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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 utställningsförslaget till Översiktsplan för Nyhamnen. MKB:n kommer
inte att antas av kommunfullmäktige men är ett väsentligt
beslutsunderlag vid antagande av översiktsplanen. MKB:n
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.
KO NTAK T

Stadsbyggnadskontoret
telefon: 040 - 34 10 00
e-post: stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Miljökonsekvensbeskrivning
BA KGRU N D O CH SYFT E

Syftet med Översiktsplan för Nyhamnen är att möjliggöra en fortsatt strukturerad och
välplanerad utveckling av planområdet. 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 miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera och beskriva de direkta
och indirekta effekterna som den föreslagna förändringen kan medföra, dels på
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen av mark, vatten, material, råvaror och energi. Ett genomförande av översiktsplanen kan ge både positiva och negativa miljöeffekter och bådadera ska redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar frågeställningarna på en översiktlig nivå,
motsvarande den som redovisas i den fördjupade översiktsplanen. Beskrivningen ska
peka på vilka konsekvenser som behöver studeras närmare i fortsatt detaljplanering. En
samlad bedömning av vad som framkommit i MKB:n ska redovisas i översiktsplanen.
M E TOD O CH PRO CESS

Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på de frågor som kan innebära betydande miljöpåverkan på övergripande nivå. Bedömning av konsekvenser på detaljerad nivå är mer
relevanta att göra i samband med utarbetandet av detaljplaner och efterföljande utredningar.
En avvägning av miljökonsekvenserna har skett kontinuerligt under framtagandet
av översiktsplanens utställningsförslag. Underlag till miljökonsekvensbeskrivningen har
handlats upp av konsult till samrådsförslaget 2015. Inför utställningsförslaget har fler underlag
uppdaterats utifrån ändrade eller justerade förutsättningar. Dessa underlag har använts vid
framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar
på miljökvalitetsnormer för luft, buller, säkerhet och riskfaktorer. Konsekvenser för kulturmiljö, naturmiljö, dagvatten, resurseffektivitet, och klimatanpassning bedöms också.
Bedömning sker genom att studera hur översiktsplanen följer nationellt och regionalt
uppsatta miljökvalitetsmål, samt Malmö stads miljöprogram.
Miljökonsekvenserna bedöms 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 ett sammanhang med sociala och ekonomiska aspekter. Miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om den fördjupade översiktsplanen inte genomförs, behandlas under
punkten "Alternativ". Till utställningsförslaget följer denna översiktliga konsekvensbeskrivning av de miljömässiga konsekvenserna.
Samråd har hållits med Länsstyrelsen om avgränsning och alternativ, inför och under
samrådstiden.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska en
ligt 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, forn- och 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.
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Planområdets avgränsning

Planförslaget
Planområdet är 93 ha stort, exklusive bangården, varav 6,5 ha består av nya utfyllnader
av hamnbassänger. Området består i dag till stora delar i dag av före detta verksamhetsområden knuten till hamnverksamheten. Planförslaget innebär att ca 8 000 nya bostäder och ca 13 500 arbetsplatser skapas. Det planeras för 3 nya grundskolor och 7-8 förskolor. Planområdet ligger i direkt anslutning till Malmö centralstation och har i de västra
delarna en stark koppling till vattnet. Cirka 8,3 ha nya parker och grönstråk skapas. Nya
kopplingar och förbindelser skapas, till Malmös stadskärna genom nord-sydliga gångoch cykelbroar över bangården, och till Västra hamnen genom öst-västliga broar över
hamnbassängerna.

Avgränsning
Eftersom det är en översiktsplan som ska miljökonsekvensbeskrivas är det i första hand
de konsekvenser som uppkommer om planen genomförs som bedöms. 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 AF IS K AVGR ÄNS NING

För miljöbedömningen används samma geografiska avgränsning som planområdet i
Översiktsplan för Nyhamnen. Hänsyn ska dock tas till påverkan från omgivningen, från
verksamheter i hamnen, och trafik genom området till bland annat Västra hamnen.
T IDSAVGR ÄNS NING

Översiktsplanen ska utgöra ett styrande dokument för utvecklingen av planområdet i
det långa perspektivet, i detta fall satt till 30 år. Tidsperspektivet gör att konsekvenserna
bedöms på en översiktlig nivå med utgångspunkt i nuvarande kunskapsläge. De reella
konsekvenserna av genomförandet av planen kommer att påverkas av förändrade förutsättningar, hur samhället, lagstiftning och miljön ändras under tidsperioden.
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B E DÖ MDA MIL J ÖA S PE K T E R

De miljömässiga konsekvenserna utgår ifrån nationella, regionala och lokala miljömål
och beskriver de betydande konsekvenser som planens mål, inriktningar, strategier och
planeringsriktlinjer ger. Fokus har särskilt lagts på konsekvenser för människors hälsa,
luftkvalitet, buller samt klimatpåverkan. Dessa aspekter bedöms som särskilt kritiska i
relation till planens genomförande.

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 antogs i maj 2014. Denna översiktsplan för
Nyhamnen är en geografisk fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen, där
riktlinjer för utvecklingen av området har angetts. Planområdet i översiktsplanen för
Nyhamnen är till största delen avsatt för ny blandad stadsbebyggelse. I planens nordliga
delar är en del av området markerat som verksamhetsområde. I förhållande till nollalternativet finns det i planförslaget justeringar, bland annat föreslås ändringar av riksintresseavgränsningarna för hamnverksamheten, Västkustvägen och bangården, och nya
utfyllnader som bildar öar och kanaler.

Andra alternativ
Eftersom Nollalternativet inte innebär stora skillnader jämfört med planförslaget så kommer miljökonsekvenserna i stort sätt att vara de samma. Mer relevant kan det vara att
jämföra med alternativen Oförändrad markanvändning och En högre exploatering. Jämförelsealternativet med den högre exploateringen, benämnt Alternativ B, motsvarar en
ökning med 25 % av den totala byggnadsvolymen i förhållande till nollalternativet. Detta
innebär en genomsnittlig ökning av bebyggelsens höjd till minst 7 våningar. Den ökade
byggnadsvolymen innebär också utökat behov av service med motsvarande procentsats, och behov för ökning av parkmarken. Effekten av ökade byggnadsvolymer innebär
med andra ord att andelen markyta för byggnader minskar. Utökningen av ytor för service och park förutsätts i alternativet att ske där ytor för detta är angett i planförslaget.
Nollalternativet och Alternativ B belyses i de upphandlade underlag som togs fram
december 2015, och reviderades 2017 och kompletterar den översiktliga första miljöbedömningen efter samrådet.

