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1

Administrativa uppgifter
Sökande:

Malmö stad

Organisationsnummer:

212000–1124

Adress:

Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter:

Lars Brinte
Fastighets- och gatukontoret
Tel: 040-34 17 74
E-post: lars.brinte@malmo.se

Sökandes juridiska ombud:

Erica Nobel
Advokatfirman Delphi
Tel: 040-660 79 04
E-post: erica.nobel@delphi.se

MKB-ansvarig:

Olof Persson
Sweco Environment AB
Tel: 0768-34 81 91
E-post: olof.persson@sweco.se

Fastigheter där verksamheten
kommer att utföras:

Del av Hamnen 22:164 samt vattenområde i direkt
anslutning till Hamnen 22:164 utan fastighetsbeteckning (allmänt vattenområde) (se Figur 4-1 och
Figur 4-2).

Höjdsystem:

Alla angivna höjder refererar till höjdsystemet
RH2000, såvida inte något annat uttryckligen anges.
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2

Erfarenhetsbeskrivning enligt kravet på sakkunskap
Nedan följer en sammanställning av kompetens och erfarenheter för uppdragsorganisationen som arbetat med framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen till föreliggande
ansökan.
Av 15 § miljöbedömningsförordningen framgår att verksamhetsutövaren ska tillse att
miljökonsekvensbeskrivningen, inom ramen för den specifika miljöbedömningen, tas fram
med den sakkunskap som krävs i fråga om verksamhetens eller åtgärdens särskilda
förutsättningar och förväntade miljöeffekter.
Kompetenskravet kopplar också till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 2 § miljöbalken
och det så kallade kunskapskravet. Kunskapskravet innebär att det är den som driver en
verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa
och miljön påverkas och kan skyddas.
Samtliga deltagare i projektgruppen för framtagande av MKB samt till MKB bilagda
miljöutredningar, deras utbildning och relevanta erfarenheter redogörs i korthet för nedan.
Olof Persson
Roll i detta uppdrag: Uppdragsledare och ansvarig MKB/TB
Utbildning och erfarenhet: Olof är civilingenjör inom Väg- och vattenbyggnad (examen
från LTH 2004). Han har arbetat 15 år med ytvattenfrågor på Sweco, varav 11 år som
chef för Swecos ytvattenavdelning i södra Sverige. Olof har under sina 15 år som konsult
arbetat med ytvatten nationellt och internationellt. Idag arbetar han huvudsakligen med
tillståndsärenden för vattenverksamheter (14 års erfarenhet) samt med klimatanpassning.
I det aktuella projektet har Olof, utöver att vara uppdragsledare, arbetat med framtagande
av miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen.
Veronika Rensfeldt
Roll i detta uppdrag: Handläggare MKB/TB
Utbildning och erfarenhet: Veronika har en M.Sc. i naturgeografi med inriktning mot
hydrologi, vattenresurser och vattenresursförvaltning. Hon har arbetat som miljökonsult i
åtta år, de tre senaste åren inriktat mot vattenmiljöer.
Veronika har arbetat med framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen liksom den
tekniska beskrivningen samt sammanställt delar av de miljöutredningar som gjorts inom
ramarna för detta projekt.
Charlotta Lövstedt
Roll i detta uppdrag: Kvalitetsgranskning och expert inom hydrodynamisk modellering
Utbildning och erfarenhet: Charlotta är fil dr i vattenresurslära med inriktningen strömmar i
sjöar samt civilingenjör i ekosystemteknik. Hon har arbetat som konsult i 11 år med framför allt hydrodynamisk modellering av strömmar och spridning av olika ämnen i 3D med
mjukvarorna MIKE 3 och Telemac 3D.

repo001.docx 2015-10-05

2(88)
BILAGA B – MKB & TB
2020-02-05

PO \\semmafs001\projekt\21215\13007744\000\19 original\mkb 2020-02-05\bilaga b - mkb+tb utfyllnad norra hamnen 2020-02-05.docx

Charlotta har arbetat med kvalitetsgranskning och metodval för den hydrodynamiska
modellen, spridnings- och sedimentationsberäkningarna, samt beräkningarna av effekter
på strömningsförhållanden och vattenomsättning.
Johanna Schmidt
Roll i detta uppdrag: Handläggare inom hydrodynamisk modellering
Utbildning och erfarenhet: Johanna är civilingenjör inom ekosystemteknik med inriktning
på vattenresurshantering. Hon har två års erfarenhet av miljö- och vattenarbete samt
hydrodynamisk modellering. Inom hydrodynamisk modellering har Johanna arbetat framför allt med Telemac 3D, och erfarenhet att ta fram underlag som ligger till grund för
tillståndsprövningar gällande utsläpp till kust- och ytvatten.
Johanna har arbetat med att anpassa den hydrodynamiska modellen och utföra
spridnings- och sedimentationsberäkningar samt beräkna effekter på strömningsförhållanden och vattenomsättning.
Elna Rasmusson
Roll i detta uppdrag: Handläggare riskbedömning
Utbildning och erfarenhet: Elna har en kandidatexamen i Naturgeografi och ekosystemanalys. Hon har arbetat som konsult i sju år med inriktning mot förorenad mark och har
inom flera stora projekt utfört riskbedömningar sedan 2016. Hon har stor erfarenhet om
kemikaliers transport, exponering och effekt i olika matriser såsom jord och grundvatten.
Elna har mycket god kännedom om Naturvårdsverkets modell för riskbedömning och har
tidigare tagit fram haltkriterier för tillförda massor.
Elna har arbetat med att ta fram haltkriterier för massor som ska användas för planerad
utfyllnad.
Matilda Johansson
Roll i detta uppdrag: Kvalitetsgranskning och expert riskbedömning
Utbildning och erfarenhet: Matilda är civilingenjör i ekosystemteknik. Hon har arbetat som
konsult i femton år med inriktning mot förorenade områden samt med miljöbedömning av
kemiska produkter. Matilda har arbetat med riskbedömningar och platsspecifika riktvärden för förorenade områden och har också tagit fram kriterier för tillförda massor i flera
projekt.
Matilda har arbetat med kvalitetsgranskning och metodval för att ta fram haltkriterier för
massor som ska användas för planerad utfyllnad.
Fredrik Lundgren (Toxicon/Niras)
Roll i detta uppdrag: Utförare och författare av Bilaga B1 (Karaktärisering och bedömning
av den marina miljön vid planerade utfyllnader utanför Norra Hamnen, Malmö)
Utbildning och erfarenhet: Fredrik har fil. mag. examen inom Matematisk-naturvetenskaplig linje, Lunds Universitet (1998). Han har arbetat i 21 år med undersökningar i
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marin miljö. Fredrik har fortlöpande deltagit i interkalibreringar för bottenfauna i Östersjön
och Västerhavet, både i Sverige och Danmark. Fredrik har genomgått SMHI:s kvalitetssäkringsutbildning i hydrografi för externa konsulter och innehar svenskt yrkesdykarcertifikat S30 och är godkänd dykledare för yrkesdykning. Fredrik har stor erfarenhet av
marinekologiska expertbedömningar av påverkan och naturvärden i kustmiljö, och har
gjort bedömningar för både företag och offentliga instanser.
I det aktuella projektet har Fredrik arbetat med inventering, beskrivning och bedömning
av den marina miljön i det aktuella området.
Kommentar: De marinbiologiska undersökningarna gjordes av Fredrik Lundgren på
Toxicon. Toxicon har efter undersökningarnas genomförande blivit uppköpt av Niras.
Fredrik Lundgren är alltså numera anställd på Niras.
Lars-Harry Jenneborg (HydroGIS)
Roll i detta uppdrag: Utförare och författare av Bilaga B5 (Värdeberäkning av marina
bottensamhällen i samband med planerad utfyllnad i havet vid Malmö hamn)
Utbildning och erfarenhet: Lars-Harry är marinbiolog och har en fil. mag. examen vid
Göteborgs universitet 1973. Därutöver läste Lars-Harry 120 poäng doktorandkurser och
skrev en avhandling om Svalbards marina alger.
Lars-Harry var anställd vid Göteborgs universitet under perioden 1973 – 1983 (Marin
botanik samt Systematisk botanik). Sedan 1983 driver han HydroGIS Holding AB, med
sammanlagt 928 utredningar inom miljöområdet - främst inom marin miljö.
I det aktuella projektet har Lars-Harry utfört den värdeberäkning av marina bottensamhällen, som ligger till grund till sökandens föreslagna ekonomiska kompensation för
projektets habitatspåverkan.
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3

Inledning

3.1

Bakgrund och syfte med planerade åtgärder
Malmö hamn har och har haft stor betydelse för Malmös ekonomi. Hamnen är idag
Skandinaviens största hamn för import av bilar, och i Oljehamnen lagras stora mängder
oljeprodukter inför global distribution. Förutom rena hamnfunktioner, är hamnområdet
verksamhetsområde för flera andra viktiga samhällsfunktioner. Här finns avloppsreningsverket Sjölunda, som tar emot avloppsvatten från större delen av Malmö stad och delar
av angränsande kommuner, och är ett av Sveriges största avloppsreningsverk. Vidare
ligger ett fjärrvärmeverk i hamnen, liksom viktiga återvinningsverksamheter för både
privatpersoner och industrier.
Malmö stad arbetar för att samla hamnberoende logistik- och industriverksamheter till
Norra hamnen, som är en del av Malmö hamn. Staden planerar att tillskapa etableringsytor i Norra hamnen genom utfyllnad av ett vattenområde i anslutning till det befintliga
hamnområdet. Utfyllnaden syftar till att möjliggöra etablering av hamnanknutna verksamheter, logistik- och industriverksamheter och verksamhetskopplad service i området. Den
detaljplan som är under framtagande för området (se vidare avsnitt 8.1.2) begränsar
verksamheterna i det tillskapade området till ”Industri med hamnanknuten verksamhet”
(J1), ”Hamn” (V) eller ”Vindkraftverk” (E1).
Maritim transport står för cirka 90 % av världens samlade gods- och varutransporter, och
Östersjöregionen står för cirka 15 % av de globala maritima transporterna. Inom Östersjöregionen finns nära 100 miljoner konsumenter och i Öresundsregionen finns nära fyra
miljoner konsumenter (CMP n.d.). CMP som driver hamnarna i Malmö och Köpenhamn
har, med sitt läge på den maritima farleden mellan Östersjön och Västerhavet samt
närheten till stora marknader och bra infrastruktur, goda förutsättningar att utgöra ett
regionalt nav som länkar samman land- och sjötransporter i Östersjöregionen. Hamnarna
i Köpenhamn och Malmö är betydelsefulla för både lokala, regionala, nationella och
internationella arbetsmarknader.
Det finns en stark och genomgående politisk vilja att stärka sjöfarten. Samtliga politiska
nivåer med relevans för finansiering och planering av ny infrastruktur (EU, Sverige,
Region Skåne och Malmö hamn) pekar på Malmö hamns strategiska betydelse.
FN belyser sjöfartens betydelse och FN-organet International Maritime Organization
(IMO) beskriver hur sjöfarten ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål (International
Maritime Organization 2015):
▪

International shipping greatly benefits the world by moving food, commodities, raw
materials, energy and consumer goods reliably and effectively around the globe at
low cost.

▪

Shipping is an essential component of sustainable economic growth, as it is the most
environmentally sound mode of transport, having the lowest carbon footprint per unit
of cargo transported.
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▪

Sustainable maritime transportation is a crosscutting issue and, as such, is an
important enabler for most of the SDGs (de globala hållbarhetsmålen).

Bärande för EU:s politik på transportområdet är EU-kommissionens White Paper on
Transport från år 2011 (European Commission DG Mobility and Transport 2011). Som ett
av tio mål fastställs att mer än 50 % av godstransporter över 300 km ska flyttas från väg
till järnväg eller sjöfart till år 2050. Detta ska primärt nås genom de så kallade gröna
transportkorridorerna samt nödvändiga investeringar i infrastruktur. EU-kommissionen
konstaterar att hamnar spelar en betydande roll som logistikcentra och att de kräver
effektiva förbindelser med omlandet. Att utveckla hamnarna är vitalt för att hantera ökade
godsvolymer till sjöss, såväl inom Europa som med resten av världen.
Som en del av genomförandet EU:s målsättning har EU definierat transportkorridorer, där
effektiva och miljövänliga transporter ska utvecklas och främjas. I EU:s så kallade Core
network (stomnät) ingår 83 strategiskt viktiga hamnar av ungefär 1 200 europeiska
hamnar totalt (European Sea Ports Organization 2018). Malmö Hamn är en av fem
svenska hamnar som är utpekade som Core ports (stomnätshamnar). Dessa hamnar är
särskilt prioriterade i etableringen av EU:s gemensamma transportsystem och utgör
kärnan i det transeuropeiska transportnätverket (Trans-European Transport Network,
TEN-T) bestående av vägar, järnvägar, farleder i inlandsvatten och hav, liksom hamnar
och flygplatser med syftet att stärka och underlätta transport av både gods och passagerare inom EU (European Commission 2019). TEN-T ska vara implementerat till år 2030.
Norra hamnen och Malmö hamn ligger i direkt anslutning till Malmö godsbangård och är
nära länkat till internationella motorvägsnäten kring Malmö, och utgör på så sätt en så
kallad trimodal transportknutpunkt, där möjlighet till sjö-, spår- och vägtransporter finns.
Malmö hamn är även av strategisk betydelse för Sverige. Under 2018 presenterade
regeringen ny nationell strategi för godstransporter (Näringsdepartementet 2018). Redan
i förordet framhåller infrastrukturministern en vilja att i högre grad nyttja sjöfartens kapacitet. I syftet med strategin framgår likaså en vilja att främja en överflyttning av gods från
väg till järnväg och sjöfart. En stor potential finns enligt regeringen i närsjöfartslösningar
med slingor som knyter ihop svenska hamnar med andra europeiska hamnar, såsom
Malmö hamn.
Trafikverket (Trafikverket 2015) gör en tydlig markering av sambandet mellan EU:s
strategiskt viktiga hamnar (Core ports) och ambitionerna för utvecklingen av Sveriges
hamnar:
De fem svenska hamnar som EU pekat ut som Core-hamnar hör till de hamnar som är av
störst strategisk betydelse för Sverige och svenskt näringsliv. Statliga infrastrukturinvesteringar kommer fortsätta att göras utifrån deras bidrag till långsiktig hållbarhet och samhällsekonomisk effektivitet.
Region Skånes arbete med godstransporter och logistik bygger på en strategi från 2017
(Region Skåne 2017a). Det finns en stark ambition att stärka sjöfart och järnväg relativt
vägtransporter, något som har potential att ge betydande samhällsvinster. I dokumentet
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 (Region Skåne 2017b) uttrycks en
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vilja att öka sjöfartens andel av godstransportarbetet från 25 % till 40 %. Region Skåne
konstaterar att det är av europeiskt, nationellt och regionalt strategiskt intresse att säkerställa tillgänglighet i de skånska hamnarna.
Sedan Norra hamnen började fyllas ut har stora delar av den befintliga ytan fallit från som
möjlig verksamhetsyta för hamnanknuten verksamhet. Det reservat som bildats i Norra
hamnen för den rödlistade grönfläckiga paddan, i och med antagandet av detaljplan 5203
under 2015, tar cirka 15 hektar i anspråk, motsvarande cirka 64 % av den nu ansökta
utfyllnadens markyta. Samtidigt växer Malmö stads centrala delar norrut och tar befintliga
delar av Malmö hamn i anspråk för blandad stadsbebyggelse (kontor, bostäder etc.). I
Figur 3-1 visas reservatet för grönfläckig padda i Norra hamnen (grönt område) samt
delar av Nyhamnen och Frihamnen som kommer att omvandlas från hamnverksamhet till
blandad stadsbebyggelse. Utöver att faktisk yta omvandlas, medför bullerkrav kopplade
till den nya markanvändningen begräsningar i de omkringliggande hamnområdena. Den
nu ansökta utfyllnaden syftar dels till att kompensera för dessa områden, men även till att
möjliggöra hanteringen av de ökade godsvolymer som förväntas uppstå i Malmö hamn
framöver (se vidare nedan).

Figur 3-1

Arealer i Malmö hamn som har tagits eller kommer att tas i anspråk för annan
verksamhet än hamnverksamhet.
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Trafikverket använder modellen Samgods för att bedöma utvecklingen i svenska hamnar.
Samgods översätter prognoser för den svenska utrikeshandeln till godsvolymer som fördelas i transportnätverken utifrån en kostnadsoptimering. Modellen tar hänsyn till en stor
mängd parametrar som bedömda kostnader och tillgänglighet i väg- och järnvägsnäten.
Från år 2014 till år 2040 bedöms Malmö hamn få en hög tillväxt avseende godsvolymer,
från cirka 7,2 miljoner ton år 2014 till cirka 16,7 miljoner ton år 2040, motsvarande en
relativ ökning med 131 % (Trafikverket 2018). För att kunna möta det behov som förväntas uppstå, kommer Malmö stad och CMP behöva arbeta med hur befintliga ytor
utnyttjas på ett effektivt sätt såväl som att tillskapa nya ytor. Beaktat arbetstiden för en
utfyllnad som den ansökta, är 2040 ingen orimligt lång prognoshorisont. Den aktuella
utfyllnaden bedöms ta i storleksordningen 10 år att färdigställa, och färdigställande av de
nya landområdena ytterligare i storleksordningen 10 år i anspråk.

3.2

Miljökonsekvensbeskrivningens syfte
Syftet med föreliggande dokument är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i
enlighet med 6 kapitlet miljöbalken (MB). MKB:n ska identifiera, beskriva och bedöma de
effekter som den ansökta verksamheten (avsnitt 4) kan antas medföra på människors
hälsa och miljön samt möjliggöra en samlad bedömning av dessa.
MKB:n och tillhörande teknisk beskrivning (TB, som ingår i föreliggande dokument) utgör
underlag till tillståndsansökan för vattenverksamhet, enligt 11 kap 3 § MB, i Norra hamnen i Malmö. MKB och TB kommer även utgöra delunderlag till det pågående arbetet
med detaljplan 5625, fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. i Norra hamnen, delområde 2.
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4

Ansökt verksamhet
Malmö stad ansöker om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Växjö tingsrätt
att göra en utfyllnad till nivåer mellan +3 m och + 5 m (RH2000) inom ett på ytan cirka
236 000 m2 stort vattenområde inom del av fastigheten Hamnen 22:164 (Figur 4-1) och
del av vattenområdet i direkt anslutning till Hamnen 22:164 utan fastighetsbeteckning
som utgör allmänt vattenområde (Figur 4-2). Fastigheten Malmö Hamnen 22:164 ägs av
Malmö kommun (Lantmäteriet 2019). Verksamhetsområdet är lokaliserat i kustvattnet
väst och nordväst om befintliga Norra hamnen. Figur 4-3 visar ett flygfotografi över
verksamhetsområdet och närliggande områden.
En ansökan om rådighet att disponera allmänt vattenområde har gjorts hos och beviljats
av Kammarkollegiet.
Utfyllnaden syftar till att säkra tillräckligt stora markområden i Malmö hamn för att där
kunna samla hamnanknutna verksamheter, tunga industrier och logistikföretag som
kräver stora ytor och skyddsavstånd, liksom att utveckla området som logistikcentrum (se
avsnitt 3.1). Utfyllnaden möjliggör även etablering av vindkraft på land inom området (det
finns ingen tidplan för eventuell etablering av vindkraftverk i det aktuella området, men
frågan om antal verk är utredd). Projektet är en del av omvandlingsstrategin för andra
delar av Malmö hamn, från hamnverksamhet till blandad bebyggelse.
En mer detaljerad teknisk beskrivning av den ansökta verksamheten presenteras i avsnitt
6.

