréerna” till planområdet. Syftet är att
reducera biltrafiken inom området. Om p-hus ska fungera väl för planens syfte,
bör det finnas få andra p-platser inom planområdet. För att förhindra att besökare undviker området på grund av upplevd otillgänglighet kan digitala busstidtabeller, hållplatskartor, lånecyklar, lånebarnvagnar, lånekärror av olika slag finnas att tillgå i p-huset.
Vegetation påverkar partikelhalten i luft. Partiklar fastnar på blad och barr
och transporteras vidare i samband med nederbörd. Viktigt i sammanhanget är
att nederbörden för partiklarna till genomsläppliga ytor under vegetationen eller
transporteras via dagvattensystem till en damm för sedimentering. Vid plantering bör inslag av barrväxter prioriteras då de bär barr året runt till skillnad från
vegetation med lövverk.
En viktig aspekt i planeringen är lokaliseringen av förskolor. För att skapa en
smidig vardag är målet att förlägga förskolor mellan tågstationen Östervärn och
bostadsområdena norrut och österut. Detta innebär att de lokaliseras i de tätare
delarna där luftkvaliteten kan vara sämre. Miljöförvaltningens vägledning Starta
förskola – Lagkrav och miljöförvaltningens råd. Hänsyn bör tas till denna vid
beslut om lokalisering av förskolorna och utformning av förskolornas närmiljö.
KONSE KVE NS E R AV ALTE RNATIVE N

I alternativet Oförändrad markanvändning bibehålls områdets användning, och
tung trafik till bussdepån och verksamhetsområden kvarstår. Trenden för biltrafiken och tung trafik längs med Lundavägen, Stockholmsvägen och Hornsgatan
visar på en ökning. Av inpendlarna använder 64% bilen vid arbetsresor. Dessa
vägar ligger nära planområdet och kan påverka luftkvaliteten inom planområdet. Det finns en förhoppning om att denna trend bryts då Simrishamnsbanan
tas i bruk, och spårväg introduceras. Simrishamnsbanan knyter an Sjöbo, Veberöd, Dalby och Staffanstorp till Malmö. Simrishamnsbanan kommer att medföra
en överflyttning av resenärer främst från buss till tåg men även från bil till tåg. En
spårbunden inpendling skulle kunna medföra en reducering av utsläpp av luftföroreningar på exempelvis Lundavägen, Stockholmsvägen och Hornsgatan. Det
är ingen skillnad i luftföroreningshalterna i alternativet Simrishamnsbanan förlagd i markplan.

Buller

Dygnsekvivalenta ljudnivåer på 2
m höjd. Grönt motsvarar ≤ 55 dBA.
Färgfält i 5dB-intervall. Sammanlagda ljudnivåer från väg- och tågtrafik, 2012.

Området är uppdelat I olika zoner avseende bullerexponering. I den västra delen
präglas området starkt av både väg- och tågtrafik. Stockholmsvägen (E22, motorväg) sätter stark prägel på denna del av området med stark trafik som når toppar
under tidiga morgontimmar mellan ca kl. 07.30 och 9.00 samt under eftermiddagar mellan ca kl.15 och 18. Trafik upp mot 40 000 fordon per årsmedeldygn passerar vilket ger ekvivalenta ljudnivåer på strax under 70 dBA vid intilliggande
bostäder. Området väster om Stockholmsvägen är i huvudsak upptagen av en
transformatorstation/ställverk och helt omgiven av järnväg (stambanan och
rangerbangård) och gatutrafik (Hornsgatan med flera).
Något kvarter öster om motorvägen börjar bostadsbebyggelse längs vattenverksvägen och bullerskärmningen som den första raden högre hus ger medför
att bullret från motorväg och järnväg dämpas kraftigt. Ett kvarter in på Högamöllegatan ligger bakgrundsljudnivåerna en bit under 50 dBA.
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Ett par hundra meter in i området österut längst Vattenverksvägen återstårendast en ”bakgrundsmatta” från Stockholmsvägen och de bullerkällor som blir
dominerande är trafiken på lokalgatorna. Nobina bedriver bussdepåverksamhet i
områdets östra del och detta ger tidvis stark bullerpåverkan inom närområdet,
främst på morgonen och eftermiddagen då bussar kör ut och in till depåområdet. Även körning inom depåområdet och drift/service ger viss bullerpåverkan.
Denna verksamhet förutsättas dock flyttas ut av området när planen realiseras. I
de sydvästliga delarna, väster om tågviadukten för Kontinentalbanan ligger en
del mindre verksamheter, t ex bilverkstäder men även Kirsebergs ishall. Inget av
detta ger någon väsentlig bullerpåverkan inom området.
På Kontinentalbanan körs all södergående godstrafik till Trelleborg, Ystad och
Köpenhamn. Kontinentalbanan ligger också på en ca 5 m hög bank i detta område
vilket gör att bulleralstringen blir tydlig vid tågpassagerna som sker spridda under
hela dygnet. Enligt tidigare utförda bullerutredningar (Malmö Stad, 2012) ligger de
dygnsekvivalenta ljudnivåerna på ca 67-68 dBA vid fastigheter ca 40 m från spåret.
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en bullerutredning för planområdet (Sweco
2018). För detaljplaner gäller riktvärden enligt förordningen om trafikbuller vid
bostadsbyggnader (SFS 2015:216 tom SFS 2017:359).
KON SEK VEN SER AV PL ANFÖRSL AGE T