Sammanfattning och
samlad bedömning
Översiktsplan för Nyhamnen följer strategin att bygga en mer koncentrerad stad. Det ger
en totalt sett mindre påverkan på miljön och ligger i linje med den kommuntäckande
Översiktsplan för Malmö, som antogs av kommunfullmäktige 22 maj 2014. Den ligger
också i linje med aktualiseringen av den kommuntäckande översiktsplanen som förväntas bli antagen våren 2018. Dessa principer lades fast redan i den kommuntäckande översiktsplanen från år 2000 och i dess aktualisering från år 2005. 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 barriärer
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•

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

•

en satsning på en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik i form av tåg som trafikerar
centralstationen och på sikt ett införande av spårväg

•

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
Nyhamnen 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, och tar upp områden som behöver utredas ytterligare i efterföljande planarbeten. Miljökonsekvenserna av en
utbyggnad av planområdet bedöms sammantaget som förhållandevis små. Sambandet mellan Malmö centralstation, Malmö centrum och regionala målpunkter skapar förutsättningar
för ett hållbart resande. Förutsättningarna för att klara miljökvalitetsnormerna för luft och
normer för buller är dock en utmaning vid genomförandet av planen.
KONSE KV E 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 ett 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 Nyhamnens genomförande är i korthet:
•

Blandad stadsbebyggelse i stationsnära läge med goda kommunikationer med
regional och lokal busstrafik i tillägg till tågen, och en god infrastruktur för gångoch cykeltrafik

•

Tidigare verksamhetsområden tas i anspråk för ny bebyggelse

•

Bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

•

Skapande av nya rekreativa parker, gång- och cykelstråk

•

Skapande av nya naturvärden
Sammantaget görs bedömningen att genomförandet av Översiktsplan för Nyhamnen bidrar till en hållbar utveckling av Malmö. Trafikstrategin i översiktsplanen strävar
efter att minska andelen resor som sker med bil vilket också ger positiva konsekvenser
för utsläpp, luftföroreningar och buller. Om utbyggnaden sker på någon mindre central
plats i Malmö eller Skåne är det sannolikt att den genererar betydligt mer trafik.
Området är i dag redan utsatt för buller från verksamheter inom området, från fartyg
och annan hamnverksamhet, samt från järnvägen. Negativa konsekvenser är den ökade
trafiken som en utbyggnad innebär för luft och bullernivåer vid hårt trafikerade gator.
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.
Att åstadkomma 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.
Planområdets lokalisering och utbyggnad har också stor betydelse för såväl Malmös som
regionens tillväxt och utveckling.
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UTMAN IN G A R

Industribuller utgör den viktigaste negativa miljöaspekten för planen. Området kommer
att vara bullerutsatt under så väl som efter genomförandetiden. En särskild utmaning
kommer att vara den etappvisa utbyggnaden i förhållande till buller från hamnverksamheten.
Markföroreningar utgör en stor negativ påverkan på den planerade utbyggnaden.
Området innehåller kända och misstänkta föroreningar på ett flertal platser kopplat till
tidigare och nuvarande verksamheter i området, och vidare provtagningar erfordras för
att fastslå lämpliga åtgärder.
Planområdet ligger vid havet, och effekterna av ett förändrat klimat måste beaktas i
genomförandet av planen. Både med tanke på långsiktigt stigande havsnivåer, temporära nivåhöjningar orsakade av stormar och effekterna av ökade nederbördsmängder.

Konsekvenser av Alternativen
En samlad bedömning av konsekvenserna för alternativen redovisas nedan.
NO L L ALTER N ATIV

Nollalternativet skiljer sig inte väsentligt från planförslaget och konsekvenserna bedöms
var de samma. Nollalternativet innebär dock en mindre exploatering och alstrar med
andra ord mindre trafik. Skyddande bebyggelse på Nyhamnspiren mot södra frihamnskajen och i planens nordliga delar mot hamnverksamhet och buller krävs dock även i
Nollalternativet. Och i de nordliga delarna av planområdet vill denna bebyggelse ligga
längre söderut och medger färre bostäder i planområdet. Inga utfyllnader i hamnbassängerna i form av lägre vattendjup i bassängerna, och att inga öar skapas, innebär att
föroreningar i bottenslam stannar kvar och de marina biotoperna förblir bristfälliga. I de
delar som är markerat som verksamhetsområde vill eventuella markföroreningar ligga
kvar. Det har inte tagits ställning till kustskydd och stora delar av området riskerar att
översvämmas vid höga havsnivåer.
OF ÖR Ä N D R AD MA RK ANVÄNDNING

Vid oförändrad markanvändning fortsätter området att bestå av verksamheter både
knuten till hamnverksamheten och annan verksamhet. Markföroreningar ligger kvar i
marken och hamnbassängerna. På grund av det stora behovet för nya bostäder vill det
sannolikt dock byggas på annan plats inom kommunen, och denna utbyggnad förläggas på en mindre central plats med mindre gynnsamt läge vad gäller kommunikationer.
En konsekvens av detta blir att mer trafik alstras som påverkar andra delar av staden mer
vad gäller luftkvalitet och buller. En utbyggnad på annan plats riskerar också att ta åkermark i anspråk. Inget kustskydd kommer till stånd för området, och andra åtgärder är
nödvändiga för att skydda viktig infrastruktur och Malmös centrala delar.
En oförändrad markanvändning är dock inte sannolik på grund av planområdets
centrala kommunikationsläge. Trycket på ny bebyggelse för att möta stadens behov
kommer att vara för stort.
A LT ER N ATIV B - H Ö GRE E XPLOAT E RING

Vid en högre exploatering tillkommer mer bebyggelse, antalet bostäder och verksamheter är fler och konsekvenserna blir bland annat att mer trafik alstras. Beräkningarna som
har gjorts till underlagen för miljökonsekvensbeskrivningen visar dock att detta inte
påverkar vare sig bullerproblematiken eller miljökvalitetsnormer för luft nämnvärt. Risken ökar dock för att halterna av PM10 partiklar ökar. Fler bebyggda kvadratmeter ökar
också behovet för tillförd energi, men möjligheterna för lokal produktion av solenergi på
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byggnader ökar inte lika mycket. Vid en högre exploatering ökar behovet för förskolor
och skolor, och behovet av grönytor, vilket i sig kan vara positivt för ekosystemtjänster
och den biologiska mångfalden.
En högre bebyggelse kan få en positiv effekt för avskärmning av industribuller mot
hamnverksamheten och tågbuller från bangården. Fler lägenheter och arbetsplatser kan
dämpa trycket på andra utbyggnadsområden och därmed utbyggnaden på åkermark.

