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1.

Inledning
Malmö kommun (”Kommunen”) har genom underrättelse från markoch miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, daterad den 25 maj 2020, givits
möjlighet att bemöta inkomna yttranden. Yttranden har inkommit från
Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Skåne län (”länsstyrelsen”),
Miljönämnden i Malmö stad samt Miljö- och byggnadsnämnden i
Lomma kommun. Havs- och vattenmyndigheten har valt att avstå från
att yttra sig.
För att öka tydligheten i förevarande komplettering har Kommunen valt
att bemöta remissinstansernas yttranden var för sig. Remissinstansernas
synpunkter har dock inte återgetts i sin helhet då det skulle medföra att
dokumentet blev alltför omfattande. När så har varit möjligt har
Kommunen valt att hänvisa till vad som tidigare har anförts i
kompletteringen. Samtliga svar som är av mer miljöteknisk eller teknisk
karaktär har bemötts av Sweco Environment AB, se Bilaga 1. Yttrandet
kommer således att hänvisa till Bilaga 1, i relevanta delar. Vidare är
yttrandet disponerat så att myndighetens synpunkter sammanfattats
kort i kursiv stil och Malmös kommuns bemötande text är icke
kursiverad.
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2.

Länsstyrelsen i Skåne län (aktbil. 11)
Behov
Länsstyrelsen anser att ansökan fortfarande saknar genomgång av olika
alternativ, t.ex. andra alternativ som inte innebär att man tar nya
vattenområden i anspråk och om planerad verksamhet på området
verkligen är sådan som är beroende av närheten till vatten.
Översiktsplanen för Malmö kommun pekar ut Norra hamnen som ett
område som ska nyttjas för hamnverksamhet och hamnanknuten
verksamhet. Planeringen är långsiktig och bygger på prognoserna på
ökad import och export till Sverige, där Kommunen ser ett behov av
hamnnära ytor för att kunna utveckla näringslivet. Tidshorisonten avser
år 2040, då den planerade verksamheten bedöms färdigställas på 10 år
efter det att den har påbörjats, varefter erforderliga etableringar
kommer att ske. Syftet med ansökt verksamhet är därmed att
Kommunen ska kunna hantera den framtida utvecklingen med ökade
transporter till sjöss. Vidare står det klart att övriga industriella ytor i
Kommunen kommer att behövas för näringslivet i de delar som avser
icke hamnanknuten verksamhet.
Den genomgång som har gjorts av alternativ till utfyllnad i Norra
hamnen, dvs. områden som skulle kunna nyttjas för hamnanknuten
verksamhet, visar att befintlig åkermark i anslutning till yttre ringen
skulle behöva tas i anspråk. Därmed skulle verksamhet beroende av
import och export baseras på lastbilstransporter, vilket inte är ett
lämpligt alternativ ur miljösynpunkt med hänsyn till ianspråktagande av
värdefull jordbruksmark samt ökande transporter på väg istället för till
sjöss. Sjötransporter är, som har redovisats i tillståndsansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen, ett betydligt bättre transportalternativ
med hänsyn till mindre koldioxidutsläpp. Härtill bör tilläggas att vägarna
i Skåne redan är tungt belastade av lastbilstrafiken.
Malmö kommuns Tekniska nämnd har en beslutspunkt på kommande
nämndssammanträde, den 12 juni 2020, som avser Masterplan för
Malmö hamn, TN-2019-522. Masterplan för Malmö hamn beskriver,
utifrån ett markägarperspektiv, stadens vision för Malmö hamn samt
hur utvecklingen av Malmö hamn ska se ut de närmaste 30 åren. Planen
ger således riktning till kommande arbete genom att ange långsiktiga
målsättningar för hamnen och hur tekniska nämnden strategiskt ska
arbeta för att nå målen.
Av Masterplanen framgår att en av strategierna för hamnen är att
marken ska användas effektivt och ge god avkastning. Med effektiv
2 / 19