Figur 4-1

Fastigheten Hamnen 22:164 är markerad med turkos överlagring. Det ansökta
utfyllnadsområdet utgör delar av vattenområdet för DP 5625, markerad med gul
överlagring nordväst i figuren. Karta från Malmö stads kartverktyg.
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Figur 4-2

Avgränsning av berört allmänt vattenområde vid ansökt utfyllnadsverksamhet.

Figur 4-3

Flygfotografi över verksamhetsområdet och Norra hamnen. Det ansökta utfyllnadsområdet är markerat med turkos linje.

N
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5

Alternativ

5.1

Huvudalternativ
Nedan presenteras huvudalternativet översiktligt. För mer detaljerad beskrivning av verksamhetens utformning och omfattning, se TB (avsnitt 6). Huvudalternativet är det alternativ som bedömts vara mest fördelaktigt i förhållande till de alternativa lösningar som
studerats (avsnitt 5.3). Skälen som motiverade att huvudalternativet, som det beskrivs i
det här avsnittet, valdes framför andra studerade alternativ beskrivs i avsnitt 5.3.1 och
5.3.2.
Därutöver bedömer sökanden att det är orimligt att de behov, som staten genom Trafikverket har bedömt kommer att uppstå i Malmö hamn och som är direkt kopplade till transporter till sjöss, spår och väg (avsnitt 3.1), kan tillgodoses på andra platser i Malmö stad
än Norra hamnen utan betydligt större miljöpåverkan än för det ansökta alternativet. Det
nu aktuella projektet är en direkt fortsättning på Norra hamnen-projektet och kopplat till
den infrastruktur som finns här. Det är ett arbete som pågått inom Malmö stad sedan
1980-talet, och det är politiskt förankrat på samtliga nivåer inom kommunen.
Vattenområdet väster om Norra hamnen (Figur 4-1 – Figur 4-3) fylls ut, och tillskapar
236 000 m2 landområde med marknivåer mellan +3 m och +5 m (RH2000).
Utfyllnadsarbetet innebär att utfyllnadsområdet initialt avskärmas från kringliggande
vattenområde genom anläggande av en vall. Vidare sker en successiv utfyllnad av den
bassäng som tillskapats genom anläggande av vallen. Genom att en vall initialt anläggs,
kan vidare utfyllnadsarbete utföras skyddat från öppet hav. I vallens sydöstra anslutning
mot den befintliga kajkanten tillskapas en öppning i vallen, för att möjliggöra in- och utsegling till bassängen. En siltgardin, alternativt bubbelridå, placeras i vallens öppning för
att minimera spridning av suspenderat material från bassängen till öppet hav under hela
perioden då utfyllnad av bassängen sker.
Vallen kommer att vara cirka 1 800 m lång, med en krönbredd mellan 10 och 20 m. Cirka
300 000 – 600 000 m3 massor kommer användas för att anlägga vallen, och totalt
kommer cirka 3 000 000 m3 massor att åtgå för utfyllnaden i sin helhet.
Arbetet med vallen kan antingen påbörjas i norr eller söder, alternativt kan arbetet pågå
från båda håll samtidigt. Utfyllnad kommer ske genom så kallad ändtippning, vilket innebär att massor tippas ner i vattnet från befintlig kajkant. Beroende på tillgången till massor
kan hela vallen anläggas på en och samma gång, eller så kan vallen anläggas i etapper.
Om arbetet delas in i etapper kommer det säkerställas att vallen erosionssäkras innan en
etapp avslutas. Löpande erosionssäkring kommer att ske, genom att en stenskoning
anläggs på vallens sida mot Öresund (avsnitt 6.1).
Utfyllnad av den bassäng som tillskapas genom anläggande av vallen, kommer att göras
gradvis i takt med att fyllnadsmassor finns att tillgå. Fyllnaden kommer huvudsakligen att
ske genom ändtippning. Viss utfyllnad kan komma att ske genom bottentömmande pråm.
Utfyllnadsarbetet uppskattas pågå i storleksordningen 10 år, beräknat på en årlig tillgång
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till massor från Malmö stad och från lokala/regionala infrastrukturprojekt på cirka 300 000
m3.

5.2

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ansökt verksamhet inte kommer till stånd, det vill säga att
vattenområdet som berörs av den ansökta verksamheten inte fylls ut.
I nollalternativet utvidgas inte Norra hamnens markområden, och utvecklingen av Norra
hamnen som ett logistiskt centrum i regionen enligt Malmö kommuns gällande översiktsplan kommer inte till stånd.
Konsekvenserna av nollalternativet är att befintliga landområden i Malmö hamn inte är
tillräckligt stora för att täcka stadens behov av mark för hamnanknuten tung industri och
industri med risk- och skyddszoner. Befintliga landområden i Norra hamnen blir också
otillräckliga för att hantera den förväntade dryga fördubblingen av godsvolymer i Malmö
hamn år 2040 (avsnitt 3.1). Att förflytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart är
ett mål som delas av EU, regeringen och regionen (avsnitt 3.1). Nollalternativet möjliggör
inte för en utveckling och ökning av godstransporter från och till Malmö hamn, och det
trimodala transportnätverket som finns etablerat där. Detta bedöma påverka flera av de
globala hållbarhetsmålen negativt (se avsnitt 16.4.3).
Nollalternativ innebär även, i förlängningen, att utflyttning av kontor och bostäder till
Nyhamnen inte kan fortgå som planerat.

5.3

Alternativa lösningar
Möjliga alternativa lokaliseringar för utökat hamn- och verksamhetsområde i Malmö har
studerats. Lokaliseringen som valdes som huvudalternativ bedömdes som det mest
fördelaktiga beaktat ett antal förutsättningar. Nedan presenteras studerad alternativ
lokalisering liksom de skäl som motiverade att huvudalternativet, som det beskrivs i
avsnitt 5.1, valdes.
Alternativa lösningar för utfyllnadsmetod har också studerats. De studerade alternativa
genomförandena presenteras nedan, liksom de skäl som motiverade att huvudalternativet, som det beskrivs i avsnitt 5.1 och avsnitt 6, valdes.

5.3.1 Alternativ lokalisering
Malmö hamn är det enda område utmed Malmös kustlinje, som utgör ett större hamnoch verksamhetsområde, och som av den anledningen är aktuellt för en utbyggnad för att
hantera ökade hamnanknutna godsvolymer. Alla befintliga logistiklösningar av efterfrågad
typ är knuten till detta område och området är utpekat i stadens översiktsplan (Malmö
stad 2018, n.d.) för den aktuella verksamheten.
Som alternativ till huvudalternativets lokalisering, studerades även möjligheten att utöka
hamn- och verksamhetsområdet i Norra hamnen norrut (Alternativ 2 i Figur 5-1).
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Alternativ 2

Alternativ 1

Figur 5-1

Två studerade lokaliseringsalternativ för utbyggnad av hamn- och verksamhetsområde i Norra hamnen: Alternativ 1 (sedermera huvudalternativet) och Alternativ 2.

Den alternativa lokaliseringen är placerad inom Malmös hamnområde, vilket möjliggör de
aktuella hamnanknutna verksamheterna. De logistiska förutsättningarna inom befintligt
hamnområde är goda i anslutning till lokaliseringen. Lokaliseringen möjliggör vidare etablering av vindkraft, utifrån gällande översiktsplan (Malmö stad 2018, n.d.).
Huvudalternativet valdes framför den studerade alternativa lokaliseringen framförallt för
att:
▪

Huvudalternativet stör inte befintliga farlederna 231 Malmö redd-Oljehamnen och 232
Malmö redd-Frihamnen (Figur 5-2), medan den alternativa lokaliseringen riskerar att
störa den norra farleden 231 Malmö redd-Oljehamnen, som är av riksintresse för
kommunikation (se vidare avsnitt 8.2).

▪

Huvudalternativet stör inte den befintliga kajen Swede Harbour med tillhörande hamndelar längs den norra kuststräckan av Norra hamnen (Figur 5-3), som är av riksintresse för hamnverksamhet (Länsstyrelsen i Skåne län 2011a), medan den
alternativa lokaliseringen riskerar att störa dessa funktioner.

▪

Huvudalternativet ligger längre ifrån Natura 2000-områdena och naturreservaten i
Lommabukten (se vidare avsnitt 8.3), och medför en mindre hydraulisk påverkan på
dessa områden (se vidare avsnitt 9.4) och generellt, än vad den alternativa lokalis-
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eringen gör. Den alternativa lokaliseringen skulle medföra att Malmös hamnområde
utvidgas norrut i Öresund, medan huvudalternativet innebär att hamnområdets
befintliga yttre begränsningar norrut eller västerut i Öresund inte förflyttas.

231 Malmö redd-Oljehamnen

232 Malmö redd-Frihamnen

Figur 5-2

Farlederna 231 Malmö redd-Oljehamnen och 232 Malmö redd-Frihamnen. Karta från
Sjöfartsverkets kartvisare (https://geokatalog.sjofartsverket.se/kartvisarefyren/).
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Figur 5-3

Befintliga hamndelar i Norra hamnen och Oljehamnen i Malmö hamn enligt Riksintresset Malmö hamn markerade med röd linje (Länsstyrelsen i Skåne län 2011b).
Det ansökta utfyllnadsområdet är markerat med turkos linje.

5.3.2 Alternativt genomförande

Avskärmning med kofferdamm
Avskärmningen av utfyllnadsområdet skulle kunna göras genom anläggandet av en så
kallad kofferdamm (två parallella sponter med jordutfyllnad emellan) istället för en vall
som i huvudalternativet. Merparten av spontdrivningen skulle behöva ske i vatten från
uppjackad flotte, vilket är tekniskt möjligt men ett försvårande och fördyrande moment i
förhållande till att arbeta från land genom ändtippning. Sponten skulle drivas ner till
erforderligt djup, vilket innebär ner i kalkberget. Kalkbergets överyta förväntas vara
uppsprucken, så spont skulle sannolikt kunna drivas ner.
En enkel spont, med eller utan stabilisering genom dragstag, bedöms inte kunna tåla de
krafter som avskärmningen kommer att utsättas för i form av vågverkan. Därav bedöms
anläggandet av en kofferdamm krävas (två parallella spontrader med utfyllnad emellan).
Spontraderna hålls samman av stag (hammarband) mellan sponterna. Dammen kommer
initialt att utsättas för laster från vågverkan och vattenrörelser och efter färdig utfyllnad
krafter från jordtrycket från utfyllnadsmassorna.
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Anläggningsmetoden har inte föreslagits som huvudalternativ då den medför försvårande
och fördyrande arbetsmoment. Metoden skulle även kräva stor materialtillgång i form av
spont. Den huvudsakliga positiva effekten jämfört med huvudalternativet är att metodiken
skulle leda till mindre sedimentspridning i anläggningsskedet.

Avskärmning med jordvall och spont
Avskärmningen mellan vatten- och utfyllnadsområde skulle kunna åstadkommas med en
kombination av jordvall och spont. Syftet med att kombinera de två teknikerna skulle vara
att kombinera enkelheten av arbete från land med spontens täthet oavsett jordmassornas
vattenförande egenskaper. Arbetet skulle inledas som för en jordvall, med ändtippning. I
takt med att arbetet fortskrider används vallen som väg för spontdrivningsmaskin som
driver spont genom vallen. Egenvikten i vallens jordmassor säkerställer att sponten inte
knäcks, och spontens täthet säkerställer att utfyllnadsområdet kan hållas torrt oavsett
massornas genomsläpplighet.
Då de massor som kommer att bli aktuella för utfyllnaden (av vall såväl som av området
innanför vallen) främst kommer att utgöras av lermorän, kan de merkostnader som spontdrivningen medför inte motiveras.
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6

Teknisk beskrivning
Slutgiltig projektering av ansökta åtgärder kommer att påverkas av faktorer som i dagsläget inte är möjliga att fullt ut beskriva. Exempel på sådana faktorer är utförande entreprenörs tidigare erfarenheter och tillgång till arbetskraft/-maskiner eller tillgängliga
massors specifika egenskaper vid tiden för utförandet. Genomförandet kommer dock i
alla relevanta delar att överensstämma med vad som anges i föreliggande MKB och TB.

6.1

Etapp 1: Anläggande av vall för avskärmning av utfyllnadsområdet
Utfyllnadsområdet skärmas inledningsvis av från kringliggande vattenområde genom
anläggande av en vall. Vallen möjliggör fortsatt utfyllnadsarbete i ett område skyddat från
öppet hav, vilket medför minskade våg- och vattenrörelser och minimerar grumlingsrisken
under merparten av utfyllnadsarbetet.
Avskärmning sker med en tät vall, vilket kräver ett finkornigt material med låg vattengenomsläpplighet. Vallen anläggs med landmassor. Det mest resurseffektiva bedöms
vara att anlägga hela vallen i lermorän eftersom det är jordarten som tillgängliga
fyllnadsmassor huvudsakligen bedöms utgöras av. Alternativt kan vallen byggas med en
kärna av friktionsmaterial överlagrat av ett tätande lerlager. Lermoränens geotekniska
egenskaper gör att vallen kan behöva vara något bredare än om vallen hade byggts upp
av friktionsmaterial. Detta bedöms dock inte spela någon roll, då en bredare vall innebär
att delar av området innanför vallen, som ändå ska fyllas ut i senare skede, redan är
utfyllt efter anläggandet av vallen.
Figur 6-1 återger arbetet med anläggandet av vallen i tre principiella arbetssteg:
1. Vallen anläggs genom ändtippning, vilket innebär att massor tippas från befintlig kajkant ner i vattnet. I takt med att nya massor påförs växer vallen upp ur vattnet och
kan så småningom användas som väg för arbetsfordon att nå längre ut och fortsätta
tippningsarbetet. Metoden medför att fyllnadsarbetet hela tiden kan göras från land,
vilket generellt sett är tekniskt lättare och därmed snabbare och billigare. Metoden är
väl beprövad från tidigare utfyllnadsarbeten i Norra hamnen.
2. Finkornigt material är erosionskänsligt, och för att säkerställa att vallen inte spolas
bort anläggs erosionsskydd på vallens sida ut mot öppet hav löpande i takt med att
vallen anläggs. Erosionsskyddet är markerat i Figur 6-2, och omfattar stenskoning
mellan nivåerna cirka -4 m och +4,5 m (RH2000) samt stenfilter på djup större än
-4 m (RH2000). Stenskoning är uppbyggd i två lager, med en finare stenfraktion
innanför en grövre stenfraktion. Stenarnas dimensioner för stenskoning respektive
stenfilter är utmärkta i Figur 6-2. Metoden är väl beprövad från tidigare
utfyllnadsarbeten i Norra hamnen.
3. Vallen breddas i ett tredje arbetssteg in mot utfyllnadsområdet, för att bland annat
underlätta vidare transport och arbete på befintlig vall.
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Figur 6-1

Principiella arbetssteg vid anläggande av vall. Nedre bilden för respektive arbetssteg
är en planvy, medan den övre bilden för respektive arbetssteg är en sidovy.

Figur 6-2 visar en principiell sektion av vallens slutliga utformning. Erosionsskyddet, som
anläggs ut mot havet, består av ett underliggande filterlager med sorterad sten i storleken
0,2 – 0,5 m och ett yttre skyddande lager bestående av block med vikter mellan 1,5 och
2,5 ton mellan nivåerna cirka -4 m och +4,5 m (RH2000) samt stenfilter på djup större än
-4 m (RH2000). Erosionsskyddets krönhöjd är cirka +4,5 m (RH2000). Vallen anläggs
med en utvändig släntlutning på cirka 1:2 och en invändig släntlutning på cirka 1:1.
Krönbredden anpassas till mellan 10 och 20 m, beroende på tillgängliga massor vid tiden
för anläggandet och med syfte att färdigställa vallen inom kortast möjliga tid.
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Figur 6-2

Principiell vallsektion. Den vänstra slänten är ut mot Öresund medan den högra
slänten är in mot det område som avskärmas av vallen.

I vallens sydöstra anslutning mot den befintliga kajkanten tillskapas en öppning i vallen,
för att möjliggöra in- och utsegling till bassängen som tillskapas genom anläggandet av
vallen. En siltgardin, alternativt bubbelridå, placeras i vallens öppning, som skyddsåtgärd
för att minimera spridning av suspenderat material från bassängen till öppet hav. Med
denna skyddsåtgärd bedöms spridning av suspenderat material ut från bassängen till
öppet hav bli försumbar.
Arbetet med vallen kan antingen påbörjas i norr eller söder, eller pågå från båda håll
samtidigt för att effektivisera arbetet och bygga vallen på kortast tid möjligt. Om arbetet
pågår från båda håll samtidigt, eller påbörjas i söder, tillskapas en öppning i vallens
sydöstra anslutning mot den befintliga kajkanten efter att vallen anlagts. Beroende på
tillgången till massor så kan hela vallen anläggas på en och samma gång, eller så kan
vallen anläggas i etapper. Om arbetet delas in i etapper kommer det säkerställas att
vallen erosionssäkras innan en etapp avslutas.
Vallen kommer vid färdigställande vara cirka 1 800 m lång. En total volym om cirka
300 000 – 600 000 m3 massor krävs för att anlägga vallen.

6.2

Etapp 2: Succesiv utfyllnad
Sista steget i utfyllnadsarbetet är en successiv utfyllnad av den bassäng som tillskapats
genom anläggande av vallen (se ovan under avsnitt 6.1). Utfyllnadsområdets area är
cirka 236 000 m2 stort på ytan, och på grund av den yttre vallens släntlutning (1:2)
(avsnitt 6.1) i storleksordningen 275 000 m2 vid botten. Utfyllnadsområdets slutgiltiga
marknivå ligger mellan +3 och +5 m (RH 2000). Inom det nya markområdet krävs en viss
lutning ut mot havet, för att kunna hantera avrinning från området (dagvatten).
Cirka 2 400 000 – 2 700 000 m3 fyllnadsmassor beräknas åtgå till den successiva utfyllnaden av bassängen som tillskapats genom anläggandet av vallen (avsnitt 6.1). Det bedöms osannolikt att hela massvolymen skulle finnas tillgänglig vid ett och samma tillfälle
och utfyllnaden sker därför gradvis i takt med att massor finns att tillgå. Massorna för den
successiva utfyllnaden kan utgöras av både land- och havsbaserade massor. Utfyllnaden
bedöms ta i storleksordningen 10 år att färdigställa.
Fyllnaden kommer huvudsakligen att ske genom ändtippning. Viss utfyllnad kan komma
att ske genom bottentömmande pråm i händelse av att massor finns tillgängliga via
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denna transportväg. I miljöhänseende spelar det ingen roll vilken tömningsmetodik som
tillämpas (det yrkas för samma krav avseende masskvalitet). Utfyllnaden avses utföras i
vatten (men innanför ovan beskrivna vall) för att undvika risk för bottenupptryckning, som
skulle kunna uppstå vid torrläggning innanför tät vall.