Riksintressen
Geografiskt sammanfaller planområdet med åtta riksintressen. Riksintressen som berörs
av planarbetet:
•

Riksintresse för Malmö Hamn

•

Riksintresse för väg, E 6.01 (Västkustvägen i Malmö)

•

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

•

Riksintresse för tågstationer (Malmö centralstation)

•

Riksintresse för Malmö godsbangård

•

Riksintresse för kulturmiljövård, M:K 114 Malmö

•

Riksintresse för kustzonen

•

Riksintresse för försvaret

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

De delar av riksintresset för hamnverksamhet som ligger inom planområdet föreslås
avvecklas. Den hamnanknutna verksamheten utgörs idag av uppställning av bilar kopplade till hamnens bilhantering och angöring av kryssningsfartyg längs Frihamnskajen.
Den största delen av området för riksintresse hamn inom planområdet har redan lämnats över från CMP till Malmö stad i inledningen av 2017. Detta innebär att delar av
hamnverksamheten som legat inom och i direktanslutning till planområdet har flyttats
inför utställningen av planen. Kryssningsfartygen ska också i fortsättningen angöra Frihamnskajen. Byggnaderna mot Frihamnskajen behöver ges ett utförande och ett innehåll som anpassas till hamnens funktionalitet, buller, vibrationer, säkerhetskrav med
mera. Den nya bebyggelsen längs Frihamnskajen ska också utgöra ett skydd för bakomliggande bebyggelse. Malmö stad menar att anpassningen av riksintressets avgränsning
inte äventyrar riksintressets värden.
En fortsatt utveckling av spårburen trafik ligger i linje med inriktningen i Malmös
översiktsplan. Inom godsbangården, längs planområdets sydöstra del, sker idag styckegodshantering. Denna verksamhet föreslås flytta till kombiterminalen eller annan lämpligare plats så att den centrala marken istället kan användas för blandad stadsbebyggelse. All förändring av markanvändningen norr om godsbangården kommer att
genomföras med hänsyn till bangårdens funktionalitet, buller, vibrationer, säkerhet med
mera. Malmö stad menar att föreslagna förändringar av markanvändningen i anslutning
till godsbangården och omlokaliseringen av styckegodshanteringen inte påtagligt försvårar nyttjandet av godsbangården. Eftersom en fortsatt god utveckling av spårburen
trafik ligger i linje med Malmö stads intentioner så arbetar kommunen tillsammans med
Trafikverket och Jernhusen för att studera hur bangården bäst kan möta framtida utmaningar.
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Risk och säkerhet
Inom Nyhamnen finns idag inga företag som ägnar sig åt så farlig verksamhet att de
utgör en påtaglig risk för omgivningen, inte heller vägar som rekommenderats för farligt
gods och till vilka riskhänsyn behöver tas. Däremot finns verksamheter utanför planområdet som kan medföra förhöjda risker inom planområdet. Autolink och Icopal, som har
tillstånd till brandfarlig vätska ligger i direkt i anslutning till planområdets östra delar.
Störst riskpåverkan har bangården.
KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

I stort kan planförslaget genomföras sett till olycksrisker. Några begränsningar finns
dock i planområdets östra delar. Godsbangården är lokaliserad i bangårdens nordliga
delar och hanterar stora mängder farligt gods. De vanligast förekommande ämnena är
ammoniak, gasol, svaveldioxid och klor. Det är dock inte tillåtet att hantera eller ställa
upp vagnar med farligt gods väster om Frihamnsviadukten. Trafikverket utarbetade 2018
en riskanalys för Malmö rangerbangård. Riskutredningen avsåg att utgöra underlag för
räddningstjänstens insatsplanering. Malmö stad har därför (2019) låtit genomföra ytterligare en riskutredning men med syfte att belysa de risker bangårdens utgör för den nya
stadsbebyggelsen inom Nyhamnen och ange vilka åtgärder som behöver vidtas för att
bebyggelsen ska möjliggöras. Utredningen visar på ett uppmärksamhetsavstånd på 230
meter från rangerbangården. Den östligaste delen av Nyhamnen ligger inom detta uppmärksamhetsavstånd. Inom detta avstånd gäller vissa bebyggelserestriktioner och
utformningskrav. Avvikelser från dessa ska föregås av en riskanalys som visar vilka skyddsåtgärder som behövs för att skydda människor och byggnader samt säkerställa godsbangårdens fortsatta verksamhet.
Industrispåret i planområdets östra kant utgör även det ett riskinslag med farligt
gods. Spåret kopplar idag samman bangården med Mellersta hamnen och trafikeras i
huvudsak av godståg lastade med bilar. I framtiden planeras en järnvägsbro över Industrihamnsrännan så att spåret även når verksamheterna i Norra hamnen. Norra hamnens
planerade expansion kommer att leda till en större belastning och en större mängd farligt gods på spåret. Tågens låga hastighet gör dock att risken för olyckor bedöms som
mycket liten, och höjning av marken mot spåret är en ytterligare riskreducerande åtgärd.
Bebyggelse inom 150 meter från industrispåret ska förses med ventilationsintag vänt
bort från industrispåret och med alternativ utgång på skyddad sida. Balkonger eller uteplatser ska inte uppföras närmre industrispåret än 20 meter. Avvikelser från detta ska
föregås av en riskanalys.
Befinner sig bebyggelsen bortom angivna uppmärksamhetsavstånd behöver inga
riskreducerande åtgärder genomföras. I antagna uppmärksamhetsavstånd är hänsyn
tagen till urspårningsrisken.
Enligt genomförd riskidentifiering och analys av tänkbara riskkällorna bedöms
avstånden till andra närliggande verksamheter vara så långa att inga ytterligare säkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas.

Läs mer
Fördjupad Riskanalys - Malmö rangerbangård (Bricon).
PM Risk och säkerhet (Tyréns)
www.malmo.se/fopnyhamnen

U P PMÄ R KSA MHE TSAVSTÅ N D G OD S BAN G ÅR DE N

Närheten till godsbangården förhindrar inte
Nyhamnens utbyggnad. Endast en liten yta i
sydöst påverkas av riskbilden. Inom denna yta
kan tät kontors- och bostadsbebyggelse uppföras förutsatt att vissa tekniska åtgärder vidtas på bebyggelsen. Vårdlokaler, förskolor,
grundskolor och annan känslig bebyggelse är
inte utan vidare studier placeras inom uppmärksamhetsavståndets 230 m.
Källa: Fördjupad Riskanalys - Malmö rangerbangård, Bricon 2019.
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Föroreningar i mark och
byggnader
MA R K F ÖRO R E NI NG A R

ttenanknutna fritidsaktiviteter

arina

otionsslinga

MIFO riskklass
Riskklass 1, mycket stor risk
Riskklass 2, stor risk
Riskklass 3, måttlig risk
Riskklass 4, liten risk