markanvändning avses det sammanhang som är relevant för hamnägarrollen, utifrån hamnens funktioner och behov. Med tanke på det
mycket fördelaktiga läget, med trimodala möjligheter för godshantering,
är det avgörande att den mark som ligger i hamnområdet i första hand
används för hamnrelaterade verksamheter. Verksamheterna ska ha
möjlighet att expandera, och en tillväxtpotential ska finnas. Samtidigt
får det inte finnas för stor andel tomma reserverade ytor. Rätt
etablering på rätt plats är en viktig utgångspunkt, och hamnnyttiga
etableringar är prioriterade.1
Kommunen hänvisar även till bemötandet i Bilaga 1, s. 1 ff. där bl.a.
utvecklingen vad gäller hamnverksamhet, hamnanknuten verksamhet
och framtida hamnanknuten verksamhet (år 2040) framgår tydligt.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen kan varken se i underlaget eller i VISS att vattenförekomstens storlek har reviderats. Det står fortfarande 5 km2 i VISS
och vattenförekomsten är därmed troligen fortfarande överskattad i
storlek. Dvs det ser ut som att idag utfyllda områden (ca 0,84 km2) inte
är registrerade inom området och därmed bör storleken på vattenytan
vara överskattad.
Malmö kommun hänvisar till Swecos bemötande i Bilaga 1, s. 3 f.
Det framförs att den planerade utfyllnaden inte har någon direkt
påverkan på näringsämnesbelastningen och därmed inte på
Vattenförvaltningens kvalitetsfaktor näringsämnen. I detta sammanhang måste man se bortom de parametrar som vattenförvaltningens
kvalitetsfaktorer bygger på och resonera kring om det är förenligt med
kravet på måttlig ekologisk status (och god status för näringsämnesparametrar) att ta bort 5% av en vattenförekomst.
Bedömningen av ekologisk status för förekomsten baseras enbart på
den fysikalisk-kemiska 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.2
VISS anger att vattenförekomsten har en viss yta och det måste vara
denna yta som sökanden ska utgå ifrån vid sin bedömning. I denna del
noterar Malmö kommun att länsstyrelsen instämmer i Kommunens

1
2

Masterplan för Malmö hamn, s. 9, samt fotnot 3 på samma sida.
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-02-05, avsnitt 8.6 f.
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resonemang angående parametrar. Att vattenförekomsten blir mindre
innebär inte per automatik att utfyllnaden innebär en negativ påverkan
på vattenförekomsten, se även vad som anges i Bilaga 1, s. 4.
Finns det risk att MKN påverkas i Lommabukten? Kan grumling spridas
dit om strömförhållandena är ogynnsamma? Det bör tydligt framgå
huruvida arbetet med utfyllnaden kan komma att påverka dessa
naturvärden.
Strömförhållandena är utredda enligt tidigare ingivna utredning, se
Bilaga B till tillståndsansökan, p. 13.2 ff. Miljökvalitetsnormerna i
Lommabukten kommer inte att påverkas negativt av verksamheten och
grumling kommer inte heller att spridas till Lommabukten, vilket
framgår av nämnda Bilaga.
Eventuella effekter av ansökta verksamheter på storskaliga strömningsförhållanden och omsättningen i Lommabukten har analyserats genom
att använda fiktiva spårämnen i den hydrodynamiska modellen, se
Bilaga B2 till tillståndsansökan. Analysen av spridning och spädning
utgår från ett s.k. worst case, d.v.s. ett ”värsta scenario” och visar på
liknande resultat när man har jämfört nuläge med utfyllnad. Detta tyder
på att storskaliga strömningsförhållanden inte påverkas av utfyllnaden,
och att strömningarna i Lommabukten inte kommer att påverkas eller
ändras.3 Se vidare i Swecos bemötande Bilaga 1, s. 4.
Grumling
Utfyllnaden planeras pågå under flera år, detta borde göra grumlingen
mer eller mindre konstant i området. Länsstyrelsen efterfrågar en tydlig
redovisning över hur stort område som bedöms grumlas och hur länge
denna grumling förväntas bestå samt en bedömning av hur en tippning
som sker året om förväntas påverka vattenlevande djur- och växter
utanför utfyllnaden.
Malmö kommun hänvisar till Swecos bemötande i Bilaga 1, s. 4.
Länsstyrelsen undrar om modelleringen av halter suspenderat material
har skett för ett scenario med eller utan bubbelridå och anför att det av
underlaget inte framgår några försiktighetsmått eller förslag på
gränsvärden för när grumlande aktivitet ska avbrytas.
Utfyllnadsområdet kommer att skärmas av från kringliggande
vattenområde genom anläggande av vallen.4 Tanken är således att
grumling kommer att ske under en begränsad tid och i ett begränsat
3
4