6.3

Fyllnadsmassor: mängder och kvalitet
Totalt kommer cirka 3 000 000 m3 fyllnadsmassor att åtgå, varav cirka 300 000 –
600 000 m3 åtgår till vallen och cirka 2 400 000 – 2 700 000 m3 åtgår till den successiva
utfyllnaden innanför vallen (avsnitt 6.1 och 6.2).
För att kunna bedöma vilka massor som är lämpliga att använda till ansökt verksamhet,
har haltkriterier för fyllnadsmassorna tagits fram (Bilaga B3). Haltkriterierna ska säkerställa att tillkommande massor inte är skadliga för miljön på platsen, inte bidrar till
oacceptabel spridning av föroreningar till ytvatten och inte är skadliga för människors
hälsa inom utfyllnadsområdet.
Sökanden har valt att ytterligare begränsa haltkriterierna för de massor som används
specifikt för anläggandet av vallen. Begränsningen är en försiktighetsåtgärd som tagits
fram efter synpunkter som framkommit vid samråd, och innebär att haltkriterierna för
vallen inte överstiger de halter som motsvarar klass 4 i bedömningsgrunderna för marina
sediment (Bilaga B3). Bedömningsgrunderna är för metaller klassgränser enligt Naturvårdsverkets rapport 4914 (Naturvårdsverket 1999) och för organiska ämnen SGU:s
rapport 2017:12 (Josefsson 2017). Resulterande haltkriterier för vallen redovisas i högra
kolumnen i Tabell 6-1. De fall där haltkriteriet justerats till en halt motsvarande klass 4
enligt bedömningsgrunderna har markerats med kursiv stil i tabellen.
Den av sökanden använda metoden för framtagande av haltkriterier syftar till att bedöma
faktiska risker och påverkan av utfyllnaden och de föroreningar som finns i utfyllnadsmassorna. De haltkriterier som kommer från Naturvårdsverkets rapport 4914 för metaller
och SGU rapport 2017:12 för organiska föreningar, innehåller inga bedömningar om
platsspecifik påverkan, utan är en statistisk klassning av befintliga föroreningar i svenska
utsjösediment. Dessa båda rapporter säger alltså ingenting om huruvida avvikelseklass 4
för en viss parameter riskerar att medföra någon påverkan. Den platsspecifika riskbedömningen som genomförts inom ramen för Malmö stads ansökningsarbete resulterar i
acceptabla nivåer som över- såväl som understiger avvikelseklass 4.
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Tabell 6-1

Framtagna haltkriterier för utfyllnad samt haltkriterier för vall. I de fall haltkriteriet
justerats med hänsyn till klass 4 enligt bedömningsgrunderna har det markerats med
kursiv stil i tabellen. Samtliga halter anges i mg/kg.

Ämne
Antimon

Haltkriterier för utfyllnad innanför vall
(mg/kg)

Haltkriterier för vall
(mg/kg)

40

40

Arsenik

25

25

Barium

300

300

Bly

400

110

Kadmium

12

3,0

Kobolt

35

35

Koppar

200

80

Krom

150

72

Kvicksilver

2,5

1,0

Molybden

150

150

Nickel

120

99

Vanadin

200

200

Zink

500

360

Alifat >C5-C8

100

100

Alifat >C8-C10

70

70

Alifat >C10-C12

500

500

Alifat >C12-C16

500

500

Alifat >C16-C35

1 000

1 000

Aromat >C8-C10

50

50

Aromat >C10-C16

15

15

Aromat >C16-C35

40

40

Bensen

0,60

0,60

Toluen

50

50

Etylbensen

50

50

Xylen

50

50

PAH L

15

15

PAH M

10

1,7

PAH H

10

2,6

PCB-7

0,25

0,034

Tributyltenn (TBT)

0,6

0,055
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6.4

Transport och upplag av fyllnadsmassor
Utfyllnadsmassor kommer att transporteras till anläggningsområdena med lastbil. Baserat
på beräknade erforderliga massvolymer kan antalet lastbilstransporter överlagsmässigt
beräknas. Givet att massorna (3 000 000 m3) väger 1,7 ton/m3 och att en lastbilstransport
kan köra 35 ton massor, krävs i storleksordningen 150 000 lastbilstransporter. Givet en
arbetsperiod på 10 år och ett antagande om 200 arbetsdagar per år, resulterar transporten av fyllnadsmassor i cirka 75 lastbilslasstransporter per dygn.
Upplagsplatser för cirka 50 000 ton massor kommer att finnas invid ansökt verksamhetsområde under utfyllnadstiden, i enlighet med vad som visas i Figur 6-3. Syftet med upplagsplatserna är att temporärt kunna förvara massor i anslutning till utfyllnadsområdet, till
exempel i händelse av kraftig vind då tippning av massor i havet inte ska ske. Upplagsplatsernas ytor är relativt stora och uppdelade i två områden, för att möjliggöra förvaring i
norra såväl som södra delen av verksamhetsområdet, om behov skulle uppstå. Ytornas
storlek möjliggör även separering av olika typer av massor, sett till exempelvis geotekniska egenskaper, vilket möjliggör att massor utnyttjas där de gör störst nytta i utfyllnadsskedet. (Det föreslagna norra upplaget är beläget öster om ersättningsbiotopen för fågel,
och sammanfaller alltså inte med denna.)

Figur 6-3

Placering och areor av upplagsplatser för massor under tiden för ansökt verksamhet.
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7

Avgränsningar och metodik
De aspekter som påverkas av ansökt verksamhet, och därför ska ingå i de specifika miljöbedömningarna i föreliggande MKB, har avgränsats efter sammanställning av fakta om
området som berörs av ansökt verksamhet. De specifika miljöbedömningarna begränsas
geografiskt till Norra hamnens närområde, inklusive angränsande kustvattenmiljöer. Det
geografiska avståndet från själva utfyllnadsområdet som ingår i bedömningarna, har begränsats genom att utreda utfyllnadens påverkan på områdets hydrauliska förhållanden
samt risken för spridning av sediment från verksamheten.
De specifika miljöbedömningarna baseras på underlagsmaterial i form av bland annat TB
av ansökt verksamhet (avsnitt 6), marinbiologisk undersökning av utfyllnadsområdet
(avsnitt 9.1 och Bilaga B1), hydraulisk påverkansanalys (avsnitt 9.5 och Bilaga B2),
förslag till haltkriterier (avsnitt 6.3 och Bilaga B3) samt information om övriga rådande
miljöförhållanden i området liksom bedömningsgrunder som berör området (avsnitt 9 och
8). Även synpunkter som framkommit under samrådet har legat till grund för miljöbedömningarna.
Beskrivning och bedömning av identifierade miljöeffekter som ansökt verksamhet förväntas ge upphov till redovisas i avsnitt 13. Avstämning av ansökt verksamhet mot
bedömningsgrunder och planeringsunderlag görs i avsnitt 16.
De skäl som motiverar att studerade alternativa lösningar har valts bort redovisas i avsnitt
5.3. Miljöeffekter vid nollalternativet redovisas i avsnitt 5.2.
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8

Bedömningsgrunder och planeringsunderlag

8.1

Kommunala planer och program

8.1.1 Översiktsplan
Gällande översiktsplan (ÖP) för Malmö antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018
(Malmö stad 2018). Enligt ÖP ska ytkrävande och störande verksamheter såväl som
verksamheter som innebär risker lokaliseras i verksamhetsområden. I Norra hamnen ska
i första hand tung industri och logistikföretag som kräver stora ytor och skyddsavstånd
placeras (Malmö stad 2018).
I stadsbyggnadsvisionen anges att Norra hamnen ska utgöra ”ett logistiknav för hela
regionen”. Malmö ska erbjuda goda villkor för logistik, i synnerhet hamnanknuten verksamhet, och Norra hamnen ska utvecklas som logistikcentrum med godsfärje- och
containerterminaler. Godstransporter med tåg och till sjöss ska gynnas, och i Norra
hamnen ska det finnas omlastningsmöjligheter mellan fartyg, tåg- och lastbilstransporter.
Malmö stad ska verka för att få till stånd en mer ändamålsenlig järnvägsförbindelse
mellan Södra stambanan och Norra hamnen (Malmö stad 2018).
Malmö stad har som mål att till fullo försörja sin egen verksamhet med förnybar energi år
2020, och en vision om att Malmö som geografiskt område helt ska försörjas av förnybar
och återvunnen energi år 2030. För att bidra till målet och visionen ska satsningar på
vindkraft genomföras. Landbaserad vindkraft ska i första hand lokaliseras till platser som
redan är påverkade av buller och storskaliga verksamheter och möjligheter för vindkraft
till havs i anslutning till Norra hamnen ska undersökas (Malmö stad 2018). (Eventuella
vindkraftverk ingår inte i föreliggande ansökan.)
Det specifika vattenområde som berörs av ansökt verksamhet beskrivs som nytt verksamhetsområde i gällande ÖP, i likhet med stora delar av västra Norra hamnen (Figur
8-1). Vattenområdet pekas också ut som ett område lämpligt för vindkraft (Malmö stad
n.d.).
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Figur 8-1

Utdrag ur gällande översiktsplan. Ljust lila områden visar existerande verksamhetsområden och mörkt lila områden visar nya verksamhetsområden. Röd markering
visar det område som berörs av ansökt verksamhet. Karta från kartverktyget ÖP för
Malmö (Malmö stad n.d.).

Länsstyrelsen Skåne har i sitt granskningsyttrande avseende ÖP bedömt att det finns risk
för att riksintresset Malmö hamn inte kan tillgodoses. Påverkan och konsekvenserna på
riksintresset från bland annat eventuella utfyllnader och vindkraft i anslutning till hamnområdet bedöms inte vara tillräckligt utredda och översiktsplanen bedöms inte ge någon
vägledning för prövning av nämnda verksamheter. Andra områden som är utpekade som
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken bedöms också på olika sätt
beröras av en utbyggnad i enlighet med ÖP, och länsstyrelsen påpekar att dessa ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningen (Malmö stad 2017a).
Vidare påpekar Länsstyrelsen Skåne att användning av mark- och vattenområden i
Malmö stad riskerar påverka Natura 2000-områdena Lommabukten och Lommaområdet,
och att naturvärdena inom dessa områden måste beaktas vid utveckling av Malmö hamn
och Segeområdet (Malmö stad 2017b).
Länsstyrelsen fastslår att vid kommande planläggning måste miljökvalitetsnormerna för
vatten beaktas i de fall en plan kan antas bidra till att en miljökvalitetsnorm inte uppnås
eller att tillståndet i en vattenförekomst försämras, och att frågan inte behandlas tillräckligt
i ÖP. Länsstyrelsen bedömer att det är av särskild vikt att beakta de samlade effekterna
av dagvatten från de stora verksamhetsområden som redovisas i ÖP och för verksamheter i anslutning till kust och hav (Malmö stad 2017b).
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8.1.2 Detaljplaner
Det vattenområde som berörs av ansökt utfyllnad är inte detaljplanelagt idag, men Malmö
stad arbetar med att upprätta en detaljplan (DP) för området (DP 5625, fastigheten
Hamnen 22:164 m.fl.) (Figur 4-1). Syftet med detaljplanen är detsamma som syftet med
tillståndsansökan: att möjliggöra etablering av hamnanknutna verksamheter,
logistikföretag och verksamhetskopplad service inom området. Vidare ska detaljplanen
möjliggöra etablering av vindkraft inom delar av området (Stadsbyggnadskontoret 2018).
En samrådshandling av detaljplanen presenteras i Figur 8-2. Den tillåtna markanvändningen inom områden som omfattas av ansökt verksamhet är industri med hamnanknuten verksamhet (J1), hamn (V) samt vindkraftverk (E1).

Figur 8-2

Detaljplan 5625, samrådshandling. Den tillåtna markanvändningen inom områden
som omfattas av ansökt verksamhet är industri med hamnanknuten verksamhet (J 1),
hamn (V) samt vindkraftverk (E1).

8.1.3 Trafik- och mobilitetsplan
Malmös Trafik- och mobilitetsplan tydliggör hur trafiken och framkomligheten i staden ska
bidra till att göra Malmö mer hållbart – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Planen ska
vara vägledande i det kommunala arbetet med stadsutveckling och hållbara transporter
(Malmö stad 2016a).
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Trafik- och mobilitetsplanen fastslår att en etablering av ett logistikcenter för båt-, tåg- och
lastbilstransporter i Norra hamnen är viktig för Malmös framtida godstrafik, som står inför
utmaningar i form av en växande stad och större miljö- och klimatutmaningar. Tillgängligheten till området ska förbättras för alla trafikslag. Ett samlat logistikcenter i Norra hamnen hade underlättat för fjärrtrafiken till och från Malmö och effektiviserat godshanteringen och varudistributionen i staden. Etableringen tros kunna skapa ökad tillväxt och fler
arbetstillfällen inom logistiksektorn, och bidrar till att den tunga godstrafiken flyttas ut från
stadens centrala delar (Malmö stad 2016b).
8.1.4 Naturvårdsplan för Malmö stad
I Naturvårdsplan för Malmö stad (Malmö stadsbyggnadskontor 2012) har naturvärdesbedömningar gjorts för olika områden i Malmö. Naturvårdsplanen ska vara vägledande i
det kommunala naturvårdsarbetet och vara underlag för den fysiska planeringen.
Området Norra hamnen (Figur 8-3) bedöms vara ett område med högt naturvärde, vilket
innebär att det är av kommunalt intresse och att det utmärker sig jämfört med övriga
landskapet genom en oftast större mångfald av arter eller biotoper. Området är viktigt
som häck-, flytt-, rast- och övervintringsplats för diverse fågelarter, och naturvårdsplanen
föreslår att det vid exploatering sparas områden av tillräcklig storlek för framför allt häckfåglarna i området (Malmö stadsbyggnadskontor 2012).

Figur 8-3

Område Norra hamnen, i Malmö stads naturvårdsplan (Malmö stadsbyggnadskontor
2012). Karta från kartverktyget från ÖP för Malmö (Malmö stad n.d.).
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8.2

Riksintressen
Riksintressen regleras i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) och utgörs av geografiska
områden som inrymmer sådana speciella värden eller kvaliteter att de bedöms vara
nationellt betydelsefulla. I ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse
inte påtagligt skadas vid exploatering eller andra ingrepp i miljön.
Riksintressen enligt 4 kap. MB gäller större områden med stora natur- och kulturvärden,
liksom värden för friluftslivet. Norra hamnen innefattas av riksintresset för högexploaterad
kust enligt 4 kap. 4§ MB (Figur 8-4). Riksintresset omfattar ett sammanhängande kustområde som innefattar stora delar av södra Sverige. Exploatering av och ingrepp i kustzonen får komma till stånd endast om ”det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar
områdenas natur- och kulturvärden” (4 kap. 1§ MB). Riksintresset utgör dock inte hinder
för ”utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet” (4 kap. 1§ MB).
Natura 2000-områden presenteras separat i avsnitt 8.3.1.

Figur 8-4

Malmö hamn ingår i ett sammanhängande kustområde som innefattar stora delar av
södra Sverige – från Brofjorden i Bohuslän till Simpevarp i Småland – och som är en
kustzon av riksintresse. Karta från kartverktyget ÖP för Malmö (Malmö stad n.d.).

Riksintressen enligt 3 kap. MB gäller områden med olika bevarandeintressen såväl som
områden som är viktiga för exploatering för ett särskilt ändamål. Malmö hamn (inne-
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fattande Norra hamnen) och farlederna 231 Malmö redd-Oljehamnen och 232 Malmö
redd-Frihamnen in till hamnen utgör områden av riksintresse för kommunikationer enligt 3
kap. 8§ MB. Både hamnen och farlederna ingår i Trans-European Transport Network
(TEN), ett strategiskt viktigt nätverk för transporter inom Europa (Länsstyrelsen i Skåne
län 2011b).
231 Malmö redd-Oljehamnen och 232 Malmö redd-Frihamnen är farleder av riksintresse
för sjöfarten (Figur 8-5). Syftet med utpekandet av riksintresset är att skydda farledernas
funktion. Riksintresset utgörs av farledens navigerbara yta begränsad av djupkurvan som
markerar farledens djup och en tillhörande buffertzon (Länsstyrelsen i Skåne län 2011b).

231 Malmö redd-Oljehamnen

232 Malmö redd-Frihamnen

Figur 8-5

Farleder av riksintresse för sjöfarten: 231 Malmö redd-Oljehamnen och 232 Malmö
redd-Frihamnen. Karta från kartverktyget ÖP för Malmö (Malmö stad n.d.).

Malmö hamn är en hamn av riksintresse för sjöfarten (Figur 8-6). Syftet med att peka ut
Malmö hamn som riksintresse är att ”skydda hamnen och säkra de fysiska hamndelar
(kajer, spår, gator etc.) som är nödvändiga för att upprätthålla och kunna utveckla ham-
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nens funktion ur ett nationellt perspektiv” (Malmö stad n.d.). Riksintresset innefattar både
befintliga hamndelar liksom utvecklingsområden, både land- och vattenområden, som
bedöms tillgodose hamnens funktion på lång sikt. Vägar och järnvägar inom hamnen
ingår också i riksintresset (Malmö stad n.d.).

Figur 8-6

8.3

Hamn av riksintresse för sjöfarten: Malmö hamn. Karta från kartverktyget ÖP för
Malmö (Malmö stad n.d.).

Skyddad natur

8.3.1 Natura 2000-områden
Fågeldirektivet (eller Rådets direktiv 2009/147/EG (79/409/EEG) av den 30 november
2009 om bevarande av vilda fåglar) är ett EU-direktiv, som i syfte att bevara livskraftiga
populationer av naturligt förekommande och specifikt utsatta fågelarter, skyddar arternas
häckningsplatser i medlemsländerna.
Art- och habitatdirektivet (eller Rådets direktiv 1992/43/EEG av den 21 maj 1992 om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter) är ett EU-direktiv vars syfte är att
bevara naturligt förekommande livsmiljöer och den vilda floran och faunan inom EU:s
medlemsländer, och på så sätt säkra den biologiska mångfalden.
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Natura 2000-områden är områden inom EU, som innehåller arter eller naturtyper som är
särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Områdena ska skyddas för att uppnå
målen med fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet, vilket regleras i den svenska
lagstiftningen i MB med tillhörande Förordning (1998:1252) om områdesskydd m.m. Alla
Natura 2000-områden är klassade som riksintressen (4 kapitlet 1 och 8 §§ MB).

Lommabukten
I Lommabukten, nordväst om verksamhetsområdet, ligger ett cirka 220 ha stort Natura
2000-område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet (SCI-område, Site of Community Interest, områdeskod SE0430148) (Figur 8-7). Området är till största del ett
vattenområde, och är utpekat för sina sandbankar, estuarier, blottade ler- och sandbottnar, driftvallar, sten- och grusvallar, glasörtsstränder, salta strandängar och fuktängar
(Naturvårdsverket n.d.).
De grunda bottnarna i Lommabukten utgör viktiga lek- och yngelplatser för fisk. Strandängarna är väldigt gamla – de har brukats som betesmark sedan bronsåldern – och har
ett stort kulturhistoriskt värde. Området har ett rikt fågelliv, liksom en rik flora och insektsfauna (Naturvårdsverket n.d.).
Området belastas av fosfor- och kväveläckage från tätort och trafik (Naturvårdsverket
n.d.).
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Figur 8-7

Natura 2000-området Lommabukten (områdeskod SE0430148), som är av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet (SCI-område, Site of Community Interest).
Karturklipp från Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur” (Naturvårdsverket
n.d.).

Lommaområdet
Till stor del överlappande SCI-området Lommabukten, ligger ett cirka 248 ha stort Natura
2000-område, som förklarats som särskilt skyddsområde (SPA-område, Special Protection Area) enligt fågeldirektivet (Lommaområdet, områdeskod SE0430173) (Figur 8-8).
Området är till största delen ett vattenområde och utpekat på grund av ett stort antal
fågelarter som återfinns här (Naturvårdsverket n.d.).
Området utgör en viktig häcknings- och rastlokal för många fågelarter, och områdets
bottenvegetation och -fauna, som är av generellt stort ekologiskt intresse, är en viktig
födoresurs för områdets fåglar (Naturvårdsverket n.d.).
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Figur 8-8

Natura 2000-området Lommaområdet (områdeskod SE0430173), som är ett särskilt
skyddsområde (SPA-område, Special Protection Area) enligt fågeldirektivet Karturklipp från Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur” (Naturvårdsverket n.d.).