Området har fyllts ut i omgångar sedan 1800 - talet. Stora delar av planområdet har
genom tiderna använts för olika slags verksamheter knutna till hamnverksamheten, i
huvudsak mat och logistik, men även ett kolkraftverk har funnits i området, lagring av
olja och olika kemikalier har hanterats på identifierade platser. Det finns påträffade eller
misstänkta föroreningar efter tidigare verksamheter i planområdet. En inledande
bedömning genom MIFO - klassning har gjorts av Miljöförvaltningen. Fastighetskontoret har påbörjat markundersökningar för att klargöra både förekomsterna och vilka
åtgärder som behövs för att hantera föroreningarna inför omvandlingen av området. Ett
Förslag på strategiskt arbete avseende förorenade områden 2015 och en miljöinventering
2017 för delar av planområdet har tagits fram. I de flesta fall är omfattningarna inte
kända. Miljöinventeringen pekar ut misstänkta föroreningar i olika delområden, bland
annat läckage av olja, PAH och metaller. Inför den fortsatta planläggning är det således
av stor vikt att ta fram information om markföroreningssituationen, detta gäller även
sedimenten i Nyhamnsbassängen, och äldre byggnader som avses bevaras och eventuellt omdanas. Markanvändning och byggande i hela planområdet föreslås följaktligen
hanteras som en helhet baserat på resultaten i kommande markundersökningar. Strategin för fortsatt planering av planområdet bör vara flexibel och anpassad till hantering av
markföroreningar. En flexibel strategi medför en kostnads- och resurseffektiv hantering
av hela planområdet.
KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

För att bedöma om möjliga föroreningar påverkar utbyggnadsstrategin inom planområdet 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. Enligt en inledande miljöinventering av de områden som exploateras
först består utfyllnadsmaterialen övervägande av moränlera, eller sand, grus och lera. I
den första etappen finns i de norra delarna verksamheter som bör undersökas tidigt.
Eventuella föroreningar i byggnader är viktiga att lokalisera tidigt, då detta påverkar
hur dessa byggnader sedan kan användas i det färdigutbyggda området.
Hamnbassängernas sediment har senast undersökts 2013. Det finns förhöjda halter
av metaller som kadmium, kvicksilver, krom, och zink. Vattenkvaliteten påverkas i första
hand av tillskott av dagvatten och bräddning. Planerad höjning av havsbotten till 4 m
kan väntas medföra en positiv påverkan på den marina miljön, men kvaliteten på vattnet
är sannolikt inte god nog för att tillåta bad direkt i bassängen. Detta kan dock möjliggöras om man skapar instängda volymer.
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Naturmiljö
Grönska saknas idag nästan helt inom Nyhamnsområdet vilket gör att det knappast
finns någonting att utgå ifrån eller bygga vidare på. Den grönska som förekommer återfinns främst intill Bylgiahuset och i Hamnparken längst ut på Nyhamnspiren. Planförslaget ger möjligheter för att nyskapa natur inom planområdet.
KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

Avsikten med planförslaget är att bygga en tät stadsdel, samtidigt som en ny grönstruktur
planeras. Detta är en positiv konsekvens då det gynnar såväl människors välbefinnande
som den biologiska mångfalden. En väl genomtänkt utformning av områdets grönytor kan
även gynna en rad ekosystemtjänster som luft- och vattenrening, vattenutjämning, bullerdämpning, pollinering, koldioxidupptag samt bättre lokalklimat.
Vid utbyggnad av området kommer det att bli nödvändigt att fördröja dagvattnet
innan det når ledningsnätet eller recipienten (hamnbassängerna). Goda förutsättningar
finns med andra ord för att inkludera vattenmiljöer i natur- och parkmark inom nyskapade ytor. Öppna dagvattenlösningar inom området skapar förutsättningar för ökad
biologisk mångfald och nya upplevelsevärden. Det ska finnas möjligheter att skapa nya
biotoper även på tak. Detta innebär en positiv konsekvens av utbyggnaden. Genom en
god planering kan områdets rekreativa potential och naturvärden säkerställas samtidigt
som störningar och slitage på känsliga ytor minimeras.
Den marina miljön i hamnbassängerna påverkas positivt av en utfyllnad och minskning av vattendjupet från 8 till 4 meter. Syresättningen till bottenskiktet sker snabbare i
en grundare bassäng, och den mindre vattenvolymen innebär att vattnet omsätts
snabbare, dessutom får solljus bättre förutsättningar att nå bottenlevande organismer.

Kulturmiljö
Nyhamnen har en bakgrund som in- och utskeppningshamn av livsmedel. Från Nyhamnen var det också många som emigrerade till Amerika. Under perioden 1874-1939 emigrerade sammantaget cirka 160 000 från Malmö, många från Hullkajen. Malmö är därmed
Sveriges näst största hamn för emigration. Nyhamnens historia kan utgöra en inspirationskälla i samband med områdets utveckling. Byggnader, kajer, mathistoria och migration
kan utgöra en god bas för att vidareutveckla de kulturhistoriska värdena. Utbyggnad
och förtätning av planområdet kommer att ge konsekvenser på de kulturmiljövärden
som finns. Tydliga riktlinjer för området kan dock som helhet innebära att en del av de
kulturhistoriska värdena stärks och lyfts fram.
KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

Då översiktsplanen fokuserar på blandad stadsbebyggelse finns det förutsättningar för
att bevara kulturmiljövärden. Planen innebär till stor del nybyggnation på lågt exploaterad mark vilket inte medför någon påverkan på historiska byggnader. Ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att bevaras. De nya husens storlek, placering och
uttryck kan komma att 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 gator föranleda exempelvis bullerskyddsåtgärder, vilket också kan påverka kulturmiljön negativt.
Kompensation med motsvarande kvalitet bör erbjudas om negativ påverkan inte kan
undvikas. Bevarandet av kulturmiljövärden blir viktiga frågor under detaljplaneskedet.
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Resurseffektivitet
Den mark som tas i anspråk i planförslaget är idag redan exploaterad men med betydlig
lägre täthet och i huvudsak för ändamål som inte gynnas av den direkta närheten till stadens centrum.
KONSE KV E NS E R AV P L ANF Ö RS L AGE T

En utbyggnad enligt planförslaget innebär att mark som tidigare använts för hamn- och
verksamhetsändamål 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 Översiktsplan för Malmö. Genom förtätning i den befintliga stadsstrukturen sparas
högklassig åkermark utanför Yttre Ringvägen.
Planförslaget innebär att marken bebyggs med hög täthet i ett centralt och mycket
gynnsamt kollektivtrafikläge. I planförslaget anges även att nya grönområden ska skapas. Planförslagets intentioner med tät bebyggelse i kombination med grönytor är positivt för att öka resursutnyttjandet genom att minimera den andel mark som tas i anspråk
för byggnader och maximera nyttan i form av 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.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser för fortsatt nyttjande av högklassig jordbruksmark utanför Yttre Ringvägen i Malmö. 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 KV E NS E R AV P L ANF Ö RS L AGE T