Bilaga B2 till tillståndsansökan, Hydrodynamisk modellering, daterad 2019-11-15, s. 23.
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-02-05, avsnitt 6.1.
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område, i samband med anläggandet av vallen.5 Efter det att vallen är
byggd och dess öppning i sydost är försedd med siltgardin eller
bubbelridå kommer utfyllnadsarbetet inte att medföra någon
betydande grumling. Det är av stor vikt att förutsättningar finns för att
kunna uppföra vallen skyndsamt. Ett villkor som föreskriver att
grumlande aktivitet enbart får ske under viss tid medför att utfyllnaden
av vallen drar ut på tiden och att grumling därmed kommer att ske
under en längre tid.
Malmö kommun har beskrivit i vilken omfattning som grumling bedöms
ske utifrån de beräkningar som gjorts, se bl.a. p. 12.13 i
tillståndsansökan. Malmö kommun har även lämnat förslag på villkor
avseende grumling.
”Vid arbeten med utfyllnad av vallen som riskerar att orsaka grumling
får sedimentspridning i relevant punkt i plymens riktning som
begränsningsvärde uppgå till maximalt 50 mg/l över bakgrundsnivån
vid varje provtagningstillfälle.”
Kan inte villkorets begränsningsvärde innehållas är Kommunen skyldig
att avbryta verksamheten. Malmö kommun hänvisar även till
bemötandet i Bilaga 1, s. 4.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen anför att det inte går att uttala sig om kulturvärdena i
området utifrån MKB och att det krävs en arkeologisk utredning, både
vad gäller tidigare muddringar och utfyllnad. Länsstyrelsen anför att det
finns registrerade förlista fartyg och stenåldersboplatser utanför Malmö
och att närheten till Sege ås förhistoriska mynning ger området en
mycket hög potential för boplatsläge.
Malmö kommun har varit i kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Malmö kommun kommer att genomföra en utredning enligt
2 kap. 11 § 1 st. kulturmiljölagen.
Kommunen hänvisar vidare till bemötandet i Bilaga 1, s. 5.
Risk för översvämning
Länsstyrelsen anför att de befintliga delarna av Norra hamnen är lågt
belägna, med marknivåer mellan +1,9 m och +3 m. Bebyggelse som
ligger lägre än +3,0 m över havet riskerar att bli olämplig med avseende
risken för översvämningar och erosion. Länsstyrelsen anser att de