En realisering av planforslaget innebär ny bebyggelse mot existerande vägar och
järnvägar. Den nya bebyggelsestrukturen dämpar buller från väg och järnväg in i
området. I översiktplaneförslaget föreslås i huvudsak kontor och handel och parkeringshus närmast kontinentalbanan. Om bostadskvarter placeras nära spår och
starkt trafikerade vägar måste det arbetas aktivt för att säkerställa tysta sidor till
lägenheterna. Malmö stads riktlinjer för trafikbuller ska följas i detaljplanearbetet
och vid projektering av fastigheterna och placering av rekreativa ytor skyddade
från större störningar.
I princip alla byggnader längs Kontinentalbanan, Nobelvägen, Lundavägen
och Sallerupsvägen har fasadljudnivåer som överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Här måste genomgående lägenheter med en ljuddämpad sida tillämpas för
att göra det möjligt att bygga bostäder. Vid mindre bostäder kan upp till 65 dBA
ekvivalent ljudnivå vid fasad kan godtas om bostäders golvyta inte översiger 35
m2. För de fastigheter där kvartersbyggnader inte tillämpas, till exempel punkthus, är det svårt att skapa en ljuddämpad sida i bullerutsatta områden. Punkthusen som redovisas i planillustrationen är inte i nuläget lämpliga för bostäder.
Bullerberäkningen av kumulativ dygnsekvivalent ljudnivå på illustrationen
sid 24 visar tydligt vilka delar av området som är mest utsatta, men också att bakomliggande bebyggelse behöver skyddas för att skapa bra bullermiljöer. Bebyggelse längs kontinentalbanan behöver uppföras med fasad mot spåret för att
skapa tystare gårdsmiljöer. De redan uppsatta bullerplank visar också att detta är
en effektiv åtgärd för att minska bullerpåverkan och bör övervägas att sättas upp
på fler sträckor längs spåret, bland annat vid Östervärns station.
Med järnväg nedsänkt i tråg, kommer bulleralstringen att minska med
1-9 dBA. Beroende på trågets utformning kommer reduktionen att variera.
Malmö Stads riktvärden kommer att innehållas om man förlägger Simrishamnsbanan i ett 6 m djupt tråg. Om djupet minskas kommer bullret att öka med ca
3dB vid 8 meters avstånd till spåret. Men med ovan angivna trafikförutsättningar
kommer ljudnivåerna att med god marginal ligga under Malmö Stads riktvärden.