Planförslaget innebär att ny tät stadsbebyggelse uppförs. Enligt riktlinjerna för planförslaget skall nya byggnader uppföras energieffektiva. Inom den långa tidshorisonten i
översiktsplanen kommer nationell lagstiftning att revideras i enlighet med EU:s direktiv
om ”nära noll byggnader” 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.
Ambitionen att möta behovet av ny förnybar energiproduktion medför att det inom
planområdet, eller på andra närliggande platser, måste uppföras anläggningar för förnybar energiproduktion. Möjligheterna för detta måste studeras ingående i det efterföljande planeringsarbetet. En energistrategi för området behöver utarbetas. Möjligheten
för lokal produktion inom fastigheterna kan till exempel optimeras genom lämplig
orientering av kvarteren och/eller utformning av tak för solenergianläggningar. Utöver
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detta behöver möjligheten för energisamverkan mellan olika verksamheter utredas.
Andra energikällor som till exempel att nyttja havsvatten till värmeproduktion bör provas. Planförslaget har möjlighet att kunna bidra till att Malmö stads energimål uppnås
om riktlinjerna i planförslaget följs.

Dagvatten
Nyhamnen består av mark som idag är övervägande hårdgjord och utan grönska då den
används eller har använts för hamnverksamhet eller annan industriell verksamhet. Statusen på delar av Nyhamnens ledningssystem är oklar. I huvudsak består det av ett kombinerat ledningssystem som överbelastas vid kraftig nederbörd så att orenat avloppsvatten bräddas.
KON SEK VEN SER AV PL ANFÖRSL AGE T

Ett förverkligande av planförslaget ger möjligheter att skapa ett lokalt öppet dagvattensystem i de gröna strukturerna. Översvämningsproblematiken måste utredas vidare
med utgångspunkten att anlägga separata dag- och spillvattensystem. Lokalt omhändertagande av dagvatten eller fördröjning av dagvatten måste studeras ingående för att
belysa huruvida grundvattenkvalitén riskerar att försämras. Malmö stads Dagvattenstrategi skall följas för att undvika negativa konsekvenser.
I dag rinner dagvattnet orenat ut i hamnbassängerna. Efterhand som området byggs
ut kommer dagvattnet omhändertas i huvudsak genom ett öppet avrinningssystem
kopplat till grönstrukturen. Detta ger möjligheter till fördröjning och viss rening på
vägen mot recipienten (hamnbassängerna). Enligt planeringsriktlinjerna ska förorenat
dagvatten renas och särskilda lösningar kan krävas i samband där avrinningen sker på
ytor med särskilt förorenande belastning. Vattenkvaliteten i hamnbassängerna mäts av
miljöförvaltningen, senast 2012 och ny mätning är planerat 2018

Klimatanpassning
Nyhamnen kommer med sitt läge vid havet att påverkas av klimatförändringar. Planeringen av området måste särskilt förhålla sig till höga havsvattenstånd, men även extrem
nederbörd och värmeböljor.
S T I GAN D E H AVSN IVÅE R

Stormen Sven kom i december 2013, då steg havsnivån med över 2 meter, visade att
åtgärder måste vidtas på såväl kort som lång sikt. Malmö stad har sedan 2008 infört riktlinjen att ny bebyggelse inte ska uppföras under +3 m över medelhavsnivån vid färdigt
golv. Stora delar av Nyhamnen med befintlig bebyggelse ligger under denna nivå och
förhållningssättet till detta fastställs i planförslaget.
Malmö stad har under 2017 tagit fram en förstudie över effekterna av höga havs
vattenstånd med förslag till principiella skyddsåtgärder. Nyhamnen har med sitt läge
potential att bli ett nationellt ”showcase” i hållbar stadsutveckling för anpassning till stigande havsnivåer. Möjliga åtgärder kan studeras och olika lösningar visas i praktiken.
Exempel på lösningar kan vara hur man planerar ytor som kan tillåtas svämmas över,
exempelvis parker och torg, hur man kan göra bottenvåningar täta och åtgärder för att
stänga av bassänger eller bottenvåningar vid extrema vädersituationer. Inom projektet
Malmö framtidens kuststad togs det 2018 fram en studie som visar möjligheter för stadsutveckling kombinerat med kustskydd och placering av en framtida yttre skyddsport i
hamninloppet.

Läs mer
Strategi mot extrema högvatten i Malmö, delområde 1
till 3, Sweco 2017
Malmö framtidens kuststad,
Sweco 2018
ww.malmo.se/fopnyhamnen
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ÖK ADE NED E RBÖ RD S MÄNGD E R

Vid genomförande av planförslaget kommer det att bli nödvändigt att fördröja dagvattnet innan det når ledningsnätet eller recipienten (hamnbassängerna). Vid planeringen
av grönytor bör fokus vara på hur dessa kan samverka med öppna dagvattensystem och
fungera som översvämningsytor vid kraftiga regn. Malmö stad har låtit genomföra en
skyfallsmodellering över stadens centrala delar. Modelleringen visar inga större problem
med dagens situation, men vid en utbyggnad måste effekter av extrema nederbörds
mängder beaktas.
VÄRME BÖL J O R

För att motverka effekterna av värmeböljor är det viktigt att planeringsriktlinjerna följs så
att det införs grönska i stadsmiljön.
KONSE KV E NS E R AV P L ANF Ö RS L AGE T

Ett förverkligande av planförslaget ger möjligheter att skapa lokalt skydd av området.
Enligt den förstudie som har genomförts är detta tillräckligt i ett kortare perspektiv, upp
till 50 år. På längre sikt behövs ett yttre skydd i form av portar som kan stängas vid tillfälliga höga vattennivåer. Den mest sannolika placeringen är i hamninloppet som visas i
utredningen Malmö framtidens kuststad, men för att avgöra var och när detta skydd ska
placeras krävs ytterligare utredningar.
De föreslagna mer kortsiktiga skydden innebär höjning av marken i delar av området, och skydd i form av murar eller annat vid kajerna. Skydd längs kajerna kan med fördel placeras ett stycke in på kajen, så att kajen kan fungera som vågbrytare och mildra
effekterna av överspolning. Dessa skydd bör företrädesvis utformas multifunktionella,
som till exempel promenadstråk, sittplatser eller dylikt. Byggnader som ligger på lägre
än 3 m över medelhavsnivån måste utformas med vattentäta bottenvåningar, och det är
inte lämpligt med bostäder i bottenvåningen. Vid anordnande av skydd måste samtidigt
avrinningen av dagvatten beaktas så att detta inte stängs inne i planområdet.
Efterhand som området byggs ut kommer dagvattnet i huvudsak att omhändertas
av ett öppet avrinningssystem kopplat till grönstrukturen. Detta ger möjligheter till fördröjning också för extrema mängder nederbörd på vägen mot recipienten.
Plantering av träd i stadsmiljön ger skugga och grönytefaktorn är ett planerings
redskap som möjliggör grönska på fastigheterna och kan användas för att uppnå gröna
tak och fasader så att negativa konsekvenser av värmeböljor motverkas. Planerade parker ökar områdets andel permeabla ytor och ger positiva effekter på mikroklimatet.