8.3.2 Naturreservat

Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad (NVR -ID 2014124)
Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad är ett cirka 256 ha (varav 204
ha vatten och 52 ha land) stort naturreservat med ID-nummer 2014124 i naturvårdsregistret (Figur 8-9) (Naturvårdsverket n.d.). Naturreservatet är ett habitat-/artskyddsområde (IUCN-kategori IV), vars syfte är att bevara den biologiska mångfalden med avseende på fågelfaunan i området, och att vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna i
området: kustnära havsmiljöer, vårmarksmiljöer och kulturhistoria (Naturvårdsverket n.d.).
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Strandhusens revlar (NVR-ID 2049264)
Strandhusens revlar är ett cirka 345 ha (varav 332 ha vatten och 13 ha land) stort naturreservat med ID-nummer 2049264 i naturvårdsregistret (Figur 8-9) (Naturvårdsverket
n.d.). Naturreservatet är ett strikt naturreservat (IUCN-kategori Ia), vars syften är att (1)
bevara den biologiska mångfalden med avseende på fågelfaunan i området, (2) skydda
och återställa eller nyskapa de värdefulla kustnära havsmiljöerna, (3) skydda, återställa
eller nyskapa livsmiljöer för de skyddsvärda arterna i området och (4) vårda och bevara
de värdefulla naturmiljöerna i området (Naturvårdsverket n.d.).

Figur 8-9

8.4

Naturreservaten Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad (NVR-ID
2014124) i söder, samt Strandhusens revlar (NVR-ID 2049264) längre norrut. Karturklipp från Naturvårdsverkets hemsida ”Skyddad natur” (Naturvårdsverket n.d.).

Nationella och regionala miljömål
Sveriges riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål som tillsammans med generationsmålet och etappmålen är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen
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av de globala hållbarhetsmålen (se vidare avsnitt 8.5) (Naturvårdsverket n.d.). Målen
beskriver det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbart och som miljöarbetet i Sverige ska leda till. De 16 miljökvalitetsmålen är:

1.

Begränsad klimatpåverkan

9.

Grundvatten av god kvalitet

2.

Frisk luft

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

3.

Bara naturlig försurning

11. Myllrande våtmarker

4.

Giftfri miljö

12. Levande skogar

5.

Skyddande ozonskikt

13. Ett rikt odlingslandskap

6.

Säker strålmiljö

14. Storslagen fjällmiljö

7.

Ingen övergödning

15. God bebyggd miljö

8.

Levande sjöar och vattendrag

16. Ett rikt växt- och djurliv

De nationella miljökvalitetsmålen, undantaget mål nummer 14 Storslagen fjällmiljö, gäller
som miljömål för Skåne (Länsstyrelsen Skåne 2016). Utöver de nationella målen har
Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gemensamt utarbetat
en klimat- och energistrategi för Skåne, där regionala mål för miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan fastställs (Klimatsamverkan Skåne 2018). Klimatmålen för
Skåne till år 2030 är:
▪

Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.

▪

Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

▪

Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras
av minst 80 procent förnybar energi.

▪

Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen
resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet
resor i Skåne.

▪

Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre
än år 2010.

Länsstyrelsen Skåne har också tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram för att skapa förutsättningar för att uppnå de nationella miljömålen regionalt och för att förbättra miljötillståndet i Skåne län. Det aktuella åtgärdsprogrammet reviderades under åren 2015 och
2016 och sträcker sig fram till år 2020, vilket även är årtalet mot vilket de nationella
miljömålen följs upp (Länsstyrelsen Skåne 2016; Naturvårdsverket n.d.).
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Åtgärdsprogrammet består av totalt 77 åtgärder uppdelade i fem tematiska områden, som
definierar utmaningar som anses vara av särskild vikt för miljöarbetet i Skåne. De fem
utmaningarna är (Länsstyrelsen Skåne 2016):
1. Hållbara transporter i Skåne
2. Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag
3. Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser
4. Skydd av Skånes natur- och kulturvärden
5. Hållbar konsumtion i Skåne
En bedömning av hur ansökt verksamhet påverkar miljömåluppfyllelsen, nationellt och
regionalt, redovisas i avsnitten 16.4.1 – 16.4.2.

8.5

Globala målen för hållbar utveckling
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling (alla FN:s 193 medlemsländer)
resolutionen Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development,
med målet att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
utveckling världen över.
Agenda 2030 är ramverket och det övergripande strategidokumentet för resolutionen och
innehåller 17 globala mål förhållbar utveckling, uppdelade i 169 delmål.
Malmö stad har i sitt arbete med de globala hållbarhetsmålen ett särskilt fokus på och
arbetar aktivt internationellt med mål nummer 14 Hav och marina resurser. Staden antog
tillsammans med nätverket ICLEI (Local Governments for Sustainability, tidigare International Council for Local Environmental Initiatives) ett åtagandet att utveckla internationella samarbeten med syfte att främja lokal handling kring havsmiljöfrågor under
FN:s havskonferens The Ocean Conference i juni 2017 (Malmö stad 2019a).
På grund av sitt engagemang i arbetet kring hållbarhetsmålet nummer 14, har Malmö
utsetts till en Local Ocean Action Hub av FN (Malmö stad 2019a).
En avstämning av den ansökta verksamhetens koppling till de globala hållbarhetsmålen,
liksom en bedömning av hur ansökt verksamhet påverkar/bidrar till måluppfyllelsen,
redovisas i avsnitt 16.4.3.

8.6

Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) (2000/60/EG) och dotterdirektivet om
miljökvalitetsnormer (2008/105/EG), definierar de svenska (och europeiska) målen för
förvaltning av alla former av vatten, däribland ytvatten. Målen har införlivats i svensk
lagstiftning genom 5 kapitlet i miljöbalken, förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön liksom förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
Sveriges ytvatten är idag indelade i geografiska delområden som kallas vattenförekomster och i myndigheternas databas VISS (VattenInformationsSystem Sverige) finns
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bedömningar av den aktuella miljöstatusen i vattenförekomsterna. Metodiken bakom
statusklassningarna beskrivs i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS
2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (Havs- och
Vattenmyndigheten 2013).
Målen för miljöstatusen i en vattenförekomst bestäms av myndigheterna genom så
kallade miljökvalitetsnormer (MKN). MKN är bestämmelser om kraven på vattenkvaliteten, och huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom
vattenförvaltning kallas god status. Miljötillståndet i en vattenförekomst beskrivs genom
ekologisk och kemisk status, och klassificeras utifrån en bedömning av ett antal
kvalitetsfaktorer som i sin tur delas in i olika parametrar. En vattenförekomsts samlade
status motsvarar en sammanvägning av kvalitetsfaktorerna där de biologiska faktorerna
är styrande.
Området som omfattas av ansökt verksamhet är en del av vattenförekomsten Malmö
hamnområde (id WA27428567), som är en 5 km 2 stor kustförekomst i Södra Östersjöns
vattendistrikt (samtlig information är hämtad från myndigheternas databas 2019-10-21)
(Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna, and Havs- och vattenmyndigheten n.d.). Mellan
åren 2009 och 2015 klassificerades förekomsten som ett kraftigt modifierat vatten (KMV)
enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Under 2015 klassades förekomstens
härkomst om till naturlig (Vattenmyndigheterna et al. n.d.).
Enligt myndigheternas senaste bedömning är den ekologiska statusen i förekomsten
måttlig och förekomsten bedöms inte uppnå god kemisk ytvattenstatus (Tabell 8-1)
(Vattenmyndigheterna et al. n.d.).
Den beslutade miljökvalitetsnormen (kvalitetskravet) för Malmö hamnområde fastställdes
år 2017 och är att uppnå måttlig ekologisk status till år 2027, liksom god kemisk
ytvattenstatus med mindre stränga krav för polybromerade difenyletrar (PBDE) och
kvicksilver och kvicksilverföreningar (Tabell 8-1) (Vattenmyndigheterna et al. n.d.).
Miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk status är ett krav som är mindre strängt än huvudregeln som är att vattenförekomster ska uppnå god status. Det sänkta kravet fastställdes
av myndigheterna med motiveringen att de åtgärder som krävs för att uppnå god ekologisk status avseende hydromorfologi i förekomsten skulle leda till att den befintliga
hamnverksamheten inte skulle kunna bedrivas i nuvarande omfattning. Hamnverksamheten bedömdes utgöra ett sådant väsentligt samhällsintresse som motiverar att ett
mindre strängt krav fastställs, eftersom det bedömdes vara ekonomiskt orimligt att vidta
alla de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status i vattenförekomsten som
helhet. För kvalitetsfaktorer som inte är direkt kopplade till hamnverksamhetens fysiska
påverkan på vattenförekomsten, bedöms det vara möjligt att uppnå god ekologisk status,
men med en tidsfrist till år 2027 (Vattenmyndigheterna et al. n.d.).
Vattenförekomstens hydromorfologiska status klassificerades för första gången sommaren 2019, och visar en sänkt status i linje med antagandena gjorda vid fastställandet
av kvalitetskravet (Vattenmyndigheterna et al. n.d.).
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Tabell 8-1

Ekologisk status och kemisk ytvattenstatus, liksom beslutade miljökvalitetsnormer för
vattenförekomsten Malmö hamnområde (Vattenmyndigheterna et al. n.d.).

Status och miljökvalitetsnorm, Malmö hamnområde (id WA27428567)
Senast bedömd ekologisk status (år 2019):

Måttlig

Kvalitetskrav – norm (beslutad år 2017):

Måttlig ekologisk status 2027

Senast bedömd kemisk ytvattenstatus (år 2019):

Uppnår ej god

Kvalitetskrav – norm* (beslutad år 2017):

God kemisk ytvattenstatus

* Undantag i form av mindre stränga krav har beslutats för polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver
och kvicksilverföreningar, vars gränsvärden bedöms överskridas i alla Sveriges ytvattenförekomster.
Motsvarande god status behöver inte uppnås för ämnena i fråga, men ämneshalterna får inte öka i relation till
haltnivåerna som fanns i förekomsten i december år 2015.

Bedömningen av kemisk status har gjorts med avseende på halterna av de prioriterade
ämnena: antracen, kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), bly, kadmium, fluoranten och tributyltennföreningar (TBT) (Tabell 8-2). Vattenförekomsten uppnår inte god
kemisk status med avseende på antracen, kvicksilver, PBDE och TBT, och uppnår god
kemisk ytvattenstatus med avseende på bly, kadmium och fluoranten. Bedömningarna av
kvicksilver och PBDE är nationella klassificeringar som gäller för alla Sveriges ytvattenförekomster i fall då mätdata för enskilda vattenförekomster saknas. Bedömningen av
antracen, bly, kadmium, fluoranten och TBT baseras på mätvärden från sediment i
förekomsten och har en hög tillförlitlighetsklassning (Vattenmyndigheterna et al. n.d.).
Tabell 8-2

Klassning av prioriterade ämnen och andra ämnen av betydelse för vattenförekomsten Malmö hamnområde: senast bedömd (Vattenmyndigheterna et al. n.d.).

Ämne som klassificerats

Status

Antracen

Uppnår ej god

Bromerad difenyleter

Uppnår ej god

Bly och blyföreningar

God

Kadmium och kadmiumföreningar

God

Kvicksilver och kvicksilverföreningar

Uppnår ej god

Fluoranten

God

Tributyltennföreningar

Uppnår ej god

Bedömningen av ekologiskt status för förekomsten baseras enbart på den fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen. Anledningen att statusbedömningen sker på en
annars stödjande kvalitetsfaktor är att länsstyrelsen gör bedömningen att övergödningsproblematiken i förekomsten är mer påtaglig än den status som växtplanktonmätningar
visar (god status, se Tabell 8-3) (Vattenmyndigheterna et al. n.d.). Bedömningen av
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näringsämnesstatus baseras på extrapolerade data från Lommabukten. Övriga bedömda
kvalitetsfaktorer och parametrar för förekomsten presenteras i Tabell 8-3.
Tabell 8-3

Bedömda kvalitetsfaktorer, och underliggande bedömda parametrar, med avseende
på ekologisk status för vattenförekomsten Malmö hamnområde
(Vattenmyndigheterna et al. n.d.).

Kvalitetsfaktor

Parameter

Klassificering

Biologisk
Växtplankton

God
Klorofyll a

God

Totalbiomassa

Hög

-

Otillfredsställande

Fysikalisk kemisk
Ljusförhållanden
Näringsämnen

Särskilda förorenande ämnen

Måttlig
Totalmängd kväve – sommar

Måttlig

Totalmängd kväve – vinter

Måttlig

Totalmängd fosfor – sommar

Otillfredsställande

Totalmängd fosfor – vinter

Otillfredsställande

Löst oorganiskt kväve (DIN) – vinter

Otillfredsställande

Löst oorganiskt fosfor (DIP) – vinter

Måttlig

Koppar

God

Hydromorfologisk
Konnektivitet

Dålig
Längsgående konnektivitet

Dålig

Konnektivitet med kustnära områden

Hög

Hydrografiska villkor

Dålig
Vågregim

Dålig

Sötvatteninflöde och vattenutbyte

Hög

Morfologiskt tillstånd

Dålig
Grunda vattenområdets morfologi

Dålig

Bottensubstrat och sedimentdynamik

Dålig

Bottenstrukturer

Dålig
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9

Rådande förhållanden
Utfyllnadsområdet ligger inom Norra hamnen i Malmö hamn. Hamnverksamheten i
Malmö hamn bedrivs sedan 2001 av Copenhagen Malmö Port AB (CMP), som också
bedriver hamnverksamheten i Köpenhamns hamn (CMP n.d.).
Malmö hamn ligger inom utfyllt havsområde. Hamnens inre och äldsta delar är från 1700talet, och hamnen har sedan dess succesivt vuxit genom utfyllnad. Under senare år har
hamnen expanderat i och med utfyllnadsområdet Norra hamnen där överskottsmassor
från bland annat bygget av Citytunneln använts för att skapa nya landytor.
Norra hamnen är Malmö hamns mest verksamma del beträffande traditionell sjöfart och
tillhörande hamnverksamheter: vid kajerna lastas och lossas containrar, spannmål och
oljeprodukter, och stora ytor av hamnen tas i anspråk av bilimport. Från hamnen går även
färjor till norra Tyskland.

9.1

Naturmiljö

9.1.1 Naturvärden i vattenmiljön
En inventering av den marina miljön i och utanför det planerade utfyllnadsområdet har
utförts av Toxicon, i syfte att bedöma befintliga naturvärden i den marina miljön och
påverkan på denna (Bilaga B1). Området har undersökts med videofilmning, faunaprovtagning samt sedimentprovtagning. De undersökta punkterna presenteras i Figur 9-1.
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Figur 9-1

Det undersökta området utanför Norra Hamnen, Malmö. Punkterna anger placering
av mätpunkt och vilka parametrar som ingick vid respektive punkt (se legend). Det
planerade utfyllnadsområdet är ungefärligt angivet. Figur från Bilaga B1 (Toxicon,
2019).

De djupaste (6 – 7 m) referensstationerna (NH1, NH 22 och NH24) uppvisade ler- och
sandbottnar med visst inslag av sten och ibland block. Täckningen av fintrådiga alger var
hög (75 – 100 %). Inget ålgräs observerades på de djupa referenspunkterna. Totalt
påträffades 12 faunaarter på de undersökta stationerna. Den rödlistade köpenhamnsmusslan (Parvicardium hauniense) påträffades i NH22. I övrigt noterades en för bottentypen normal fauna.
De grundare referensstationerna (NH2, NH23, NH24, NH25 och NH26) (2,7 – 5,7 m)
uppvisade bottnar med tydligt högre inslag av sten och block. Även här var täckningen av
fintrådiga alger hög (70 – 100 %). Ålgräs påträffades på samtliga av de grundare
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referensstationerna med täckningsgrader på 10 – 60 %. Ålgräset såg friskt ut och förekom bitvis även i förhållandevis grova substrat (sten/grus). Faunan bestod av totalt
10 – 12 arter och köpenhamnsmussla påträffades på NH2 och NH23. Biomassan i de
kvantitativa faunaproverna var lägre jämfört med de djupare referensstationerna.
Inom utfyllnadsområdet visade de djupaste punkterna (djup >10 m) på liknande karaktär
(NH6, NH9 och NH12). De bestod av leriga sandbottnar och ibland inslag av sten och
block. Täckningsgraden av fintrådiga alger var sparsam (0 – 20 %). Varken ålgräs eller
köpenhamnsmussla påträffades på dessa punkter. Faunan utgjordes av vanligt förekommande arter. Totalt 14 arter registrerades.
De medeldjupa punkterna (7,7 – 9,1 m) uppvisade bottnar med större inslag av sten och
block (NH3, NH10, NH13, NH15 och NH16). Vegetationen utgjordes huvudsakligen av
fastsittande, tunt växande fintrådiga alger (täckningsgrad 75 – 100 %). Varken ålgräs eller
köpenhamnsmussla påträffades här. Totalt påträffades mellan 9 och 13 arter i dessa
punkter.
De medelgrunda punkterna (4,4 – 6,7 m) uppvisade ett blandat bottensubstrat bestående
av lera, sand, sten och block i varierande komposition (NH4, NH7, NH8, NH17, NH18 och
NH19). Täckningsgraden av fintrådiga alger var hög (80 – 100 %). I den södra delen av
utfyllnadsområdet påträffades huvudsakligen löst liggande alger, men andelen fastväxande ökade norrut för att dominera förekomsten av fintrådiga alger i utfyllnadsområdets norra delar. Vid två av de sydliga punkterna (NH4 och NH7) observerades
ålgräs (30 – 50 %) och vid punkt NH19 observerades köpenhamnsmussla. I övrigt
noterades en normal fauna.
De grundaste punkterna (2,5 – 4,0 m) uppvisade generellt grövre substrat med betydande inslag av block och sten (NH5, NH11, NH14, NH20 och NH21). Täckningsgraden av
fintrådiga alger var hög (65 – 100 %). Sparsamt med ålgräs (15%) påträffades i den sydligaste punkten i utfyllnadsområdet (NH5), samt i de nordligaste punkterna (NH20 och
NH21), där beståndet var tätare (40 %). Då ålgräs observerades var också andelen löst
liggande fintrådiga alger större. Köpenhamnsmussla påträffades vid NH5 och totalt
påträffades 10 – 13 arter i dessa punkter.
Området har god vattenomsättning och präglas av riklig förekomst av fintrådiga alger,
vilket indikerar en betydande eutrofiering. Utbredningen av fintrådiga alger påverkas,
förutom av näringstillgång, i stor utsträckning av hydrologiska och vädermässiga faktorer.
Solinstrålning, vågpåverkan och strömförhållanden samverkar och ligger till grund för hur
både fastsittande och lösdrivande fintrådiga alger förekommer. Rikliga mängder av
fintrådiga alger påverkar bottenmiljön på ett negativt sätt, eftersom de kan skugga övrig
vegetation och vid nedbrytning skapa syrebrist och områden med svavelvätebakterier.
Faunan i det undersökta området bedöms som normal för grunda, vegetationsklädda
bottnar i Öresund. Upp till 19 arter hittades vid en enstaka punkt. Generellt låg artantalet
på 10 – 15 arter. Faunan bestod huvudsakligen av robusta arter av kräftdjur, borstmaskar
och mollusker (musslor och snäckor). Ett fåtal fynd av fisk påträffades (se vidare nedan),
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men undersökningstypen som användes riktar sig huvudsakligen mot ryggradslösa djur i
och på sedimentet.
Ett fåtal fynd av fisk påträffades, men undersökningstypen som användes riktar sig huvudsakligen mot ryggradslösa djur i och på sediment. Allmänt förekommer kommersiella
fiskarter såsom torsk, skrubbskädda, öring och abborre i området. Av dessa arter kan
endast skrubbskäddan betraktas som någorlunda stationär. Fiskförekomst undersöks ofta
genom så kallat provfiske, då provtagning sker vid ett eller ett fåtal tillfällen. Detta ger
dock ger endast en momentan bild av förekomster vid ett givet tillfälle. Förekomst av fisk
varierar över året och det skulle krävas orimligt stora insatser för att ge en komplett bild
av fiskförekomsten i området. Man hänvisas då till att göra en erfarenhetsmässig expertbedömning. Undersökningsområdet, vilket utsätts för förhållandevis stark påverkan från
mänskliga aktiviteter, kan inte anses ha högt naturvärde med avseende på fiskförekomst.
Området norr om Norra hamnen har undersökts av Malmö stad i februari 2019 avseende
ålgräsförekomst. Det aktuella området är generellt grundare än utfyllnadsområdet väster
om Norra hamnen (se Figur 9-7), och därmed mer lämpat för ålgräsetablering. Resultaten
från inventeringen presenteras i Figur 9-2.