Beräknade trafikmängder
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Färgkod buller, Bullerutbrednignskarta Sweco 2018
KONSE KVE NS E R AV ALTE RNATIVE N

Skillanderna mellan alternativen är mycket små avseende den ekvivalenta ljudnivån. I huvudsak innebär skilnaden att något fler av byggnaderna i koloniområdet
öster om Simrishamnsbanan får ljudnivåer upp mot 50 dBA vid fasad samt
70 dBA maxnivå. Nollalternativet innebär ingen skillnad i bullerpåverkan i området. I Alternativet Oförändrad markanvändning liknar bullersituationen i stort den
som finns idag och kan jämföras med Malmö stads bullerutredning 2017. Detta
alternativet innebär att Simrishamnsbanan realiseras men ingen väsentlig övrig
förändring avseende bebyggelse med mera kommer att ske. Med en trafikerad
Simrishamnsbana genom Kirsebergsområdet och med förläggning i befintlig
sträckning kommer den utökade tågtrafiken att ge ökad bullerbelastning inom
ett närområde till järnvägen. Alla eller de flesta tågen mot Simrishamn kommer
att stanna vid Östervärn för att sedan passera delar av Kirseberg i 70 km/h och
sedan öka till 110 km/h utanför området. Samma sak gäller för tåg mot Malmö
Central där större delen av Kirseberg är hastighetsbegränsad till 40 km/h.
I dagsläget ligger i huvudsak kolonilotter och industrilokaler längs sträckan.
Det finns dock en fastighet, Södra Bulltoftavägen 59 som ligger på ca 20 meters
avstånd från spåret. Även delar av Beijers park kommer att beröras av tågtrafiken.
När det gäller fastigheten Södra Bulltoftavägen 59 ligger den lokaliserad i områdets östra del där tåghastigheten ökar för att ligga mellan 40 och 80 km/h. Exakt
hastighet är oklar i dagsläget.
I alternativet Simrishamnsbanan förlagd i markplan kommer Malmö Stads
riktvärden inte att överskridas vid den lägre hastigheten (40 km/h) som planeras
inom större delen av Kirseberg, men i områdets östra delar kan hastigheter upp
mot 80 km/h uppnås. På avstånd närmare än ca 60 meter kan då riktvärdena för
maximal ljudnivå överskridas. Ljudnivåerna på högre höjd än 2 meter kommer
att vara oförändrade.
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Miljökonsekvenser i relation till
miljömål
Nationella mål
De nationella miljökvalitetsmålen beslutades 1999 och reviderades 2010. Dessa
ligger till grund både för de regionala och lokala miljömålen och miljökonsekvenserna bedöms i förhållande till dessa. De nationella målen är:
1.

Begränsad klimatpåverkan

2.

Frisk luft

3.

Bara naturlig försurning

4.

Giftfri miljö

5.

Skyddande ozonskikt

6.

Säker strålmiljö

7.

Ingen övergödning

8.

Levande sjöar och vattendrag

9.

Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Regionala miljömål
De skånska miljömålen bygger på de nationella målen, Länsstyrelsen har identifierat de särskilda Skånska utmaningarna: (relevanta för denna översiktsplan):
•

Hållbara transporter

•

Hänsyn till havet

•

Hushållning med mark och vattenresurser

• Skydd av natur och kulturvärden
Utmaningarna har konkretiserats i ett antal åtgärder som är centrala för att de
nationella miljökvalitetsmålen (relevanta för denna översiktsplan):
•

Ökat andel kollektivtrafikresande

•

Nya bostäder planeras och byggs nära kollektivtrafik

•

Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter

•

Hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering

•

Åtgärder för att minska näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten

•

Exploatering av åkermark begränsas

•

Planer för hantering av spillvatten, dagvatten och dricksvatten tas fram

•

Värdefulla naturområden skyddas

•

Åtgärder för att hejda förlusten av biologisk mångfald

•

Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade naturvärde
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Malmö stads miljömål
Malmö har antagit ett ambitiöst miljöprogram. Miljöprogram för Malmö stad
2009 –2020 har omformulerat de nationella miljömålen och sorterat dem in
under fyra övergripande rubriker. Fördjupningar av översiktsplanen är ett av flera
instrument för att uppnå de ställda målen i miljöprogrammet och det är logiskt
att bedöma planförslaget mot stadens egna beslutade miljömål. Miljö- och klimatmålen är i sin tur konkretiserade genom Handlingsprogram för Miljö- och Klimatarbetet i Malmö som antogs hösten 2011. Den senaste handlingsplanen för
miljöprogrammet (2015 - 2018) antogs våren 2015.
MIL JÖPROGR AM M E TS MÅL ÄR:

•

Sveriges Klimatsmartaste stad

•

Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

•

Naturtillgångar brukas hållbart

•

I Malmö är det lätt att göra rätt

Bedömning i relation till nationella, regionala och lokala miljömål
De miljökvalitetsmål som anses vara av relevans för aktuellt planförslag är
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Hav i balans samt levande kust och skärgård,
Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap, En god bebyggd miljö och Ett
rikt växt- och djurliv.
Planen möjliggör bostäder i ett mycket bra pendlingsläge vilket har en positiv inverkan på miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”, liksom den stödjer de regionala målen genom att skapa förutsättningar för en minskad biltrafik.
Likaså följer planerna intentionerna i Malmö stads mål ”Sveriges klimatsmartaste
stad” genom att gynna kollektivt resande med god infrastruktur för cykel och
spårbunden trafik.
Det är ingen skillnad mellan planförslaget, Nollalternativet och Simrishamnsbanan i markplan förhållande till målet, medan Alternativet Oförändrad markanvändning innebär endast en mindre positiv inverkan. I detta alternativet utnyttjas
inte det stationsnära läget för etablering av bostäder och verksamheter och skapar därmed inte lika goda förutsättningar för en minskad biltrafik, annat än för
de boende och verksamheter som redan ligger i närområdet. Bostäder risikerar
planeras på andra platser inom kommunen eller i kranskommunerna och med
sämre förutsättningar för god kollektivtrafik.
Produktion av energieffektiva byggnader och energieffektivisering av befintlig bebyggelse, tillsammans med möjligheterna för lokal produktion av förnybar
energi på fastigheterna samverkar mot att nå Malmö stads energimål, avsaknad
av en energistrategi i detta skede av planeringen riskerar att målet om Sveriges
klimatsmartaste stad inte nås. Detta gäller planförslaget, Nollalternativet och Simrishamnsbanan i markplan medan alternativet Oförändrad markanvändning innebär ingen ökad energiförbrukning och mindre negativ påverkan på målet.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft kan påverkas negativt av planförslaget, Nollalternativet och Simrishamnsbanan i markplan. De nationella miljökvalitetsmålens
nivåer avseende kväveoxid och partiklar riskerar att inte innehållas på huvudgator. Det finns också risk för högre halter av luftföroreninger i den täta blandade
staden som planeras.
Planförslagets reningsdammar för dagvatten minskar belastningen av kväve
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och fosfor och bedöms därmed bidra till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet
Ingen övergödning, liksom de regionala målen kopplade till detta. Den ökade
mängden hårdgjorda ytor kan dock öka belastningen av andra föroreningar.
Belastningen kommer att vara större jämfört med dagens markanvändning.
Påverkan på miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård
bedöms som mycket marginell och positiv ur övergödningsaspekten men negativ avseende övriga ämnen. Skillnaden mellan planförslaget och Simrishamnsbanan i markplan är marginell. Genom de möjligheter som ges att utnyttja en blå
struktur med öppna dagvattenlösningar vid översvämningar bidrar planen även
till uppfyllandet av regionens mål för planering av omhändertagande av dagvatten samt hänsyn till klimatförändringar i den fysiska planeringen. I alternativet Oförändrad markanvändning finns problemen kvar med dagvattenssytemets
kapacitet och möjlighet för avledning. Om inte detta åtgärdas finns risk för negativ påverkan på miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.
De geologiska förutsättningarna innebär en begränsad infiltration av dagvatten
vilket gör att inget av alternativen bedöms påverka miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.
Ianspråkstagandet av tidigare verkamhetsområden genom förtätning av
befintlig stadstrukturt uppfyller miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, liksom det regionala delmålet för hushållning med markresurser. Planförslaget
innebär samtidigt en positiv påverkan på miljökvalitetsmålet ur andra aspekter,
t.ex. genom att förutsättningarna för biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljöer stärks i och med planens intentioner. På motsvarande sätt bedöms