Miljökvalitetsnormer för vatten
VAT T E NFÖRE KO M S T – GRUNDVAT TE N

Området är beläget ovanför den del av vattenförekomsten som benämnas SV Skånes
kalkstenar SE615989-133409. Vattenförekomsten bedömdes 2017 ha god kvantitativ och
kemisk status. Kvalitetskravet har varit att den kvantitativa och kemiska statusen ska vara
god år 2015, men det föreligger risk för att miljökvalitetskraven inte kan upprätthållas. 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.
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VAT TEN FÖ R EKO MST – Y T VAT T E N

En utbyggnad enligt planförslaget medför en minskning av andelen hårdgjorda ytor, vilket leder till större möjligheter för infiltration och avledning jämfört med dagens markanvändning. En ökad trafikmängd kan innebära en större mängd föroreningar i dagvattnet. Det finns behov av nya systemlösningar för dagvattenhantering som kan klara
kraftig nederbörd och det kommer att bli nödvändigt att fördröja dagvattnet innan det
når ledningsnätet eller recipienten.
VAT TEN K VALITE T – HAV, HAMN

Det finns risk för att god kemisk status inte uppnås för hamnen. Hamnområdena har
dock god ekologisk potential, miljökvalitetsnormerna för måttlig ekologisk status ska
uppnås senast 2027. Vattenkvaliteten i hamnbassängerna mäts av miljöförvaltningen.
Senaste mätningen genomfördes 2012 och en ny är planerad för 2018.
KON SEK VEN SER AV PL ANFÖRSL AGE T

Ett förverkligande av planförslaget ger möjligheter att skapa ett lokalt öppet dagvattensystem i de gröna strukturerna. Översvämningsproblematiken måste utredas vidare
med utgångspunkten att anlägga separata dag- och spillvattensystem. Eventuellt lokalt
omhändertagande av dagvatten eller fördröjning av dagvatten måste studeras ingående för att belysa huruvida grundvattenkvalitén riskerar att försämras. Malmö stads
Dagvattenstrategi skall följas för att undvika negativa konsekvenser.
I dag rinner dagvattnet orenat ut i hamnbassängerna. Efterhand som området byggs
ut kommer dagvattnet omhändertas i huvudsak genom ett öppet avrinningssystem
kopplat till grönstrukturen. Detta ger möjligheter till fördröjning och viss rening på
vägen mot recipienten (hamnbassängerna). Enligt planeringsriktlinjerna ska förorenat
dagvatten renas och särskilda lösningar kan krävas i samband där avrinningen sker på
ytor med särskilt förorenande belastning.
Utfyllnaderna bedöms inte påverka vattenkvaliteten på något negativt sätt. Vattenkvaliteten i bassängerna och de inre delarna av kanalsystemet påverkas i första hand av
tillskott av dagvatten och vattenutbytet av friskt havsvatten. Nya öar påverkar inte detta
då den kritiska brädden ligger längre in i det trånga partiet vid klaffbron och universitetsbron. Erfarenheter från anläggningsarbetet i samband med Citytunneln vid Anna Lindhs
plats visar att den marina miljön påverkades positivt med nya ålgräsängar utanför kajen.

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. Vid planering och planläggning ska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följas. Miljökvalitetsnormerna gör enligt förordningen undantag för arbetsplatser samt
vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det finns miljökvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxid, bly, bensen, kolmonoxid och partiklar. Inom planområdet riskerar idag miljökvalitetsnormen för kvävedioxid att överskridas endast i den östliga delen nära frihamnsviadukten. Vid utbyggnad enligt planförslaget kommer biltrafiken sannolikt att öka inom planområdet och åtgärder bör genomföras för att förhindra
för höga halter i stadsmiljön.
KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

En ökad befolkning och fler verksamheter inom planområdet kan medföra ökad vägtrafik och i kombination med tätare bebyggelse ge höga halter kväveoxider lokalt. Med närhet till Malmö centralstation, förbättrat cykelvägnät med kopplingar till övriga staden
och utökad kollektivtrafik kan ökningen i vägtrafik minimeras.
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Nya gaturum med hela fasader och höga hus på båda sidor om gatan kan innebära
stängs luften inne och utspädning av luftföroreningar minskar. Det finns dock möjligheter att utforma bebyggelsen så att genomströmning av luft gynnas, exempelvis genom
att bryta upp långafasader med olika hushöjder och skapa kvarter med gränder. Detta
kan dock ske på bekostnad av ökad bullerspridning och svårigheter att skapa tysta sidor.
Dessa frågor blir särskilt viktiga att utreda i kommande planarbete för platser längs
huvudgatorna.
Vägtrafik släpper ut minst mängd 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.
Vegetation påverkar partikelhalten i luften. Partiklar fastnar på blad och transporteras vidare i samband med nederbörd. Viktigt i sammanhanget är att nederbörden för
partiklarna till genomsläppliga ytor under vegetationen eller transporterar dem via dagvattensystem till en damm för sedimentering.
Utifrån trafikprognoser har miljökvalitetsnormer för luft bedömts. Det underlag som
har tagits fram till miljökonsekvensbeskrivningen visar att miljökvalitetsnormer (MKN)
för luft inte överskrids, men det finns risk för att den nedre utvärderingströskeln (NUT)
överskrids gällande PM10 längs de två öst-västliga huvudgatorna, och det är vid dessa
gator särskilda hänsynstaganden eller åtgärder kan bli aktuella.

Buller

Nyhamnsområdet exponeras tidvis av buller från
hamnverksamheten. Ljudkällorna (lila färg) sprider ljudet så att delar av Nyhamnen kan få ljudnivåer på mellan 55-60 dBA (rosa färg). Bullerutbrädningen låg till grund för CMPs miljötillstånd
2013. Grafik: Tyréns 2012.