Figur 9-2

Ålgräsförekomst i området norr om Norra hamnen (karta erhållen via mail från Henric
Nilsson, Enhetschef för enheten Miljöövervakning och Analys vid Miljöförvaltningen,
Malmö stad).

En uppskattning, baserad på den genomförda marinbiologiska fältundersökningen, ger att
ålgräsområdena inom ansökt utfyllnadsområde motsvarar en yta på i storleksordningen
0,03 km2 (Bilaga B5).
9.1.2 Naturvärden på land
Verksamhetsområdet utgörs av vatten, och det finns därför idag inga naturvärden på land
i det direkt påverkade området.
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Angränsande landområde (Norra hamnen) ingår i Naturvårdsplan för Malmö (Malmö
stadsbyggnadskontor 2012). Området utgörs till största del av ruderatmark, och bedöms
vara viktigt som häck-, flytt- rast- och övervintringsplats för diverse fågelarter (Malmö
stadsbyggnadskontor 2012). I östra Norra hamnen finns ett naturmarksområde, som har
avsatts för den där existerande stora populationen grönfläckig padda, som är en skyddad
art (Figur 9-3) (Malmö stad 2019b).
En ersättningsbiotop för kustnära fågel har anlagts i Norra hamnen, som ersättning för
häckningsmark som gått förlorad genom exploateringen av Västra hamnen. Ersättningsbiotopen anlades 2004 med delfinansiering från det lokala investeringsprogrammet (LIP)
från Miljödepartementet. Det aktuella området är beläget i nordvästra delen av Norra
hamnen (Figur 9-3). (Kruuse 2004)

Figur 9-3

9.2

Ungefärlig position för ersättningsbiotop för kustnära fågel markerad med röd cirkel.
Naturmarksområde avsatt för grönfläckig padda är markerat med grön rektangel.

Geologiska förhållanden
Hela Norra hamnen, liksom den översta metern av bottenmaterialet i havsområdet
närmast hamnen, utgörs av fyllnadsmaterial (Figur 9-4 och Figur 9-5).
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Figur 9-4

Jordartskarta över Norra hamnen. Hela området är utfyllt område (SGU Sveriges
geologiska undersökning n.d.).
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Figur 9-5

Maringeologisk karta över Malmö hamn. Kartan visar dominerande material i
havsbotten (översta metern) i Malmö hamnområde. Karturklipp från SGU:s
kartverktyg ”Kartvisaren” (SGU Sveriges geologiska undersökning n.d.).

Berggrunden i aktuellt område utgörs huvudsakligen av karbonatrika sedimentära bergarter, såsom kalksten, dolomit och marmor (SGU Sveriges geologiska undersökning n.d.)
och ligger på nivåer från omkring -12 m till omkring -14 m (RH2000) i det aktuella
området. Kalkberget överlagras huvudsakligen av fast lermorän. Baserat på tidigare utfyllnader i Norra hamnen, bedöms geologin i området möjliggöra utfyllnaden enligt beskriven
metodik. Inför faktiskt genomförande kommer det aktuella områdets geologi att undersökas. De ändtippade massorna bedöms till största delen komma att ha direktkontakt
med den fasta lermoränen i området. Det bedöms således ej förekomma några
geotekniska problem i samband med utfyllnaden.
Vid tidigare genomförda geotekniska undersökningar i det aktuella området, har utförda
sonderingar skett till cirka 2 m ner i den fasta lermoränen. Mäktigheten hos de lösa sedimenten i området har uppmätts till mellan 0 och 0,7 m. Sedimenten utgörs mestadels av
dy och gyttja. (SCANDIACONSULT Syd AB 1992)
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I samband med den marinbiologiska undersökningen (Bilaga B1) togs sedimentprover av
ytsedimenten. Bottnarna i det undersökta området består av lera och sand med ökat
inslag av sten och ibland block mot grundare områden och beskrivs i avsnitt 9.1.1.

9.3

Uppmätta ämneshalter i ytsediment
Samtliga sedimentprover som togs i samband med den utförda marinbiologiska undersökningen (Figur 9-1 och Bilaga B1) skickades för kemisk analys av metaller, PCB, PAH
och tennorganiska föreningar. Resultaten visas i Figur 9-6. Redovisade föroreningshalter
har i tabellen jämförts med bedömningsgrunder för marina sediment (Naturvårdsverket,
1999 och dess uppdaterade referensvärden från 2018).
Bedömningsgrunderna innebär en klassindelning i, för de flesta parametrar, fem klasser.
Klassificeringen baseras på en sammanställning av uppmätta halter i svenska kust- och
utsjösediment. Klass 1 motsvarar för metaller ingen eller obetydlig avvikelse och för
organiska ämnen mycket låg halt medan klass 5 för metaller motsvarar mycket stor
avvikelse och för organiska ämnen mycket hög halt. Gränsen mellan klass 1 och 2 utgör
jämförvärdet och gränsen mellan klass 4 och 5 utgör 95-percentilen (99-percentilen för
nickel) av sammanställda data.
Uppmätta metallhalter visar generellt ingen och upp till liten avvikelse från jämförvärdet. I
flera fall ligger uppmätta halter under detektionsgränsen. Uppmätta kadmium och kopparhalter i punkterna NH5 respektive NH7 visar en stor avvikelse från jämförvärdet. För
övriga analyserade parametrar är det lite större variation i uppmätta halter. Provpunkterna
NH19 och NH23 visar låga ämneshalter, med en majoritet av ämneshalter under detektionsgräns. NH3 visar högst ämneshalter, med många ämneshalter inom klass 5.

repo001.docx 2015-10-05

47(88)
MKB OCH TB

PO \\semmafs001\projekt\21215\13007744\000\19 original\mkb 2020-02-05\bilaga b - mkb+tb utfyllnad norra hamnen 2020-02-05.docx

Provets märkning
Torrsubstans (%)
As
Ba
Pb
Cd
Co
Cu
Cr
Hg
Ni
V
Zn

NH1_REF NH2_REF NH3_EXP NH5_EXP NH7_EXP NH14_EXP NH12_EXP NH19_EXP NH22_REF NH23_REF

Benso(a)antracen
Krysen + trifenylen
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenso(a,h)antracen
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen

85

61

75

66

64

59

82

69

82

<2,5

4,8

<2,5

2,6

2,6

4,2

<2,5

<2,5

<2,5
4,2

24

7,7

34

16

18

26

27

6

17

6,1

2,7

25

19

19

18

14

2

7,7

<2

<0,2

<0,2

0,39

2,1

<0,2

0,44

0,35

<0,2

0,21

<0,2

1,3

1,2

3

2

2,3

2,4

2,6

1,1

1,8

1,1

<5

<5

20

8,3

64

14

12

<5

7,1

<5

4,5

4

12

6,1

8,9

12

11

2,9

7

2,6

0,027

<0,025

0,14

0,039

0,089

0,27

0,12

<0,025

0,042

<0,025

2,6

3,3

8,8

5

6,4

7,4

7,6

2,3

5,1

2,5

5,7

<5

14

7,9

6,5

11

14

<5

8,2

<5

20

21

66

190

37

46

55

8,9

31

8,9

0,056

0,012

0,3

0,016

0,02

0,099

0,072

<0,01

0,022

<0,01

0,056

0,021

0,33

0,022

0,028

0,11

0,1

<0,01

0,022

<0,01

0,062

0,02

0,29

0,027

0,03

0,13

0,1

<0,01

0,027

<0,01

0,027

<0,01

0,13

0,012

0,013

0,051

0,047

<0,01

0,01

<0,01

0,046

0,015

0,24

0,02

0,02

0,088

0,072

<0,01

0,017

<0,01

0,029

0,011

0,14

<0,01

0,017

0,076

0,061

<0,01

0,015

<0,01

<0,01

<0,01

0,037

<0,01

<0,01

0,016

0,014

<0,01

<0,01

<0,01

0,012

0,027

0,02

<0,01

0,036

0,022

0,022

<0,01

0,014

0,01

<0,01

<0,01

0,055

<0,01

<0,01

0,02

0,013

<0,01

<0,01

<0,01

0,012

<0,01

0,016

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,14

<0,01

0,012

0,026

0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,026

0,026

0,62

0,017

0,04

0,23

0,067

<0,01

0,031

<0,01

0,01

<0,01

0,21

<0,01

0,017

0,031

0,02

<0,01

<0,01

<0,01

0,057

0,039

0,66

0,039

0,06

0,27

0,15

<0,01

0,044

<0,01

0,046

0,029

0,47

0,031

0,045

0,23

0,12

<0,01

0,033

<0,01

0,029

0,013

0,14

0,015

0,02

0,081

0,07

<0,01

0,016

<0,01

0,14

0,094

2,1

0,087

0,17

0,79

0,37

<0,015

0,11

<0,015

0,3

0,092

1,6

0,11

0,15

0,65

0,54

<0,025

0,13

<0,025

0,44

0,19

3,53

0,20

0,31

1,40

0,88

0,00

0,24

0,00

<0,001

<0,001

0,00012

<0,001

0,00019

0,00011

0,00015

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,00041

<0,001

0,00042

0,00032

0,00043

<0,001

0,00023

<0,001

0,00028

0,0001

0,0017

0,0002

0,00085

0,00075

0,0032

<0,001

0,00047

<0,001

0,00018

<0,001

0,0011

0,00015

0,00079

0,00069

0,0011

<0,001

0,00027

<0,001

0,00049

0,00019

0,0042

0,00054

0,0016

0,0017

0,0078

<0,001

0,00063

<0,001

0,00046

0,00016

0,0042

0,00051

0,0015

0,0015

0,0077

<0,001

0,00056

<0,001

0,00021

<0,001

0,0031

0,00023

0,00074

0,00074

0,0052

<0,001

0,00026

<0,001

0,0016

0,00045

0,015

0,0016

0,006

0,0059

0,025

<0,001

0,0024

<0,001

1,5

<1

3,2

<1

<1

2,1

2,8

<1

<1

<1

2,3

<1

3,1

1,6

2,1

1,8

3,4

<1

1,9

<1

<1

<1

2,2

<1

<1

<1

3,8

<1

<1

<1

PAH, summa M
PAH, summa H
PAH, summa 11
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
S:a PCB (7st)

78
<2,5

Tributyltenn (TBT)
Monobutyltenn (MBT)
Dibutyltenn (DBT)

Klass 1 - Ingen/obetydlig avvikelse

Figur 9-6

9.4

Klass 2 - Liten avvikelse Klass 3 - Tydlig avvikelse Klass 4 - Stor avvikelse Klass 5 - Mycket stor avvikelse

Uppmätta ämneshalter i provtagna ytsediment i ansökt verksamhetsområde. Enheten
för redovisade halter TBT, MBT och DBT är µg/kg TS (torrsubstans). För övriga
parametrar är enheten mg/kg TS. Föroreningshalterna har i tabellen klassificerats
utifrån Naturvårdsverkets rapport 4914 (Naturvårdsverket, 1999) och dess
uppdaterade referensvärden från 2018.

Djupförhållanden
Djupförhållanden runt ansökt verksamhetsområde visas i Figur 9-7. Bottendjupen inom
ansökt verksamhetsområde ligger mellan 6 och 10 m.
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Figur 9-7

Djupförhållanden runt ansökt verksamhetsområde. Den övre kartan är en batymetrisk
inmätning av området (de med siffror markerade punkterna är undersökningspunkterna från den marinbiologiska undersökningen, avsnitt 9.1.1), den nedre kartan är
framtagen som resultat inom analysen presenterad i Bilaga B2.
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9.5

Strömningsförhållanden
Strömmarna i Öresund drivs framförallt av hög- och lågtrycksförhållanden i haven runt
Sverige som orsakar skillnader i havsnivå söder och norr om Öresund. Tillrinngen från
vattendrag till Östersjön ger dessutom ett årligt nettoflöde från söder till norr genom Öresund och Bälten. Strömmarna genom sundet är relativt starka vilket leder till en snabb
omsättning av vattenmassan. Medelströmbilden i Öresund visar därmed en nordgående
ström i ytan och ner till 10 – 15 m djup. Under det lagret strömmar vattenmassor som
består av yt- och djupvatten från Kattegatt söderut (SMHI 2009). Denna djupgående
bottenström tvingas vid Limhamntröskeln delvis upp och blandas in med det nordgående,
lättare och mer bräckta ytvattnet från södra Östersjön. Under ungefär 60 % av tiden är
ytströmmen norrgående och i resten av tiden sydgående eller stillastående, medan
bottenströmmen i cirka 70 % av tiden är sydgående (Univeristy of Copenhagen 1999). Till
följd av blandningen av det bräckta vattnet från södra Östersjön och vattnet från
Kattegatt, ökar salthalten genom Öresund från söder till norr.
Strömningsförhållandena i området har utretts med hjälp av en tredimensionell strömningsmodell (hydrodynamisk modell) (Bilaga B2). Den förhärskande strömningsriktningen
i området är sydväst – nordöstlig. Tillgängligheten på fri strömdata för Öresund är begränsad med undantag för SMHI:s mätstation på Oskarsgrundet (med data 1983 –1996). I
Figur 9-8 visualiseras strömdata från Oskarsgrundets mätstation under 1995. De enskilda
staplarna visar strömmens riktning och färgskalan dess hastigheter.

Figur 9-8

Strömriktning och -hastighet vid SMHI:s mätstation Oskarsgrundet under 1995.

Då dynamiska simuleringar (varierande över tid) kräver en tidsserie av data har en
tidsperiod på 31 dagar som anses representera normalförhållanden i området valts ut,
genom analyser av alla befintliga data. Denna tidsserie uppvisar stora likheter med
Öresunds normala variation över lång tid. Tidsserien innehåller alltså en normal fördelning mellan norrgående respektive sydgående strömmar för Öresund.
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Beräknade strömningshastigheter i ytan kring ansökt verksamhetsområde visas i Figur
9-9. De ligger mellan 0,09 – 0,15 m/s, och är som lägst i södra delen av ansökt verksamhetsområde. Beräknade medelhastigheter vid botten visas i Figur 9-10. De ligger under
0,03 m/s.

Figur 9-9

Beräknade medelhastigheter i ytan i närområdet av ansökt verksamhetsområde. I
verksamhetsområdet ligger hastigheterna mellan 0,09 – 0,15 m/s. De lägre
hastigheterna återfinns i de södra delarna av ansökt verksamhetsområde.

Figur 9-10

Beräknade medelhastigheter vid botten i närområdet av ansökt verksamhetsområde.
I verksamhetsområdet ligger hastigheterna under 0,03 m/s.
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Figur 9-11 visar beräknad förekomst av erosionsbottnar i närområdet av ansökt verksamhetsområde. Erosionsbottnar är områden där erosion kan ske på grund av höga strömhastigheter vid botten, och partiklar som sedimenterar inom dessa områden kan därmed
resuspendera och förflyttas till andra områden (Bilaga B2).

Figur 9-11

9.6

Uppskattad förekomst av erosionsbottnar i närområdet av ansökt verksamhetsområde.

Kulturmiljö
Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas, är en försvarslinje som sträcker
sig runt Skånes kust. Mellan åren 1939 och 1940 byggdes försvarets grundlinje med över
1 000 betongvärn i syfte att skydda Sverige mot utländsk invasion. Under 1950- och
1980-talen moderniserades många av värnen och en omfattande avvecklingsprocess
skedde under tidigt 2000-tal, men de flesta värnen står fortfarande kvar (Länsstyrelsen
Skåne n.d.).
Skånelinjen är ett utpekat område av kulturhistoriskt värde i Skånes kulturmiljöprogram.
Kulturmiljöprogrammet är ett regionalt kunskapsunderlag, som pekar ut miljöer av kulturhistoriska värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas (Länsstyrelsen Skåne n.d.).
Inga värn är belägna i det aktuella området.

9.7

Yrkesfiske
Fiske med nät, ryssja och långrev är förbjudet i Malmö hamn (Länsstyrelsen 2000).
Allmänt förekommer kommersiella fiskarter såsom torsk, skrubbskädda, öring och
abborre i området. Av dessa arter kan endast skrubbskäddan betraktas som någorlunda
stationär. Yrkesfiske sker huvudsakligen längre norrut i Lommabukten eller längre ut i
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Öresund på djupare vatten. Området är markerat som dumpningsområde (spoil ground)
på sjökort.
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10

Förändrat klimat
Klimatforskning visar att havsnivån förväntas stiga i takt med att jordens medeltemperatur
ökar. Fram till år 2100 räknar man med en höjning av havets medelvattenyta i storleksordningen 1 m (Bergström 2012). För att säkerställa den långsiktiga funktionen hos de
ytor och anläggningar som utfyllnadsarbetet syftar till att möjliggöra kommer marknivån
vid färdig utfyllnad att vara mellan +3 m och +5 m (RH2000). För att säkerställa avrinningen från området, kommer området att höjdsättas med svag lutning ut mot havet.
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11

Samråd och myndighetskontakter
Malmö stad har genomfört samråd enligt 6 kap. miljöbalken i samband med upprättande
av föreliggande MKB och TB. Samrådet har genomförts med utgångspunkt i att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samråd har därmed skett med länsstyrelse, enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med de övriga statliga myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som anser sig bli berörda.
Undersökningssamråd med Länsstyrelsen Skåne, Malmö stads miljöförvaltning samt
Lomma kommuns kommunledningskontor hölls 2019-04-05. Allmänheten gavs under
perioden 2019-07-19 – 2019-09-06 möjlighet att ta del av samrådsunderlaget samt ställa
frågor och lämna synpunkter. Avgränsningssamråd med Länsstyrelsen Skåne, Malmö
stads miljöförvaltning samt Lomma kommuns samhällsbyggnadsförvaltnings miljöenhet
hölls 2019-08-22.
En mer utförlig beskrivning samt sökandes kommentarer avseende inkomna synpunkter
återfinns i samrådsredogörelsen (Bilaga B4).
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12

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Verksamhetsutövaren ska själv presentera en bedömning om verksamheten eller
åtgärden kan antas innebära betydande miljöpåverkan (8 § p. 8 miljöbedömningsförordningen). Bedömningen ska göras utifrån 10 – 13 §§ miljöbedömningsförordningen.
Ur miljöbedömningsförordningen:
10 § Vid undersökning eller beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 23 eller 26 § miljöbalken ska hänsyn
tas till:
1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.
11 § I fråga om verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper enligt 10 § 1 ska
särskild hänsyn tas till:
1. verksamhetens eller åtgärdens omfattning och utformning,
2. hur verksamheten eller åtgärden bidrar till kumulativa miljöeffekter tillsammans
med andra verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har
anmälts och får påbörjas,
3. verksamhetens eller åtgärdens användning av mark, jord, vatten, biologisk
mångfald, andra naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt,
4. det avfall och andra förväntade restprodukter som verksamheten eller åtgärden
ger upphov till,
5. föroreningar och störningar från verksamheten eller åtgärden,
6. sannolikheten för allvarliga olyckor som är relevanta för den aktuella
verksamheten eller åtgärden, och
7. risker för människors hälsa.
12 § I fråga om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering enligt 10 § 2 ska särskild
hänsyn tas till:
1. pågående eller tillåten markanvändning,
2. de naturresurser som finns i det område som kan antas bli påverkat och deras
relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området, och
3. naturresursernas, naturmiljöns och kulturmiljöns tålighet i det område som kan
antas bli påverkat, med särskild uppmärksamhet på påverkan som avser
a. ett stort opåverkat område,
b. en våtmark, ett strandområde eller en älvmynning,
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c. ett kustområde eller en marin miljö,
d. ett bergs- eller skogsområde,
e. ett betydelsefullt kulturlandskap,
f.

ett tätbefolkat område,

g. en nationalpark, ett naturreservat, ett kulturreservat eller ett annat område
som är skyddat enligt 7 kap. miljöbalken,
h. ett område eller en byggnad som skyddas enligt 2-4 kap. kulturmiljölagen
(1988:950), förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m. eller
plan- och bygglagen (2010:900),
i.

ett sådant område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med
Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kulturoch naturarv, eller

j.

ett område där miljökvalitetsnormer inte följs eller riskerar att inte kunna följas.