påverkan på det lokala miljömålet ”Naturtillgångar brukas hållbart” positivt.
En av de huvudsakliga intentionerna med planförslaget är att säkerställa att
miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö uppfylls. Planen ger förutsättningar för
en bebyggd miljö som ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Fastigheter ut
mot större befintliga vägar och järnvägen bidrar till att skydda bostäderna inom
planområdet mot buller. Bostäder mot större vägar inom området riskerar att
överskrida riktvärdet 55 dBA på bullerutsatt sida. Med dagens tekniska lösningar
bedöms det dock som fullt möjligt att i samtliga fall uppfylla kraven på avsteg
gällande ljudmiljön på uteplats samt en god boendemiljö inomhus. Avgörande
är dock att ljudmiljöaspekterna tas med redan i planläggningen. Kulturvärden
tas till vara och utvecklas i planen.
Byggnader och anläggningar förutsätts kunna utformas på ett miljöanpassat
sätt för en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser.
Även Malmös mål ”Framtidens stadsmiljö finns i Malmö” uppfylls med planförslaget som helhet, i och med sitt fokus på tät och blandad bebyggelse med närhet
till goda vistelsemiljöer, grönska och de goda förutsättningarna för kollektivtrafik. Nollaternativet påverkar inte detta miljökvalitetsmål. Alternativ A med järnvägen kvar i markplan gör detta mål svårare att uppnå på grund av järnvägens
barriäreffekt, Alternativ B uppfyller målet bättre i och med kopplingarna över
järnvägen i markplan.
Sammanfattningsvis bedöms den påverkan som uppstår på berörda miljökvalitetsmål i huvudsak ske i positiv riktning. Detta gäller Begränsad klimatpåverkan, En god bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. För miljökvalitetsmålen
Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt odlingslandskap är påverkan positiv på vissa delar av målet och negativ på andra. Målen Frisk luft påverkas
inte negativt och Grundvatten av god kvalitet påverkas inte.
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Åtgärder för att minska
negativ miljöpåverkan
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn är ett vägledande dokument
som påverkar vilka beslut som tas i den framtida planeringen. Planen samspelar
med stadens beslut genom Malmö stads miljöprogram och den tillhörande Handlingsplan för klimat och miljöarbetet i Malmö. Andra styrande program är till
exempel Trafikmiljöprogrammet och Naturvårdsplanen. De åtgärder som föreslås i
dessa program kommer om de genomförs alla bidra till att minska den negativa
miljöpåverkan.
Vid byggande på stadens mark gäller Miljöbyggstrategin. Programmets riktlinjer kan följas även på privat mark och fungera som verktyg till byggherrar för att
uppnå en god miljöprestanda och minska negativ miljöpåverkan. Certifieringssystem och systematiskt hållbarhetsarbete genom til exempel Swedish Green
buildings Citylab action är åtgärder privata aktörer kan använda.
Malmö stads Tillämpningsskrift om trafikbuller och Åtgärdsprogram mot buller
2014-2018 innehåller båda åtgärder för att minimera bullerpåverkan.
Åtgärder för att ta hand om och fördröja dagvatten lokalt är viktiga för att
minimera effekterna av ökade och kraftiga nederbördsmängder. Dagvattenstrategin ska följas. Åtgärder i tät stadsmiljö, med mycket hårdgjorda ytor prioriteras
till exempel genom fördröjning med planteringar och gröna tak.
Balanseringsprincipen ska användas i planeringsprocessen. Det innebär att
betydande negativ påverkan på ekologiska värden så långt möjligt ska undvikas
eller minimeras. I andra hand ska kompensationsåtgärder genomföras på plats.
Kan negativ påverkan inte undvikas, minimeras eller kompenseras ska ersättningsåtgärder genomföras i ett annat funktionellt sammanhang.
Fortsatt planering behöver föregås av fördjupade undersökningar och provtagningar för att lokalisera föroreningar i mark och byggnader och fastställa
behov av åtgärder.
Kulturvärdens tillvaratagande i byggnader och miljöer behöver studeras närmare. Byggherre eller ägare med hjälp av byggnadsantikvarie tar fram riktlinjer
för omvandling av industribebyggelse till nya funktioner. De kulturhistoriska värdena skyddas långsiktigt genom bestämmelser i detaljplan.
En energistrategi för området bör utarbetas av aktörer i området för att nå
stadens mål om förnybar energiproduktion.
AT T BE AK TA S ÄRS K ILT I KO M MAND E D E TAL J P L ANE R:

•

Skydd av värdefull kulturmiljö och strukturer i bestämmelser

•

Dagvattenhantering

•

Klimatanpassning extrema nederbördsmängder

•

Tåg och vägbuller

•

Miljökvalitetsnormer för luft längs hårt belastade gator

•

Markföroreningar

•

Risker
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Uppföljning
Det är nödvändigt att kontinuerligt följa upp översiktsplanens miljökonsekvenser. Det arbetas inom Malmö stad med uppföljningar av översiktsplanen, miljöprogrammet och andra beslutade mål, och det är önskvärt att hitta en struktur
för uppföljning som är användbar på fler nivåer.

Referenser, styrande dokument, PM och underlag
UN D E R L AG TILL MIL JÖKONSE KVE NSBE SKRVNING F Ö RD J UPAD ÖVE RS I K TSPL A N FÖ R D EL AV KIRSE BE RG

•

PM FÖP Kirseberg - Luftkvalitet

•

PM FÖP Kirseberg - Buller

•

PM FÖP Kirseberg - Risk och säkerhet

•

PM FÖP Kirseberg - Markföroreningar

•

PM FÖP Kirseberg - Kulturmiljö

•

PM FÖP Kirseberg - Riksintressen

•

PM FÖP Kirseberg - Energi

•

PM FÖP Kirseberg - Dagvatten

• PM FÖP Kirseberg - Miljömålstabell
(Underlag framtagna av WSP januari 2014)
Kompletterande underlag:
• PM Underlag till MKB FÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Buller, med bilagor beräknad bullerutbredning
• PM Underlag till MKB FÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Dagvatten
och Klimat
• PM Underlag till MKB FÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Naturmiljö
(Underlag framtagna av Sweco augusti 2018)
ÖV R IG A U N D ER L AG

•

Översiktlig kulturmiljöutredning - Järnvägsverkstäderna i Kirsebeg med
omnejd, Kulturförvaltningen Malmö 2013

•

Översiktlig naturinventering av delområdena Ellstorp och Järnvägsverkstäderna, stadsbyggnadskontoret 2013

•

Naturvärdesinventering av banområde vid Kirseberg och trädgårdsmark vid
Ellstorp, Malmö stad, Ekologigruppen 2016

•

Gröna strategier för stadsutveckling i Kirseberg och Ellstrop, Ekologigruppen
2016

•

Översiktlig miljötekninsk markundersökning, Järnvägen 1:5 Malmö, Golder
2007

•

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Järnvägen 1:5,
Bo Altenstam AB, Hörby, DGE 2013

•

Miljöteknisk markundersökning, Markundersökningsrapport Järnvägen 1:5,
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Ramböll 2014
•

Järnvägen 1:5, Kompletterande Markundersökning, Ramböll 2015

•

Järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning Simrishamnsbanan,
delen Malmö Tomelilla, remissutgåva Trafikverket 2014

•

Luften i Malmö 2017, Malmö stad
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•

Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020

•

Handlingsplan för klimat- och miljö-arbetet i Malmö stad 2015–2018

•

Miljöredovisning 2018

•

Energistrategi för Malmö 2009

•

Trafikmiljöprogram Malmö stad 2012–2017

•

Cykelprogram för Malmö stad 2012–2019

•

Framtidens kollektivtrafik i Malmö, Strategi för genomförande 2010

•

Grönplan Malmö 2003

•

Naturvårdsplan för Malmö 2012

•

Hur kan Malmö växa – hållbart? dialog-PM 2009:1

•

Dagvattenpolicy Malmö 2000

•

Dagvattenstrategi Malmö 2008

•

Miljöbyggstrategi Malmö 2017

•

Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2014–2018

•

Tillämpningsskrift om trafikbuller, 2012

•

Avfallsplan för Malmö stad och Burlöv kommun 2016–2020

•

Skånska åtgärder för att nå miljömålen 2016-2020

•

Trafik och mobilitetsplan, 2016

•

Förstudie planprogram spårväg Etapp 1, 2013
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