Bullerutbredningen i Nyhamnsområdet enligt justerade ingångsvärden, Grön färg visar ljudnivåer
på 50-55 dBa, Gul 55-60 dBa, Tyréns 2017

Läs mer
Kompletta bullerkarteringar
ww.malmo.se/fopnyhamnen
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Buller utgör den viktigaste miljöaspekten för planen. Området kommer att vara bullerutsatt under så väl som efter genomförandetiden. Utan åtgärder och en mycket genomtänkt planering kommer det vara utmanande att skapa goda boendemiljöer i delar av
planen, framför allt längs spåren vid centralstationen och på Nyhamnspiren och den
norra delen. Planområdet har dock många kvaliteter som motiverar att åtgärder, avsteg
och kreativa lösningar tillämpas för att skapa förutsättning för en förtätning av staden i
detta stationsnära läge.
Området exponeras för buller i fler hänseende. I den norra delen påverkas planområdet i första hand av industribuller genom verksamheterna i Norra hamnen, och från båtar
som angör hamnen. I dag präglas området också starkt av både väg- och tågtrafik särskild i rusningstid. En av huvudgatorna genom området, Jörgen Kocksgatan, leder till
Västra hamnen och Carlsgatan till centralstationen. Över Frihamnsviadukten i öster passerar också mycket trafik. I söder finns tågtrafiken som bullerkälla. När planområdet
byggs ut kommer trafikmängderna att öka, trafikprognoserna utgör underlag för
bedömningen av trafikbuller och förhållningssätt.
CMP:s miljötillstånd anger bullernivåer som verksamheten har tillstånd till och kan
verka begränsande på hur planen förverkligas. Miljötillståndet baseras på en bullerkartläggning från 2012. Sedan dess har dock förutsättningarna ändrats i fler hänseenden. En
bullerkälla i planområdet, Kombiterminalen med Kinaspåret, har lagts ned och nya bullerkartläggningar har justerats utifrån mätningar av olika verkliga bullerkällor som kryssningsfartyg och fraktfartyg vid kaj norra frihamnen. Tyréns externbullerutredning för
verksamhetsåret 2016 visar att beräknad ekvivalent ljudnivå från CMP verksamheten klarar begränsningsvärdet Leq 57 dBA under dag- och kvällstid kl. 06-22 respektive 50 dBA
nattetid kl. 22-06 under dag-, kvälls- och nattperioden i kontrollpunkt Dockan.
CMP har 2019 tagit fram en rapport som visar maximala värden vid fullt utnyttjat miljötillstånd. Simuleringen för denna rapport grundar sig på fullsatta kajer närmast
Nyhamnen då fartygsbuller härifrån blir för Nyhamnen de dominanta bullerkällorna
inom CMP:s verksamhetsområde. De villkorade värdena i kontrollpunkten Dockan överskrids inte. Under ett sådant scenario hamnar stora delar av Nyhamnsområdet beräk-

ningsmässigt i zon B vilket betyder att också enligt denna rapport att bostäder bör
kunna accepteras om de byggs så att alla lägenheter har tillgång till en ljuddämpad sida.
Buller från båtar varierar och är avhängig av vilken typ av båt det är. Det pågår ett
internationellt arbete med att klassificera fartyg efter deras bulleralstring. På så sätt kan
man i förväg veta när ett bullrande fartyg kommer in och hänvisa til annan kaj. Planen
kommer att förverkligas under en 30 års period och det förutsätts att flottan under den
tid i övervägande grad har bytts ut mot modernare fartyg som ger upphov till mindre
buller. Antalet kryssningsfartyg som kommer att lägga till vid södra Frihamnskajen är
osäkert, under 2017 var det endast 4 stycken, för 2018 förväntas 12. Dessa anlöper oftast
under sommartid och ligger vid kaj endast på dagtid. Kryssningssäsongen kan komma
att förlängas och det finns behov av gemensamma lösningar för att hantera eventuella
ökade bullerstörningar. Fartyg kan dock generera lågfrekvent buller vid kaj.
Tidsperspektivet är viktigt att beakta i relation till buller. CMP arbetar för att hamnens
verksamhet skall bli mer yteffektiv och det förs dialog med CMP om hur stadsutveckling
och hamnutveckling an samverka på bästa sätt. Efter samrådsförslaget har ett nytt markupplåtelseavtal slutits mellan CMP och Malmö stad. CMP har avträtt mark inom planområdet och samtal pågår om fler avträdanden på sikt norr om Nyhamnen. Eftersom
hamnens verksamhet och bullerkällor flyttas geografisk längre norrut, och Nyhamnen
utvecklas, bör nuvarande miljötillstånd revideras, särskilt i förhållande till industribuller.

© Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Bullerutbredning från biltrafiken. Röd markering
visar områden med 60-65 dB(A) och brun markering 55-60 dB(A) ekvivalent ljudnivå.
Grafik: Miljöförvaltningen, Malmö stad 2013.

KON SEK VEN SER AV PL ANFÖRSL AGE T

Bullret från hamnverksamheten och för bullerkällor inom planområdet kommer att
medföra utmaningar för förverkligandet av planförslaget. Rätt utbyggnadsordning kommer att krävas så att effekterna av dessa källor inte försvårar utbyggnaden. Omlokalisering av industribullerkällor i planområdets närhet kan behöva tidigareläggas. Det kommer också att vara av vikt att utföra detaljerade bullerutredningar för respektive delområde. Avskärmande bebyggelse mot hamnområdet, spårområdet och Västkustvägen
rekommenderas för att förbättra hela områdets ljudmiljö. Dessa byggnader planeras
med fördel högre än övrig bebyggelse. Hur skärmade bebyggelse mot hamnverksamhet
utformas bör optimeras i samarbete med CMP.
Byggnader mot Frihamnskajen behöver ges ett utförande och ett innehåll som
anpassas till hamnens funktionalitet, buller, vibrationer, säkerhetskrav med mera. Den
nya bebyggelsen längs Frihamnskajen kommer också utgöra ett bullerskydd för bakomliggande bebyggelse. Denna bebyggelse kommer dock relativt sent i förverkligande av
översiktsplanen, och bebyggelse som skärmar mot buller kan behövas i tidigare skeden.
Vidare bullerutredning måste gernomföras, speciellt om några närliggande bullerkällor
knuten till hamnens verksamhet norr om området läggs ned eller omlokaliseras. I vissa
fall bör avsteg från krav kunde tillåtas om skärmande bebyggelse uppförs något senare.
Tyréns bullerberäkningar från 2017 där tystgående kryssningsfartyg har lagts in visar att
det är möjligt att skapa bostäder på Nyhamnspiren under förutsättning att det uppförs
skärmande bebyggelse längs Södra Frihamnskajen. Bostäder kan byggas i samma kvarter men på skyddad sida. Moderna tystare fartyg kan när de ligger vid kaj även fungera
som bullerskydd mot hamnverksamheten.
Trafikbuller är framför allt att beakta längs huvudgatorna genom området. Boverkets
förordning om trafikbuller vid bostadsbebyggelse har sedan samrådsförslaget införts
med lättnader i bullerkraven. Bedömningen av konsekvenserna för planförslaget är att
bostäder enligt riktlinjer för zon B är möjligt att skapa i en stor del av planområdet, dock
inte över allt. Det är nödvändigt att lägga stort fokus på bullerfrågan i den fortsatta planeringen av området, och mer detaljerade bullerutredningar behöver göras i detaljplaneskedet.
Tågbuller påverkar området nära rangerbangården och bulleråtgärder måste
genomföras för bebyggelsen som vätter mot bangården.