13 § I fråga om de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper enligt 10 § 3
ska särskild hänsyn tas till:
1. effekternas storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplexitet,
2. sannolikheten för att effekterna uppkommer, hur de uppkommer, vilken
varaktighet eller frekvens de har och hur reversibla de är,
3. hur gränsöverskridande effekterna är,
4. effekternas kumulativa verkan tillsammans med effekterna av andra
verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och får
påbörjas, och
5. möjligheten att begränsa effekterna på ett effektivt sätt.
Sökanden bedömer att en betydande miljöpåverkan kan antas. Bedömningen grundar sig
på storleken på det marina vattenområde som kommer att tas i anspråk av den ansökta
verksamheten. Kustområden eller marina miljöer pekas särskilt ut i 12 § p. 12 c miljöbedömningsförordningen. Beaktat att utfyllnadsområdet ligger i direkt anslutning till den
befintliga utfyllnaden Norra hamnen, bedöms dock lokaliseringen vara den mest lämpade
(se vidare avsnitt 5).
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Specifika miljöbedömningar
Nedan följer specifika miljöbedömningar avseende olika parametrar. Det enda i miljön
som bedöms bli betydligt påverkat är de värden som finns i det direkt påverkade området
(alltså det faktiska utfyllnadsområdet), där befintligt stationärt växt- och djurliv kommer att
försvinna.

13.1

Effekter på befolkning och människors hälsa
Ansökta verksamheter bedöms inte medföra någon påverkan på befolkning eller
människors hälsa.
Den kvalitet som fyllnadsmassorna föreslås innehålla är framtagna med utgångspunkt i
att skydda människors hälsa, liksom markmiljö och ytvatten (avsnitt 6.3 och Bilaga B3).
Detta innebär att föroreningar i tillkommande massor inte bedöms utgöra en risk för
människors hälsa då framtagna haltkriterier följs.
Nollalternativet innebär ingen förändring mot rådande förhållanden.

13.2

Effekter på vattenmiljön

13.2.1 Effekter på marin flora och fauna
Bakgrunden till samt effektbedömningarna avseende marin flora och fauna återfinns i
Bilaga B1. Resultaten från den marinbiologiska undersökningen sammanfattas nedan.
Ålgräs påträffades i begränsad omfattning på de grundare delarna i områdets södra och
norra delar. Områdets bottenmorfologi är till största del olämplig för ålgräs. Hög exponeringsgrad, där bottendjupet snabbt ökar med avståndet från land och grovt substrat i de
grundare delarna gör området mindre lämpligt för ålgräsetablering. En uppskattning,
baserad på den genomförda marinbiologiska fältundersökningen, ger att ålgräsområdena
inom det ansökta utfyllnadsområdet motsvarar en yta på i storleksordningen 0,03 km2
(Bilaga B5). Norr om det aktuella området ligger Lommabukten, där mycket stora arealer
täcks av friska ålgräsbestånd ut till 8 m djup. Lommabuktens ålgräsängar sträcker sig
ända upp till Barsebäck och upptar en yta på i storleksordningen 20 – 25 km2.
Utfyllnad av det planerade området skulle innebära habitatförlust för de observerade
ålgräsförekomsterna i området. Ålgräsbeståndets yta inom utfyllnadsområdet är förhållandevis liten (se avsnitt 9.1.1). Naturlig återetablering av ålgräs nära en nybildad
kustlinje där substratet är lämpligt är inte otänkbar. Dock behöver det befintliga
ålgräsbeståndet invid det utfyllda området utanför Norra hamnen inte vara nyetablerat
utan kan ha funnits där redan innan tidigare utfyllnader.
I området påträffades Köpenhamnsmussla (Parvicardium hauniense). Arten är rödlistad
och klassas av artdatabanken som sårbar, då dess utbredningsområde är begränsat.
Arten anses enligt artdatabanken endast förekomma i södra Öresund, där den dock är
tämligen vanlig. Undersökningar i norra Hanöbukten och västra Blekinge har dock visat
att den är talrik i flera områden i denna region, vilket tyder på att arten har flera utbredningsområden. Detta minskar den faktiska sårbarheten för arten. Arten påträffas oftast i
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ålgräsängar varför förekomsten av musslan i undersökningsområdet huvudsakligen
sammanfaller med ålgräsförekomsten här. I södra Öresund är arten allmän till talrik i
förekommande ålgräsbestånd.
Utfyllnad av det planerade området skulle innebära viss habitatförlust för köpenhamnsmusslorna i området. Eftersom arten gärna bebor ålgräsängar är ytan som går förlorad
liten, särskilt i jämförelse med de stora ålgräsområdena i till exempel Lundåkrabukten,
Lommabukten och i Höllviken. Dessa områden upptar ytor på i storleksordningen 80 – 90
km2. Den mängd köpenhamnsmusslor som kan finnas i det undersökta området utgör en
bråkdel av bestånden norr och söder om undersökningsområdet.
Allmänt förekommer kommersiella fiskarter såsom torsk, skrubbskädda, öring och abborre i området. Av dessa arter kan endast skrubbskäddan betraktas som någorlunda
stationär. Området är påverkat av mänsklig aktivitet framför allt i form av sjöfart in och ut
ur Malmö hamn, med bullerstörning som följd. Fiskeförbud råder inom det aktuella utfyllnadsområdet, vilket är en fördel för i området förekommande fisk.
Fiskförekomst undersöks ofta genom så kallat provfiske, då provtagning sker vid ett eller
ett fåtal tillfällen. Denna metodik ger dock endast en momentan bild av förekomsten vid
ett givet tillfälle. Då förekomst av fisk varierar över året skulle det krävas orimligt stora
insatser för att ge en komplett bild av fiskförekomsten i området. Man hänvisas då till att
göra en erfarenhetsmässig expertbedömning. Fiskbestånd har alltså inte undersökts
specifikt, men utifrån en erfarenhetsmässig bedömning bedöms påverkan på fiskbestånd
i området inte bli mer än högst marginell, då fisken huvudsakligen är rörlig och området är
litet till ytan. Undersökningsområdet, vilket utsätts för förhållandevis stark påverkan från
mänskliga aktiviteter, kan inte anses ha högt naturvärde med avseende på fiskförekomst
och habitatförlusten vid en utfyllnad bör inte ge negativa effekter på fiskbestånden i närliggande områden.
Sammantaget påverkar ansökt verksamhet de mindre ytor av ålgräsbestånd som finns
inom ansökt verksamhetsområde, liksom de köpenhamnsmusslor som finns i området
och som företrädelsevis bebor ålgräsängarna. Området som påverkas är litet jämfört med
flera stora ålgräsområden i närområdet, exempelvis Lundåkrabukten, Lommabukten och i
Höllviken, och mängden Köpenhamnsmusslor som kan finnas i det undersökta området
utgör en bråkdel av bestånden norr och söder om undersökningsområdet. Det bedöms
således inte ske någon betydande påverkan på ålgräs eller köpenhamnsmussla på
beståndsnivå.
Vid nollalternativet är påverkan på ålgräs, köpenhamnsmussla och fisk oförändrad jämfört
med rådande förhållanden.
13.2.2 Effekter av grumling, överlagring och sedimenthalter
Under anläggning av ansökt vall, i samband med tippning av fyllnadsmassor, kommer det
att förekomma ett visst spill av fyllnadsmaterial. Spillet kommer huvudsakligen bestå av
finkornigt material, som kommer att suspendera i vattnet en tid för att slutligen sedimentera på havsbottnen. Vattenmiljön skulle kunna påverkas negativt av höga halter av suspenderat material (grumling) såväl som av överlagring vid partiklarnas sedimentation.
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Hur stort område som kan förväntas påverkas beror på hur snabbt partiklarna sjunker,
och sjunkhastigheten är beroende av partiklarnas kornstorlek. Större partiklar sjunker
snabbare, och kommer därmed inte sprida sig lika långt bort från utfyllnadsområdet som
finare partiklar. De allra finaste partiklarna (exempelvis lerpartiklar) utgör kohesionsmaterial, vilket innebär att de kan klumpa ihop sig och därmed bilda större aggregat som
sjunker snabbare än vad enskilda partiklar skulle göra.
Förväntade effekter på grumling och sedimentation under anläggningsskedet har
beräknats med hjälp av en tredimensionell strömningsmodell (hydrodynamisk modell).
Beräkningarna och resultaten beskrivs i sin helhet i Bilaga B2. Nedan följer en kortare
presentation av resultaten. Bedömda effekter beskrivs också.
Nollalternativet innebär ingen förändring mot rådande förhållanden.

Grumling
Konservativa beräkningar av maximala halter suspenderat material som uppstår i samband med tippning av fyllnadsmassor under anläggandet av vallen har gjorts, och visar
sammantaget att det största avståndet från utfyllnadsområdet där halter från verksamheten på 50 mg/l uppkommer är 130 m. Längre bort är de maximala halterna lägre.
50 mg/l har använts då det är en begränsningshalt som är ett vanligt förekommande
villkor i domar avseende utfyllnad, muddring och andra grumlande verksamheter.
Halterna är momentana, vilket innebär att de endast förväntas uppstå under kortare
perioder i samband med utsläpp till vatten.
Ansökt verksamhet bedöms därmed endast ha temporära effekter med avseende på
grumling och endast lokalt i närområdet av den ansökta verksamheten.
I Figur 13-1 visas de beräknade maximala halterna givet nuvarande strömningsförhållanden (utan uppbyggd vall) och Fel! Hittar inte referenskälla. visar beräknade maximala h
alter givet strömningsförhållanden vid uppbyggd vall. Var utmed vallens sträckning de
högsta halterna kommer förekomma, beror på var massorna tippas och hur stor del av
vallen som anlagts. De högsta halterna kommer alltid att uppstå i direkt anslutning till
området där massorna tippas, och avta med avstånd därifrån på liknande sätt som kan
ses i modellresultaten. (Av modelltekniska skäl har tippningen antagits ske på tre punkter
utmed den tilltänkta vallen, vilket tydligt syns i haltdistributionen i området.)
De resultat som presenteras för scenarierna utan och med utfyllnad bör beaktas som
representativa exempel på hur spridningen av partiklar kan se ut vid olika tillfällen. I
början av anläggandet av vallen kommer strömningsförhållanden likna de som förekommer i nuläget, utan utfyllnad. Mot slutet av anläggningsfasen kommer strömningsförhållandena påminna om de som förekommer i scenariot med utfyllnad. Under perioden
däremellan, då vallen endast delvis är anlagd, kommer de faktiska strömningsförhållandena att vara en kombination av de båda scenarierna. Den sammanlagda
spridningen under hela anläggningsfasen kommer därmed vara en kombination av
resultaten från de representativa exempelscenarier som presenteras.
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Figur 13-1

Maximala halter av suspenderat material som beräknas uppstå under anläggandet av
utfyllnadsområdets vall. Resultat baserade på strömningsförhållanden motsvarande
nuläget utan utfyllnaden. Ortofoto: © Lantmäteriet, geodatasamverkan.

Figur 13-2

Maximala halter av suspenderat material som beräknas uppstå under anläggandet av
vallen som omgärdar utfyllnadsområdet. Resultat baserade på strömningsförhållanden givet existerande utfyllnad. Ortofoto: © Lantmäteriet, geodatasamverkan.
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Sedimentation och överlagring
Det suspenderade materialet som uppstår vid tippningen av fyllnadsmassor kommer
transporteras med havsströmmarna och slutligen sedimentera på havsbottnen.
Konservativa beräkningar av tjockleken och utbredningen av sedimenterade massor har
gjorts som visar att ett lager som överstiger en tjocklek på 1 cm kommer förekomma
maximalt 250 m utanför utfyllnadsområdet, i detta fall i riktning mot öppet vatten (Figur
13-3). Sedimentlager med liknande tjocklek beräknas dessutom bildas i hela området
precis söder om utfyllnaden, fram till den befintliga pirarmen, vid strömningsförhållanden
som motsvarar att utfyllnaden är färdigställd (se Figur 13-4).
Tunnare lager av sedimenterat material beräknas kunna återfinnas längre bort från
utfyllnadsområdet. Enligt beräkningar kan lager som överstiger 1 mm i tjocklek förekomma inom ett avstånd av cirka 4 km i sydvästlig riktning samt 2 km norrut sett från
utfyllnadsområdet. Sedimentlagrets utbredning in mot Lommabuktens inre delar beräknas
inte vara signifikant. Detta beror delvis på den strömvirvel som stundvis uppstår inne i
bukten, vilken förhindrar vattnet med suspenderat material att röra sig i den riktningen.
I Figur 13-3 och Figur 13-4 presenteras hur tjockt lagret av sediment beräknas bli till följd
av tippningen, vid strömningsförhållanden motsvarande nuläget respektive med utfyllnad.
De resultat som presenteras för de två scenarierna bör beaktas som representativa
exempel på hur spridningen av partiklar kan se ut vid olika tillfällen, motsvarande som för
grumlingsresultaten ovan.

Figur 13-3

Tjocklek på lager av sedimenterade partiklar som uppstår vid tippning av fyllnadsmassor under anläggandet av vallen, samt områden på botten där erosion kan förekomma på grund av höga strömhastigheter. Resultat baserade på strömningsförhållanden motsvarande nuläget utan utfyllnad. Ortofoto: © Lantmäteriet, geodatasamverkan.
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Figur 13-4

Tjocklek på lager av sedimenterade partiklar som uppstår vid tippning av fyllnadsmassor under anläggandet av vallen, samt områden på botten där erosion kan förekomma på grund av höga strömhastigheter. Resultat baserade på strömningsförhållanden med utfyllnad. Ortofoto: © Lantmäteriet, geodatasamverkan.

Figur 13-3 och Figur 13-4 visar även områden där erosion kan ske på grund av höga
strömhastigheter vid botten (så kallad erosionsbotten). Partiklar som sedimenterar inom
dessa områden, liksom befintliga partiklar inom dessa områden, kan resuspendera och
förflyttas till andra områden.
Sammantaget bedöms effekterna på överlagring av ansökta verksamheter vara lokala:
sedimentöverlagring som överstiger en tjocklek på 1 cm förekommer maximalt 250 m
utanför utfyllnadsområdet. Överlagring i denna storleksordning eller mindre bedöms ha
liten påverkan på flora och fauna i området, beaktat att denna överlagring är utspridd i
tiden över hela genomförandetiden för utfyllnaden av vallen samt att stora delar av havsbotten i det aktuella området utgörs av erosionsbottnar med naturlig erosion och ackumulation (överlagring) av partiklar.

Effekter på sedimenthalter
En bedömning avseende påverkan på sedimenthalter i områden utanför ansökt utfyllnadsområde, i och med förväntad överlagring i samband med ansökt verksamhet, har
gjorts (Bilaga B3). Bedömningen baseras på de ovan beskrivna resultaten från den
hydrodynamiska modellen avseende sedimentation och överlagring (Bilaga B2),
förväntade halter i utfyllnadsmassor för anläggande av vallen samt bakgrundshalter i
sediment. Utifrån nämnda parametrar har framtida förväntade halter i sediment
beräknats. Beräkningen har gjorts för sedimentöverlagring motsvarande 1 cm och 0,5 cm.
Förväntade halter i utfyllnadsmassor baseras huvudsakligen på medelhalter i mottagna
massor till utfyllnaden i Norra hamnen. Massorna kommer från en typ av projekt som
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skulle kunna leverera massor till den planerade utfyllnaden. Dock representerar de
massor med halter i den övre delen av intervallet som kan tas emot inom uppsatta
haltkriterier. För PAH-M, PAH-H och PCB-7 har haltkriterierna använts för beräkningen.
Detta motsvarar att medelhalterna i massor som används för anläggandet av vallen
motsvarar de faktiska haltkriterierna, vilket är en överskattning. Som bakgrundshalter i
sediment används i beräkningen medelvärden av uppmätta halter i den utförda sedimentprovtagningen (se avsnitt 9.3).
De beräknade sedimenthalterna har jämförts med bedömningsgrunder för marina sediment. Jämförelsen visar att överlagringen av sediment sammantaget bedöms innebära
en acceptabel påverkan på sedimenten.
13.2.3 Effekter på lokala strömningsförhållanden
Den färdigställda utfyllnaden kommer att ha en viss påverkan på de lokala strömningsmönstren och -hastigheterna kring Norra hamnen då vattnet inte längre kan följa samma
väg som tidigare. Modellerade strömningsförhållanden (Bilaga B2) visar att medelhastigheten vid ytan i utfyllnadens närhet beräknas sänkas med några cm/s i sydvästlignordostlig riktning. Medelhastigheten vid botten beräknas öka något, främst sydväst om
utfyllnaden (Bilaga B2).
Figur 13-5 visar förändringen i medelhastigheten vid ytan efter att utfyllnaden tillkommit.
En generell sänkning av medelhastigheten i utfyllnadens närområde parallellt med hamnområdets yttersta delar kan noteras. Resultatet är förväntat då utfyllnaden stoppar de
strömmar som tidigare gick parallellt med dagens strandlinje. Hastighetspåverkans utbredning följer därmed den huvudsakliga riktningarna hos havsströmmarna, som oftast
rör sig i sydvästlig eller nordostlig riktning förbi utfyllnadsområdet. Den största påverkan
på medelhastigheten uppstår närmast utfyllnaden.
Figur 13-6 visar hur utfyllnaden påverkar medelhastigheten vid botten. Det sker främst en
generell ökning av medelhastigheten i området sydväst om utfyllnaden. Ökningen av
bottenhastigheten beror bland annat på att vattnet inte kan röra sig samma väg som
tidigare. Som exempel kan vattnet i nuläget röra sig utmed strandlinjen då de ytliga
strömmarna kommer från sydväst. Då utfyllnaden är anlagd kommer detta inte längre
vara möjligt, utan vattnet som kommer in i området mellan utfyllnaden och den befintliga
pirarmen söder om denna kommer istället tvingas ner mot botten, vilket skapar en
starkare bottenström med något högre hastighet än tidigare. Medelhastigheterna vid
botten påverkas inom ett mer begränsat område än det som är påverkat vid ytan.
Nollalternativet innebär ingen förändring mot rådande förhållanden.
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Figur 13-5

Skillnad i medelhastighet vid ytan under simuleringsperioden vid jämförelse av
strömningsförhållanden motsvarande nuläge (utan utfyllnad) och med utfyllnad.
Ortofoto: © Lantmäteriet, geodatasamverkan.