5

Samrådsunderlag, daterat 2019-07-17, avsnitt 15.5.
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skyddsåtgärder som föreslås kopplat till utfyllnadsarbetet behöver
preciseras, effektbeskrivas samt vara genomförbara.
Kommunen hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 6.
Klimatpåverkan
De 150 000 lastbilstransporternas utsläpp av växthusgaser har inte
kommenterats, d.v.s. de beräknade antalet transporter som kommer att
krävas för utfyllnadsarbetet. Hur inverkar dessa på Malmö stads
luftkvalitet och miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”?
Kommunen hänvisar till bemötande i Bilaga 1, s. 6.
Haltkriterier
Under 3.5 sid 7 framgår det att vattenförekomsten inte uppfyller kemisk
god status. Enligt MKB:n under 8.6 (2020-02-05) beror det på ett antal
parametrar i ytvattnet men inget nämns om sedimentet.
En myndighet kan inte bedöma haltkriterier utefter vilka halter massor
tidigare haft, eller som man tror att massorna kommer att ha, utan
måste utgå från realistiskt satta maximala medelhalter hos kommande
massor. Alltså måste beräkningar av miljöpåverkan göras på de halter
som föreslås.
Malmö kommun hänvisar till Swecos bemötande i Bilaga 1, s. 7 ff.
Om en jämförelse görs med bakgrundshalter, tabell 3, så blir
bedömningen att dessa för de flesta ämnen är lägre än klass 3–4 och att
en negativ påverkan skulle ske. Därför bör maxhalterna justeras efter
bakgrundvärdena på aktuell plats. Länsstyrelsen har vid samrådet talat
om att man tidigare betraktat domen från MÖD M 1260–14 (den så
kallade Vingadomen) som vägledande för dumpning i havet, vilket
innebär att länsstyrelsen har godtagit dumpning av massor med
föroreningshalter enligt avvikelseklass 4. Länsstyrelsen har även påpekat
att det inte går att jämföra den aktuella utfyllnaden rakt av med
förhållandena på Göteborgs hamns dumpningsplats eftersom Nya Vinga
är en ackumulationsbotten där massorna stannar kvar. Värdena är
dessutom anpassade till de bakgrundsvärden som fanns på den
dumpningsplatsen, varför samma synsätt bör råda här. Förslaget till
villkor 2, massornas kvalitet, behöver därför justeras i enlighet med
uppmätta värden på platsen.
Förslaget till villkor 2 i ansökan bygger på en uppdelning mellan
kvaliteten på massorna som kommer att användas i vallen samt
kvaliteten på massorna som används för utfyllnad innanför vallen.
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Enligt den fortsatta dialog som har hållits med Trafikverket är avsikten
att bygga hela vallen med jungfruliga massor, från Trafikverkets
fyrspårsutbyggnad mellan Arlöv och Flackarp. I enlighet med vad som
framgår av Bilaga 2 uppgår volymen massor som kan användas till vallen
därmed till 700 000 m³, vilka kommer att tas ut mellan september 2020
och mars 2021.
Förslaget på villkor 2 i ansökan togs dock fram innan Malmö kommun
hade fått tillgång till fullständig information om Trafikverkets fyrspårsutbyggnad. Förslaget på villkor vad gäller vallen bygger därför på den
miljöriskbedömning som Malmö kommun har tagit fram, men med en
anpassning till den s.k. Vingadomen, MÖD M 1260-14. Anledningen till
den aktuella anpassningen och uppdelningen mellan vallen och
utfyllnadsområdet innanför vallen är att Länsstyrelsen i tidigare mål i
Malmö hamn har varit tydliga med att det är föroreningshalter i
avvikelseklass 4 som ska användas vid utfyllnader.6
Mot bakgrund av det anförda kan det numera konstateras att
utfyllnaden av vallen - med största sannolikhet - kommer att ske med
jungfruliga massor, enligt vad som anges i Bilaga 2. Detta skulle innebära
att massorna kommer att vara av bättre kvalitet än avvikelseklass 4. En
förutsättning för mottagning av de aktuella massorna är dock att Malmö
kommun får möjlighet att hantera massorna inom ramen för ansökt
verksamhet, dvs. att tillstånd meddelas inom rimlig tid efter det att
Trafikverkets projekt påbörjas i enlighet med vad som anges i Bilaga 2.
Under dessa förutsättning kommer vallen kunna anläggas under en kort
och sammanhängande tidsperiod av uppskattningsvis 7-10 månader,
vilket är en betydande fördel ur miljösynpunkt, även om viss lagring av
massorna kommer att bli aktuell inför projektstart.
Mot bakgrund av den tidspress som uppkommer till följd av att
Trafikverket kommer att påbörja sin grävning inför fyrspårsutbyggnaden
i september 2020, vilket är en tidplan som inte är möjlig att påverka för
Malmö kommun, kompletterar Kommunen tidigare framförda yrkanden
med ett yrkande om verkställighetsförordnande i den del som avser
byggnationen av vallen, under förutsättning att byggnationen kan ske
med jungfruliga massor från Trafikverkets nämnda projekt. Grunden för
yrkandet är den uppenbara brådska som föreligger dels för att kunna ta
emot de stora volymer massor som kommer från Trafikverkets projekt
och att kunna hantera dem på bästa sätt, dels att det är en uppenbar
miljönytta med att anlägga vallen under en kort och sammanhängande
tidsperiod för att begränsa miljöpåverkan i möjligaste mån.
6