Bullerutbredning från biltrafiken. Röd markering
visar områden med 60-65 dB(A) och orange markering 55-60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Planen
har justerats efter utställningsförslaget, men bullersituationen är likvärdig längs huvudgatorna.
Sweco 2015.

© Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Bullerutbredning från tågtrafiken. Röd markering
visar områden med 60-65 dB(A) och brun markering 55-60 dB(A) ekvivalent ljudnivå.
Grafik: Miljöförvaltningen, Malmö stad 2013.
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Miljökonsekvenser i relation till
miljömål
Agenda 2030 - FNs globala hållbarhetsmål
I september 2016 antog FN 17 nya globala mål för hållbar utveckling. De nya målen är
mer specifika än de föregående och handlar bland annat om energi, miljö, social hållbarhet och mänskliga rättigheter. FNs hållbarhetsmål kommer att vara vägledande för
många länder och städers hållbarhetsarbete under kommande år. De globala hållbarhetsmålen täcker helheten i förhållande till de tre aspekterna av hållbar utveckling.
förutom den miljömässiga hållbarheten, också de sociala och ekonomiska aspekterna.
Enligt beslut i kommunfullmäktige om budget för 2017 ska FNs globala hållbarhetsmål
omvandlas till lokala mål för Malmö och integreras i kommunens målstruktur. Den
fysiska planeringen påverkar inte alla mål direkt, nedan listas målen med störst relevans för miljöaspekter och den översiktliga planeringen.

Kategori 1: Hög påverkan
9. Bygga resilient infrastruktur, främja hållbar industrialisering och främja innovation.
11. Göra städer inkluderande, säkra, resilienta och hållbara.
13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändring och dess påverkan.
14. Bevara och nyttja haven och dess marina resurser.
15. Hållbart nyttjande av skog, motverka ökenutbredning, stoppa och vända markförstöringen,
stoppa förlusten av biologisk mångfald.
Kategori 2: Möjlighet att understödja
3. Säkerställa välmående liv och främja god hälsa för alla vid alla åldrar.
6. Säkerställa tillgång till vatten och god hygien för alla.
7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig och modern energi för alla.
12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktionsvägar.
Kategori 3: Begränsad påverkan
2. Stoppa hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad näring och främja hållbart lantbruk.
17. Återuppliva de globala samarbetena för hållbar utveckling.
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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 de nationella
miljökvalitetsmålen (relevanta för denna översiktsplan):
•

Ökad 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

Malmö stads miljömål
Malmö har antagit ett ambitiöst miljöprogram. Miljöprogram för Malmö stad 2009 –2020
har omformulerat de nationella miljömålen och sorterat dem 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 sta-

A Läs mer i Miljöprogram för Malmö stad
2009–2020 (antagen av Kommunfullmäktige
2009-10-21).
www.malmo.se/fopnyhamnen
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dens egna beslutade miljömål. Miljö- och klimatmålen är i sin tur konkretiserade genom
Handlingsprogram för Miljö- och Klimatarbetet i Malmö som antogs hösten 2011. En ny
handlingsplan för miljöprogrammet 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”, och 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 spårburen trafik.
I Alternativet Oförändrad markanvändning utnyttjas inte det stationsnära läget för
etablering av bostäder och verksamheter och därmed skapas inte lika goda förutsättningar för en minskad biltrafik, annat än för de boende och verksamheter som redan ligger i närområdet. Bostäder riskerar 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. Alternativet Oförändrad markanvändning innebär ingen ökad energiförbrukning
och mindre negativ påverkan på målet.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft kan påverkas negativt av planförslaget. De nationella
miljökvalitetsmålens nivåer avseende kväveoxid och partiklar riskerar att inte innehållas
på huvudgator. Det finns också risk för högre halter av luftföroreningar i den täta blandade staden som planeras.
Planförslagets reningsdammar för dagvatten minskar belastningen av kväve och fosfor och bedöms därmed bidra till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning,
liksom de regionala målen kopplade till detta. Påverkan på miljökvalitetsmålet Hav i
balans samt levande kust och skärgård bedöms som marginell och positiv ur övergödningsaspekten men negativ avseende övriga ämnen. 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. Om inte åtgärder
vidtas finns det 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.
Ianspråktagandet av tidigare verksamhetsområden genom förtätning av befintlig
stadsstruktur uppfyller miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, liksom det regionala
delmålet för hushållning med markresurser. Planförslaget innebär en positiv påverkan
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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” vara 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. Nollalternativet påverkar inte detta
miljökvalitetsmål.
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 Nyhamnen 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 styrdokument 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.
Malmö stads Tillämpningsskrift om trafikbuller och Åtgärdsprogram mot buller 20142018 innehåller båda åtgärder för att minimera bullerpåverkan. Åtgärder ska identifieras
och bostäder med tyst sida behöver implementeras i stora delar av planen, både mot
bangården, längs huvudgator och i den norra delen mot hamnverksamheten.
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, prioriteras till exempel genom fördröjning med planteringar
och gröna tak.
Fortsatt detaljplanering behöver föregås av fördjupade undersökningar och provtagningar för att lokalisera föroreningar i mark och byggnader och fastställa behov av
åtgärder.
Riskreducerande åtgärder behöver genomföras och fördjupade riskutredningar för
detaljplaner i särskilt riskutsatt läge.
Kulturvärdens tillvaratagande i byggnader och miljöer behöver studeras närmare.
Med hjälp av byggnadsantikvarie tar byggherrar eller fastighetsägare 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 detaljplanebestämmelser

•

Dagvattenhantering

•

Klimatanpassning för höga havsvattenstånd

•

Tåg och vägbuller

•

Industribuller

•

Miljökvalitetsnormer för luft längs hårt belastade gator

•

Vattenkvalitet i hamnbassängerna

•

Markföroreningar

•

Risker

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 flera nivåer.
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