Figur 13-6

Skillnad i medelhastighet vid botten under simuleringsperioden vid jämförelse av
strömningsförhållanden motsvarande nuläge (utan fyllnad) och med utfyllnad.
Ortofoto: © Lantmäteriet, geodatasamverkan.
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13.2.4 Effekter på storskaliga strömningsmönster och vattenomsättningen i
Lommabukten
Eventuella effekter av ansökta verksamheter på storskaliga strömningsförhållanden och
omsättningen i Lommabukten har analyserats genom att använda fiktiva spårämnen i den
hydrodynamiska modellen (Bilaga B2).
Figur 13-7 och Figur 13-8 visar ett tidsförlopp över spridningen i ytan av ett spårämne,
som vid början av simuleringen är jämnt fördelat i Lommabuktens vattenförekomst.
Nuvarande strömningsförhållanden (vänster kolumn) jämförs med strömningsförhållanden givet ansökt utfyllnad. Det kan konstateras att vattnet i Lommabukten omsätts
inom några dygn (andelen spårämne understiger 10% i både ytvatten och bottenvatten
efter 6 dygn). Hur snabbt vattnet omsätts i bukten varierar mellan olika tillfällen beroende
på rådande strömningsförhållanden (Bilaga B2).
Vid tillfället som presenteras kan det konstateras att ytvattnet i Lommabukten först förs
norrut, för att efter några dygn spridas söderut in i bukten då strömmarna vänt. Under
dessa dygn har även spårämnet hunnit spädas ut. Bottenvattnet i Lommabukten sprids
inte norrut lika snabbt som ytvattnet vid tillfället som visas i figurerna, utan stannar kvar
lite längre i Lommabukten för att sedan spridas söderut. Efter några dygn blandas vattnet
delvis om i vertikalled och spårämnet som förts söderut i bottenvattnet dyker återigen upp
vid ytan i Lommabuktens södra del (se spridningen i ytan efter 2 dygn) (Bilaga B2).
Förloppen för de två undersökta scenarierna (nuvarande strömningsförhållanden och
strömningsförhållanden givet ansökt utfyllnad) är väldigt lika, vilket tyder på att utfyllnaden
inte påverkar omsättningen i Lommabukten. För att få en helhetsbild av eventuell påverkan på uppehållstiden i Lommabukten kompletterades denna beräkning med en
jämförelse av spädningen av vattnet från Höje å i Lommabukten under hela modellens
beräkningsperiod. Tidsserierna för Höje ås spädning med och utan utfyllnaden visar
ingen signifikant skillnad. Dessa två simuleringar tillsammans ger bilden att omsättningen
i Lommabukten inte påverkas av utfyllnaden.
Sammanfattningsvis bedöms ansökta verksamheter inte påverka storskaliga strömningsmönster eller vattenomsättningen i Lommabukten.
Nollalternativet innebär ingen förändring mot rådande förhållanden.
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Figur 13-7

Tidsförlopp över spridning av spårämne från Lommabuktens vattenförekomst vid ytan
i nuläge (utan utfyllnad) och med utfyllnad. Spridning efter 0, 0,5, 1 och 2 dygns
simulering. Ortofoto: © Lantmäteriet, geodatasamverkan.
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Figur 13-8

Tidsförlopp över spridning av spårämne från Lommabuktens vattenförekomst vid ytan
i nuläge (utan utfyllnad) och med utfyllnad. Spridning efter 3, 4, 5 och 6 dygns
simulering. Ortofoto: © Lantmäteriet, geodatasamverkan.
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13.2.5 Effekter på ytvattenrecipient
Föreslagna haltkriterier är framtagna med utgångspunkt i att skydda ytvattenrecipienten,
liksom markmiljö och människors hälsa (avsnitt 6.3). Detta innebär att föroreningar i
tillkommande massor inte bedöms utgöra en risk för ytvattenrecipienten vid användande
av framtagna haltkriterier.
Nollalternativet innebär ingen förändring mot rådande förhållanden.

13.3

Effekter på mark och jord
Projektet kommer att medföra möjlighet till avsättning av massor från projekt med massöverskott i regionen, till exempel Trafikverkets järnvägsprojekt Lund-Arlöv, fyra spår.
Trafikverket och Malmö stad har slutit ett intentionsavtal om att Malmö stad ska ta emot
600 000 – 800 000 m3 massor från detta projekt.
Vidare medför projektet tillskapande av ett nytt landområde i Norra hamnen i Malmö.
Därutöver bedöms projektet inte medföra någon påverkan på mark och jord.
Föreslagna haltkriterier är framtagna med utgångspunkt i att skydda markmiljön, liksom
ytvatten och människors hälsa (avsnitt 6.3). Detta innebär att föroreningar i tillkommande
massor inte bedöms utgöra en risk för markmiljön vid användande av framtagna haltkriterier.
Nollalternativet innebär att överskottsmassor från projekt i regionen inte kan användas i
den här ansökta verksamheten lokalt, utan måste tas om hand på alternativa sätt.

13.4

Effekter på luft
I anläggningsskedet kommer arbetsfordon och transporter att generera utsläpp till luft. I
förhållande till de samlade utsläppen från Malmöregionen är projektets tillskott försumbara, men det bedöms ändå angeläget att i möjligaste mån begränsa utsläppen, bland
annat genom att eftersträva att utfyllnadsmassorna hämtas så lokalt som möjligt.
Efter genomförd utfyllnad kommer den ansökta verksamheten inte aktivt att påverka
utsläpp till luft. Däremot kommer utfyllnaden att ha en passiv påverkan i och med att den
möjliggör etablering av verksamheter i anslutning till Norra hamnens logistiska system,
med dess möjligheter till transporter på spår och vatten. Eftersom utsläpp per transporterat ton gods är lägre vid spår- och fartygstransport än vid vägtransport så bidrar ansökt
verksamhet till att begränsa framtida utsläpp per transporterad godsvolym.
Sammantaget bedöms de långsiktiga miljövinsterna av att begränsa utsläpp från godstransporter väga tyngre än de övergående utsläpp som genereras i anläggningsskedet.
Nollalternativet innebär att de begränsningar för utsläpp från godstransporter som möjliggörs med ansökt verksamhet när fler transporter kan flyttas från väg till sjöfart och järnväg
uteblir.
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13.5

Effekter på klimatet
Ansökt verksamhet bedöms inte direkt påverka klimatet.
En viss indirekt positiv effekt bedöms uppstå genom att utfyllnaden möjliggör etablering
av verksamheter i anslutning till Norra hamnens logistiska system, med dess möjligheter
till transporter på spår och vatten.
Ansökt verksamhet möjliggör också att överskottsmassor från lokala projekt kan omhändertas lokalt, vilket möjliggör att utsläpp från transporter av massor begränsas så mycket
som möjligt.
Nollalternativet skulle innebära att de ökade godsvolymer som prognostiseras för Malmö
hamn (se avsnitt 3.1) inte kommer att kunna hanteras, vilket bedöms ha en negativ
påverkan på klimatet.

13.6

Effekter på landskapet
Utsikten åt nordöst från Västra hamnens norra delar (Scaniaparken) mot Lommabukten,
kommer att påverkas av utfyllnaden och den framtida etableringen av verksamheter inom
det nya landområdet, på liknande sätt som den redan utfyllda delen av Norra hamnen
påverkar utsikten i denna riktning. Det nya landområdet kommer även att kunna skönjas
bakom Västra hamnen från Ribersborgsstrandens västra delar.
Nollalternativet innebär ingen förändring mot rådande förhållanden.

13.7

Effekter på bebyggelse
Effekterna av ansökt verksamhet på bebyggelse bedöms vara direkta, positiva,
bestående och kumulativa.
Ansökt verksamhet kommer resultera i nya landområden som kan bebyggas med
anläggningar kopplade till hamn-, logistik- och industriverksamheter, vilket bedöms ha
direkt, positiv och bestående effekt på möjligheter till byggnation i området. Byggnation i
området bedöms ske inte långt efter att landområdet skapats, det vill säga på medellång
sikt.
Genom att nytt landområde skapas i Norra hamnen sker även en kumulativ positiv effekt
på bebyggelsen i Malmö stad: logistik- och industriverksamheter från mer centrala delar
av Malmö kan flytta till Norra hamnen, vilket frigör landområden i mer centrala delar av
Malmö, och möjliggör för bättre anpassad bebyggelse i områdena.
Det finns ingen befintlig bebyggelse i verksamhetsområdet. Nollalternativet innebär ingen
förändring mot rådande förhållanden.

13.8

Effekter av buller
Ansökt verksamhet bedöms inte leda till negativa effekter från buller. Boende finns inte i
närområdet av ansökt verksamhetsområde och Naturvårdsverkets allmänna råd om
buller från byggplatser, NFS 2004:15 (Naturvårdsverket 2004), avses följas under arbetet
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med ansökt verksamhet för att säkerställa att miljöproblem från ansökt verksamhet
kopplade till buller minimeras (avsnitt 15).
Nollalternativet innebär ingen förändring mot rådande förhållanden.

13.9

Effekter på kulturmiljö
Verksamhetsområdet är en del av Skånes kuststräcka och som sådan del av försvarslinjen Skånelinjen, som består av ett antal skyddsvärn runt Skånes kust (avsnitt 9.6). I
verksamhetsområdet ligger inget värn. Ansökt verksamhet bedöms inte påverka Skånelinjen eller dess enskilda värn, varken direkt eller indirekt.
Ingen övrig kulturmiljö bedöms påverkas av den ansökta verksamheten. Nollalternativet
innebär ingen förändring mot rådande förhållanden.
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14

Resurshushållning

14.1

Mark
Genom den ansökta verksamheten tillskapas mark som möjliggör samlokalisering av
logistikberoende verksamheter eller verksamheter med risk- och skyddszoner. Detta
frigör i sin tur mer centralt belägen mark inom Malmö och möjliggör för bättre anpassad
bebyggelse i områdena.

14.2

Vatten
Ett vattenområde kommer att tas i anspråk för den ansökta utfyllnaden, i enlighet med
vad som anges i Malmö stads översiktsplan (verksamhetsområdet beskrivs som nytt
verksamhetsområde i gällande ÖP). Det bottenområde som berörs utgörs av så kallad
spoil ground, det vill säga ett område där muddrat material traditionellt har dumpats.
Utfyllnadsområdets markyta (236 000 m3) utgör cirka 5 % av den aktuella vattenförekomsten Malmö hamnområde.

14.3

Fysisk miljö
Dagens vattenområde kommer genom den ansökta verksamheten att fyllas ut, och ett
nytt landområde tillskapas i anslutning till Norra hamnen i Malmö. Detaljplanen (se avsnitt
8.1.2) för det nya landområdet syftar till att möjliggöra fortsatt etablering av hamnanknutna verksamheter, logistikföretag och verksamhetskopplad service i Norra hamnen.
Vidare ska detaljplanen möjliggöra etablering av vindkraft inom området.

14.4

Material, råvaror och energi
Fyllnadsmassorna kommer huvudsakligen att utgöras av överskottsmassor från anläggnings- och infrastrukturprojekt inom närområdet. Malmö stad har en avsiktsförklaring
med Trafikverket att ta emot 600 000 – 800 000 m3 massor från järnvägsprojektet LundArlöv, fyra spår. I Malmöregionen genereras i genomsnitt 150 000 – 250 000 m3 överskottsmassor årligen (muntlig uppgift, Lars Brinte, Fastighets- och gatukontoret i Malmö
stad). Genom att återanvända överskottsmassor från regionen görs betydande allmännyttiga ekonomiska besparingar, samtidigt som transporter i samband med bortförsel och
tillförsel av massor minimeras. Det senare medför en miljövinst genom att begränsa
koldioxidutsläppen.
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15

Skadeförebyggande åtgärder/kompensationsåtgärder
Utfyllnadsarbetet innebär att utfyllnadsområdet initialt avskärmas från kringliggande
vattenområde genom anläggande av en vall. Genom att en vall initialt anläggs, kan det
huvudsakliga utfyllnadsarbetet utföras skyddat från öppet hav. I vallens sydöstra anslutning mot den befintliga kajkanten tillskapas en öppning i vallen, för att möjliggöra inoch utsegling till bassängen. En siltgardin, alternativt bubbelridå, placeras i vallens
öppning för att minimera spridning av suspenderat material från bassängen till öppet hav.
Buller är ett miljöproblem som orsakas från arbetsplatser där bullrande bygg- och anläggningsverksamhet pågår. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS
2004:15 (Naturvårdsverket 2004), kommer att följas under arbetet med ansökt verksamhet för att säkerställa att miljöproblem från ansökt verksamhet kopplade till buller minimeras.
Utfyllnaden kommer att medföra viss förlust av ålgräshabitat, som i sin tur hyser köpenhamnsmussla (se Bilaga B1). Att ersätta denna habitatsförlust fysiskt bedöms som svårt.
Dels saknas lämpliga områden och dels har flytt/transplantation av ålgräs visat sig vara
svårt att genomföra i praktiken (metoden har tillämpats enligt domar i Göteborgs hamn
samt i Ystads hamn, med dåligt resultat i båda fallen). Se vidare i Bilaga B5.
Även transplantation av köpenhamnsmussla bedöms vara svårt att genomföra, då köpenhamnsmusslor huvudsakligen lever fästa uppe på ålgräsblad. Om musslor skulle skördas
och placeras i ett nytt område, kommer de antagligen att landa på bottnen i utsättningsområdet. Musslorna kan då inte ta sig upp på ålgräsbladen igen, och de bedöms klara sig
dåligt levandes direkt på bottnen. (Lundgren 2019)
För att kompensera för habitatsförlusten som beskrivs ovan, föreslår sökanden en
ekonomisk kompensation (se vidare i Bilaga B5).
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16

Avstämningar mot bedömningsgrunder och planeringsunderlag

16.1

Avstämning mot kommunala planer och program
Ansökt verksamhet strider inte mot gällande ÖP. Ansökt verksamhet syftar till etablering
av nytt verksamhetsområde genom utfyllnad och ligger därmed i linje med gällande ÖP
(avsnitt 8.1.1). Den ansökta verksamheten är även förenlig med kommunens planer
avseende vindkraftsetablering (avsnitt 8.1.1).
Ansökt verksamhet strider inte mot gällande eller planerad DP. Syftena med ansökt
verksamhet och detaljplanen för området, som Malmö stad arbetar med (avsnitt 8.1.2), är
samstämmiga. Både ansökt verksamhet och detaljplanen ska möjliggöra etablering av
hamnanknutna verksamheter, logistikföretag och verksamhetskopplad service inom
området.

16.2

Avstämning mot riksintressen
Ansökt verksamhet syftar till att stärka hamn- och industriområdets förmåga och
konkurrenskraft genom att tillskapa ytor för nyetablering. Ansökt verksamhet kommer
således att gynna de skyddsvärden som riksintresset Malmö hamn avser att skydda.
Farlederna 231 Malmö redd-Oljehamnen och 232 Malmö redd-Frihamnen kommer inte
påverkas av ansökt verksamhet.
Ansökt verksamhet avser utveckling av lokalt och regionalt näringsliv i befintlig tätort.
Under dessa förutsättningar utgör riksintresse för kustzon inte något hinder för utveckling
(4 kap 1 § miljöbalken).
Avstämning mot Natura 2000-områden sker i avsnitt 16.3.

16.3

Avstämning mot skyddad natur
Ansökt verksamhet bedöms inte påverka storskaliga strömningsmönster eller påverka
vattenomsättningen i Lommabukten, som är en utpekat skyddsvärd vattenmiljö (avsnitt
8.3 och 13.2.4). Ingen påverkan på de Natura 2000-områden eller naturreservat som
finns här bedöms således ske.

16.4

Avstämning mot miljömål

16.4.1 Avstämning mot nationella miljömål
8 nationella miljömål bedöms vara av direkt eller indirekt betydelse för ansökt
verksamhet:
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Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige
har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala
målet kan uppnås.”
Ansökt verksamhet bidrar till att godstransport inom Malmö, Sverige och Europa i ökad
utsträckning kan flyttas från väg till järnväg och/eller färjetrafik, vilket leder till minskade
utsläpp av växthusgaser. Ansökt verksamhet bedöms ligga väl i linje med miljömålet
Begränsad klimatpåverkan.

Frisk luft
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.”

En omfördelning av godstransport från väg till järnväg och/eller färjetrafik leder till totalt
minskade utsläpp från transportsektorn, vilket bedöms ligga väl i linje med miljömålet
Frisk luft.
Med framtida industrier och verksamheter inom det område som tillskapas genom ansökt
verksamhet, uppkommer en risk för ökade utsläpp av ämnen som nämns i preciseringarna till miljömålet Frisk luft. Ansökt verksamhet har däremot ingen direkt koppling till, och
bedöms inte strida mot miljömålet i det här avseendet.

Bara naturlig försurning
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i
markförlagda tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar.”
Den första preciseringen av miljömålet Bara naturlig försurning behandlar försurning
genom nedfall av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella
källor.
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Både utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider i Sverige har minskat kraftigt de senaste
30 åren. Industrin står för en majoritet (78 % år 2017) av Sveriges sammanlagda svaveldioxidutsläpp, och en stor andel av landets totala kväveoxidutsläpp (22 % år 2017)
(Naturvårdsverket 2018d, 2018b). Inrikes transporter står för den största andelen (40 %
år 2017) av Sveriges totala kväveoxidutsläpp, och nästan 90 % av utsläppen från inrikes
transporter kommer från vägtrafiken (Naturvårdsverket 2018c). Den internationella
sjöfarten bidrar med betydande utsläpp av både svaveldioxid och kväveoxid (som inte
räknas med i rapporteringen av nationella utsläpp), och utsläppen har ökat de senaste 30
åren (Naturvårdsverket 2018a, 2019).
Ansökt verksamhet bidrar till att ett vattenområde omvandlas till landområde med bland
annat industrier. Det bedöms att det i och med detta, beroende på vilka industrier som
kommer att finnas i området efter utfyllnaden, kan uppstå risk för ökade luftburna svaveloch kväveutsläpp från området. Ansökt verksamhet har däremot ingen direkt koppling till,
och bedöms inte strida mot miljömålet Bara naturlig försurning i det här avseendet.
En omfördelning av godstransport från väg till järnväg och/eller färjetrafik bedöms, trots
betydande svaveldioxid och kväveoxidutsläpp från den internationella sjöfarten, leda till
totalt minskade utsläpp av framför allt kväveoxider från transportsektorn, vilket ligger väl i
linje med miljömålet Bara naturlig försurning.

Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits
av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och
deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
Vid val av fyllnadsmassor har den platsspecifika exponeringsrisken beaktats för att säkerställa att aktuella ämneshalter inte skadar människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Den planerade verksamheten bedöms inte strida mot miljömålet om Giftfri miljö.

Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och
vatten.”
Ansökt verksamhets syfte är en utökning av landområde med hamn- och industriverksamhet. Detta kommer att resultera i en ökad mängd dagvatten från dessa områden.
Utan tillräcklig dagvattenhantering riskerar dagvattnet föra med sig förhöjda halter av
bland annat kväve och fosfor till intilliggande kustvatten. Dagvattenhanteringen inom det
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nya landområdet hanteras inom pågående detaljplaneärende. Ansökt verksamhet bedöms inte ha direkt koppling till, och därför inte strida mot miljömålet Ingen övergödning.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust
och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation
och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att
en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar.”
Malmö hamn är av riksintresse för sjöfarten (avsnitt 8.2), och utgör ett vattenområde där
kommers- och näringsintressen ska prioriteras högt. Ansökt verksamhet stärker områdets
förutsättningar att utveckla hamnen och skapa ett hållbart nav för övergången mellan
maritim transport och landtransport. Miljömålet Hav i balans samt levande kust och
skärgård anger att en hållbar utveckling ska främjas, vilket omfattar såväl ekologisk som
ekonomisk och social hållbarhet. Att koncentrera ekonomiska och vissa sociala intressen
till strategiska noder som hamnar ökar möjligheten att prioritera ekologiska och sociala
intressen längs andra kuststräckor. Särskilt värdefulla områden utsätts inte för störningar
eller ingrepp i och med ansökt verksamhet. Ansökt verksamhet bedöms inte strida mot
miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas.”
Verksamhetsområdets syfte är att skapa landområden för att flytta och koncentrera
hamn- och industrirelaterade verksamheter, som är beroende av varandra och av god
logistik till Norra hamnen. I närområdet finns till exempel även avfallshanteringsverksamhet. Att samla verksamheter som är beroende av varandra och av goda
logistiska förutsättningar till en logistisk nod i staden förväntas ha goda samordningseffekter, bland annat på transport till och från, liksom inom Malmö.
Att flytta och koncentrera hamn- och industrirelaterad verksamhet till Norra hamnen
främjar en god boendemiljö i mer centrala delar av Malmö. Detta minskar godstransportbehovet inom staden, samtidigt som arbetstillfällen behålls eller ytterligare utvecklas inom
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närområdet. Då utfyllnaden möjliggör detta bedöms ansökt verksamhet ligga väl i linje
med miljömålet God bebyggd miljö.

Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas
livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Det stationära växt- och djurlivet inom det direkt av utfyllnaden påverkade området (alltså
själva utfyllnadsområdet) kommer att försvinna. Utfyllnad av det planerade området skulle
innebära viss habitatförlust för de observerade ålgräsförekomsterna i området samt de
köpenhamnsmusslor som återfinns här.
Påverkan på fiskbestånd i området bedöms bli marginell, då fisken huvudsakligen är
rörlig. Undersökningsområdet bedöms inte ha högt naturvärde med avseende på fiskförekomst och habitatförlusten vid en utfyllnad bedöms inte ge negativa effekter på
fiskbestånden. För att kompensera för habitatsförlusten inom utfyllnadsområdet föreslår
sökanden en ekonomisk kompensation (se vidare i Bilaga B5).
16.4.2 Avstämning mot regionala mål för miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan
De regionala miljömålen anger ingenting ytterligare i förhållande till ansökta verksamheter
som inte redan har beaktats under de nationella miljömålen. Ansökt verksamhet bedöms
ligga väl i linje med det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan (avsnitt 16.4.1),
och därmed även med de regionala målen kopplat till miljökvalitetsmålet.
16.4.3 Avstämning mot globala målen för hållbar utveckling
Ansökt utfyllnad i Norra hamnen i Malmö har stämts av mot de 17 globala målen för hållbar utveckling med syfte att belysa ansökt verksamhets koppling till olika aspekter av en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Hållbarhetsbedömningen har genomförts med hjälp av Swecos Hållbarhetssol™. Ansökt
verksamhets påverkan på delmålen, det vill säga bidrag till eller motverkan på möjligheten till måluppfyllelse, har bedömts. Bedömningen har omfattat både direkta och
indirekta kopplingar mellan ansökt verksamhet och hållbarhetsmålen, i de fall en sådan
uppdelning har ansetts lämplig.
6 av de globala målen för hållbar utveckling bedöms vara direkt eller indirekt kopplade till
ansökt verksamhet. Målen är (Figur 16-1):
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8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11 Hållbara städer och samhällen
12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna
14 Hav och marina resurser

Figur 16-1

Sex av sjutton globala mål för hållbar utveckling bedöms vara direkt eller indirekt
kopplade till ansökt verksamhet. Ansökt verksamhets påverkan på och bidrag till
hållbarhetsmålen och -delmålen har bedömts.

Figur 16-2

Bedömningen av ansökt verksamhets koppling till, samt påverkan på de globala
målen för hållbar utveckling, visualiseras med hjälp av Swecos HållbarhetssolTM.
En bedömd positiv påverkan på måluppfyllelsen för ett mål visas med utåtgående
staplar, medan en bedömd negativ påverkan på måluppfyllelsen för ett mål visas
med inåtgående stapel. Mål som inte bedöms ha en koppling till ansökt verksamhet
har ingen stapel. Visualiseringen grundas i bedömningar på delmålsnivås som
presenteras och motiveras i text.

repo001.docx 2015-10-05

79(88)
MKB OCH TB

PO \\semmafs001\projekt\21215\13007744\000\19 original\mkb 2020-02-05\bilaga b - mkb+tb utfyllnad norra hamnen 2020-02-05.docx

Sammanfattningsvis bedöms ansökt verksamhet bidra till måluppfyllelse avseende mål 8,
9, 11, 12 och 13, medan den bedöms motverka uppfyllelse av mål 14 (Figur 16-2).
Nedan presenteras bedömningen för de mål och delmål som ansökt verksamhet har
bedömts bidra till eller motverka. För övriga mål och delmål har bedömts att ansökt
verksamhet varken bidrar till eller motverkar måluppfyllelse. Dessa mål och delmål
presenteras inte nedan, förutom i de fall då en kommentar velat ges avseende
bedömningen om ingen påverkan.

Mål nummer 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk til lväxt
8.4 - Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
Direkt positiv påverkan på delmåluppfyllelsen: fyllnadsmassorna som används till ansökt
verksamhet kommer huvudsakligen utgöras av överskottsmassor från anläggnings- och
infrastrukturprojekt i närområdet. Genom att återanvända överskottsmassor från regionen
görs betydande allmännyttiga ekonomiska besparingar, samtidigt som transporter i samband med bortförsel och tillförsel av massor minimeras, vilket är resurseffektivt både med
avseende på material och drivmedel. En förutsättning för återanvändning av överskottsmassor är att massorna inte medför oacceptabel påverkan på människors hälsa och
miljön. Haltkriterier avseende föroreningsinnehåll är därför en förutsättning för att säkerställa resurseffektivitet utan att skada miljön.
Ansökt verksamhet bedöms därmed bidra till måluppfyllelse av delmålet.
8.1 - Hållbar ekonomisk tillväxt
Indirekt positiv påverkan på delmåluppfyllelsen: Malmö hamn har uppskattats generera
nära 6 000 direkta, indirekta och inducerade arbetstillfällen (Sweco 2019). Den större
landytan som tillkommer av ansökt verksamhet möjliggör utökade hamnanknutna verksamheter och industrier i Malmö, vilket i sin tur leder till fler arbetstillfällen. Prognoser för
godsvolym i Malmö hamn pekar på en relativ ökning med 131 % till år 2014 (avsnitt 3.1).
Sjöfarten bedöms därutöver vara en grundläggande del av en hållbar ekonomisk tillväxt,
eftersom det är det miljövänligaste transportsättet som finns, med det lägsta kolavtrycket
per transporterad last (avsnitt 3.1). Att främja sjöfarten, och arbeta med att flytta över
transporter från väg till sjöfart och järnväg, bedöms bidra till måluppfyllelse. Hamnar
spelar en betydande roll som logistikcentra i det här arbetet.
För närvarande planeras cirka 64,5 ha befintligt hamnområde byggas om till blandat
stadsområde, och cirka 15 ha hamnområde gjordes år 2015 om till naturområde. Utförda
och planerade åtgärder reducerar hamnens yta påtagligt och riskerar att försvåra för
utvecklingen av hamnverksamheten i Malmö. Ansökt verksamhet hade resulterat i nya
hamnanknutna verksamhetsytor motsvarande cirka 23,6 ha (avsnitt 3.1).
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Mål nummer 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
9.1 - Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluder ande infrastrukturer
Indirekt positiv påverkan på delmåluppfyllelsen: EU har identifierat transportkorridorer i
Europa, där effektiva och miljövänliga transporter ska utvecklas och främjas. Dessa
transportkorridorer ska bland annat möjliggöra att en stor andel av de längre godstransporterna flyttas från väg till järnväg och/eller sjöfart. EU:s mål är att 50% av alla
godstransporter över 300 km ska flyttas från väg till järnväg och/eller sjöfart till år 2050
(avsnitt 3.1).
Hamnar spelar en betydande roll i transportkorridorerna. 83 hamnar, av cirka 1 200
hamnar totalt, i Europa har av EU pekats ut som strategiskt viktiga, så kallade kärnhamnar (Core ports). Malmö hamn är en sådan kärnhamn (avsnitt 3.1).
Norra hamnen och Malmö hamn ligger i direkt anslutning till Malmö godsbangård och är
även nära länkad till det internationella motorvägsnätet kring Malmö. Malmö hamn utgör
därmed en så kallad trimodal transportknutpunkt, där möjlighet till sjö-, spår- och vägtransporter finns. En väl dimensionerad och tillförlitlig hamn i Malmö är ett viktigt kugghjul
i en regional och gränsöverskridande infrastruktur av hög kvalitet, vilket är en förutsättning för ekonomisk tillväxt på lokal, regional och global nivå. Ansökt verksamhet bidrar till
att godstransport inom Malmö, Sverige och Europa i ökad utsträckning kan flyttas från
väg till järnväg och/eller färjetrafik, vilket medför en minskning av transportrelaterade
växthusgasutsläpp. Ansökt verksamhet bedöms därmed indirekt bidra till hållbarare
godstransporter, vilket är en viktig del i en hållbar infrastruktur.
9.2 - Främja inkluderande och hållbar industrialisering
Indirekt positiv påverkan på delmåluppfyllelse: den tillkommande markytan som medförs
av ansökt verksamhet möjliggör utökade hamnanknutna verksamheter och industrier i
Malmö. Det leder i sin tur till fler arbetstillfällen, vilket ökar industrins andel av sysselsättning och BNP.
9.4 - Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
Indirekt positiv påverkan på delmåluppfyllelse: ansökt verksamhet möjliggör fortsatt och
utökad mellanindustriell godstransport inom Malmö, Sverige och Europa via sjöfart och
järnväg. Vägtransporter kan på så vis till viss del flyttas över till sjöfart och järnväg, vilket
bedöms leda till totalt minskade transportrelaterade växthusgasutsläpp.
Inrikes transporter står för den största andelen (40 % år 2017) av Sveriges totala kväveoxidutsläpp, och nästan 90 % av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Den internationella sjöfarten genererar också betydande utsläpp av både
svaveldioxid och kväveoxid, men dessa utsläpp räknas inte med i rapporteringen av
nationella utsläpp (avsnitt 16.4.1). Även om sjöfartens utsläpp är betydande, bedöms
sjöfarten vara det minst belastande transportsättet, då den har det lägsta koldioxidavtrycket per transporterad last (International Maritime Organization 2015). Sjöfarten är
därmed en viktig del av en miljömässigt hållbar ekonomisk tillväxt. En omfördelning av
godstransport från väg till järnväg och/eller sjöfart kan därmed bidra till totalt minskade
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utsläpp av framför allt kväveoxider från transportsektorn samt till att infrastrukturen och
transporterna kopplade till industrin blir mer hållbara. Ansökt verksamhet bedöms därmed
bidra till måluppfyllelse av delmålet.

Mål nummer 11 - Hållbara städer och samhällen
11.1 - Säkra bostäder till överk omlig kostnad
Indirekt koppling: Malmö stad förtätar och bygger nya bostäder för att säkerställa tillgång
till bostäder, vilket är i linje med delmålet. För närvarande planeras cirka 64,5 ha befintligt
hamnområde byggas om till blandat stadsområde, och cirka 15 ha av befintligt hamnområde har sedan tidigare gjorts om till naturområde, vilket påtagligt reducerar hamnens
yta.
11.4 - Skydda världens kultur - och naturarv
Det finns inga kända kulturlämningar eller naturarv inom området för ansökt verksamhet.
Ansökt verksamhet bedöms därmed varken bidra till eller motverka måluppfyllelse av
delmålet.
11.5 - Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer
För att säkerställa den långsiktiga funktionen hos de ytor och anläggningar som ansökt
verksamhet syftar till att möjliggöra kommer marknivån vid färdig fyllning att vara mellan
+3 m och +5 m (RH2000). Marknivån har satts med hänsyn till prediktioner av framtida
havsnivåhöjning, vilken förväntas bli ett resultat av förväntade medeltemperaturökning på
jorden.

Mål nummer 12 - Hållbar konsumtion och produktion
12.2 - Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
Direkt positiv påverkan på delmåluppfyllelse: fyllnadsmassorna till ansökt verksamhet
kommer huvudsakligen utgöras av överskottsmassor från anläggnings- och infrastrukturprojekt inom närområdet. Återanvändning av överskottsmassor från regionen innebär
effektiv användning av och hushållning med naturresurser. Ansökt verksamhet bedöms
därmed bidra till måluppfyllelse av delmålet.
12.6 - Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhets redovisning
Indirekt positiv påverkan på delmåluppfyllelse: genom att tillhandahålla ett tillförlitligt och
väl utvecklat trimodalt transportsystem, möjliggörs för företag att använda miljövänligare
transportsätt, det vill säga att till viss del flytta över godstransporter från väg till sjöfart
och/eller järnväg. Ansökt verksamhet bedöms därmed bidra till måluppfyllelse av delmålet.

repo001.docx 2015-10-05

82(88)
BILAGA B – MKB & TB
2020-02-05

PO \\semmafs001\projekt\21215\13007744\000\19 original\mkb 2020-02-05\bilaga b - mkb+tb utfyllnad norra hamnen 2020-02-05.docx

Mål nummer 13 - Bekämpa klimatförändringarna
13.1 - Stärk motståndskraften mo t och anpassningsförmågan till klimatrelaterade
katastrofer
Indirekt positiv påverkan på delmåluppfyllelse: klimatforskning visar att havsnivån
förväntas stiga i takt med att jordens medeltemperatur ökar. Fram till år 2100 förväntas
havets medelvattenyta stiga med i storleksordningen 1 m. För att säkerställa den
långsiktiga funktionen hos de ytor och anläggningar som utfyllnadsarbetet syftar till att
möjliggöra kommer marknivån vid färdig fyllning att vara mellan +3 m och +5 m
(RH2000). Ansökt verksamhet bedöms därmed bidra till måluppfyllelse av delmålet.

Mål nummer 14 - Hav och marina resurser
14.1 - Minska föroreningarna i haven
Direkt koppling: det ställs krav på föroreningshalter i de massor som avses användas till
utfyllnad i ansökt verksamhet. Kravställning och efterlevnad av kraven minimerar risk för
föroreningsspridning till havet genom lakning från fyllnadsmassorna. Vid kravställning har
de platsspecifika spridnings- och exponeringsförutsättningarna beaktats för att säkerställa
att aktuella föroreningshalter inte skadar människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Indirekt koppling: ansökt verksamhets syfte är att utöka landyta som avses för hamn- och
industriverksamhet. Nya landytor kommer att resultera i en ökad mängd dagvatten. Utan
tillräcklig och ändamålsenlig dagvattenhantering riskerar dagvattnet föra med sig förhöjda
halter av bland annat kväve och fosfor till intilliggande kustvatten. Dagvattenhanteringen
inom det nya landområdet hanteras inom pågående detaljplaneärende.
Ansökt verksamhet bedöms sammantaget varken bidra till eller motverka måluppfyllelse
av delmålet.
14.2 - Skydda och återställ ekosystem
Direkt negativ påverkan på delmåluppfyllelsen: i och med ansökt verksamhet tas en del
av ett kustnära område bort, vilket medför en direkt negativ påverkan på det lokala ekosystemet på platsen för utfyllnaden.
Utfyllnad av det planerade området innebär habitatförlust för ålgräs och övrig flora och
fauna i området. Påverkan på fiskbeståndet i området bedöms bli marginell, då fisken
huvudsakligen är rörlig och områdets värden begränsade.
Ansökt verksamhet bedöms sammantaget motverka måluppfyllelse av delmålet.
14.3 - Minska havsförsurningen
Indirekt negativ påverkan på delmåluppfyllelse: indirekt möjliggör ansökt verksamhet till
att ett vattenområde omvandlas till landområde med bland annat industrier. Beroende på
vilka industrier som kommer att finnas i området efter utfyllnaden, kan det medföra risk för
ökade luftburna svavel- och kväveutsläpp från området.
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Indirekt positiv påverkan på delmåluppfyllelse: en omfördelning av godstransport från väg
till järnväg och/eller färjetrafik bedöms, trots betydande svaveldioxid och kväveoxidutsläpp från den internationella sjöfarten, leda till totalt minskade utsläpp av framför allt
kväveoxider från transportsektorn.
Ansökt verksamhet bedöms sammantaget varken bidra till eller motverka måluppfyllelse
av delmålet.

16.5

Avstämning mot miljökvalitetsnormer för vatten
Myndigheterna har fastställt ett mindre strängt krav för vattenförekomsten Malmö
hamnområdes ekologiska status på grund av att den samhällsviktiga hamnverksamheten
inte skulle kunna bedrivas i nuvarande omfattning, om de åtgärder som hade krävts för
att uppnå god ekologisk status i vattenförekomsten hade utförts (avsnitt 8.6).
Vattenförekomsten uppnår enligt myndigheternas senaste bedömning (år 2019) den
fastställda normen måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras endast på den
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen. Även den biologiska kvalitetsfaktorn
växtplankton, de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna ljusförhållanden och särskilda
förorenande ämnen (koppar), liksom de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna konnektivitet, hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd har klassificerats (avsnitt 8.6).
Beslutad miljökvalitetsnorm med avseende på kemisk ytvattenstatus uppnås inte i
förekomsten (avsnitt 8.6).
Ansökt verksamhet har ingen direkt påverkan på näringsämnesbelastning till vattenförekomsten, och därmed ingen påverkan på kvalitetsfaktorerna näringsämnen och växtplankton. Kvalitetsfaktorn växtplankton är nämligen en indikator på näringsämnespåverkan i kustvatten. Ansökt verksamhet bedöms inte ha en varaktig påverkan på
ljusförhållandena i vattenförekomsten. Under utfyllnadsarbetet förväntas grumling ske,
men endast under en begränsad tid och i ett begränsat område (avsnitt 13.2.2). De
skadeförebyggande åtgärder som planeras för att minska påverkan från grumling under
utfyllnadsarbetet beskrivs i avsnitt 15. Ansökt verksamhet bedöms vidare inte medföra att
särskilda förorenande ämnen släpps ut i vattenförekomsten i betydande mängder, eller
ha en betydande påverkan på tillförseln av prioriterade ämnen till förekomsten.
Ansökt verksamhet innebär en negativ påverkan på vissa hydromorfologiska kvalitetsfaktorer på grund av att en del av förekomsten tas i anspråk av ansökt verksamhet.
Ansökt utfyllnad utgör cirka 5 % av vattenförekomstens yta. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är stödjande i statusklassificeringar och kan endast försämra en ekologisk status
från hög till god (HVMFS 2013:19), och har därmed ingen betydelse för klassningen av
den ekologiska statusen i det aktuella fallet.
Sammantaget bedöms ansökt verksamhet inte försvåra för recipienten att upprätthålla
beslutade miljökvalitetsnormer: måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus,
utan överallt överskridande ämnen.
Vattenförekomsten uppfyller kriterierna för en konstgjord eller kraftigt modifierad
ytvattenförekomst enligt 4 kap §3 i vattenförvaltningsförordningen (2004:660), och
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klassificerades även av myndigheterna som ett kraftigt modifierat vatten fram till år 2015:
vattenförekomsten har ändrat sin fysiska karaktär på ett väsentligt sätt på grund av
mänsklig verksamhet. De hydromorfologiska förändringar som behövs för att uppnå god
ekologisk status i vattenförekomsten kan antas påverka hamnanläggningen i Norra
hamnen negativt på ett betydande sätt. Slutligen bedöms det av tekniska skäl och höga
kostnader inte rimligt att åstadkomma den nytta som följer av vattenförekomstens
ändrade karaktär och den mänskliga verksamheten i den, på något annat sätt som är
väsentligt bättre för miljön.
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