Tillståndsansökan, daterad 20010-02-10, avsnitt 14.3 f.
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Vad gäller de massor som ska användas för utfyllnad innanför vallen
bedöms de vara i god överensstämmelse med praxis gällande tidigare
utfyllnader i Malmö hamn.7 Eftersom ansökt utfyllnad är en fortsatt
utbyggnad av hamnområdet bedöms tidigare praxis vara en rimlig
utgångspunkt för föreliggande ansökan. I denna del ska det även
poängteras att massorna från den planerade utfyllnaden innanför vallen
inte bedöms spridas utanför hamnområdet på ett sätt som kan jämföras
med dumpning i öppet hav enligt den s.k. Vingadomen i MÖD
M 1260-14, då massorna i Malmö hamn kommer att läggas innanför en
vall samt att den öppning som finns i vallen under pågående utfyllnad
kommer att vara föremål för skyddsåtgärder, antingen siltgardin eller
bubbelridå.
Vidare har haltkriterierna beräknats utifrån platsspecifika
förutsättningar och identifierade skyddsobjekt och syftar till att
säkerställa att tillkommande massor inte är skadliga för miljön på
platsen.8
Mot bakgrund av det som anförs ovan, samt det som framgår av Bilaga 1
och 2, vidhåller Kommunen sitt förslag till villkor 2.
Kommunen hänvisar även till bemötandet i Bilaga 1, s. 10 f.
Länsstyrelsen anför att sökanden gör bedömningen att tidigare
utfyllnader gjorts med massor med högre halter och att denna
bedömning skulle vara baserad på provtagning av nuvarande mark.
Länsstyrelsen konstaterar att i Tabell 1 i Bilaga B3 till MKB framgår det
att tillkommande sediment, för flertalet parametrar, medför förhöjda
halter jämfört med bakgrundshalt. Länsstyrelsen menar att det är
otydligt vilka halter myndigheten ska ta ställning till.
Kommunen hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 11 f.
Vad gäller övrig utfyllnad inom vallen är länsstyrelsens bedömning
fortfarande att halter för dessa massor inte kan räknas fram med
Naturvårdsverkets modell.
Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 12.

7

Se bl.a. tillstånd till utfyllnad av vattenområde på del av fastigheterna Hamnen 22:163 och 22:164
(Bassäng 3), dom från Mark- och miljööverdomstolen den 30 januari 2017, mål nr M 5593-16, och
dom från mark- och miljödomstolen den 23 maj 2016, mål nr M 2686-15. Tillstånd till utfyllnad av
vattenområde på del av fastigheterna Hamnen 22:163 och 22:164 (Oljesjön), dom från mark- och
miljödomstolen den 23 maj 2016, mål nr M 2687-15.Tillstånd för vattenverksamhet på fastigheten
Hamnen 22:164 (Industrihamnsrännan, f.d. småbåtshamnen), dom från mark- och miljödomstolen
den 20 februari 2014, mål nr M 328-13.
8
Tillståndsansökan, daterad 20010-02-10, avsnitt 10.7.
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Samrådsredogörelse
Det är ett flertal frågor som har dykt upp under samråden som besvaras
i samrådsredogörelsen men som inte har besvarats eller tagits upp i
MKB.
Kommunen hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 12.
Värdeberäkning av marina bottensamhällen
Utredningen och resonemanget runt ekologisk kompensation och
fiskeavgift uppvisar mycket stora brister. Länsstyrelsen ser behov av
ytterligare underlag i frågan kring ett eventuellt yrkande på fiskeavgift.
Länsstyrelsen yrkar därför att domstolen förordnar en särskilt sakkunnig
med uppgift att beräkna en skälig fiskeavgift, för den permanenta
förlusten av det berörda grundområdet samt den negativa påverkan
verksamheten får på närområdet, enligt Lag (1998:12) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet. Länsstyrelsen föreslår att
Fiskeutredningsgruppen vid Länsstyrelsen Västra Götaland förordnas att
utse sakkunnig.
Malmö kommun kan konstatera att kompletteringsbegäran är svår att
bemöta i sak, då det inte framgår vad som avses med att ”utredningen
och resonemanget uppvisar mycket stora brister”. Det framgår inte
heller i vilken del underlaget skulle kunna kompletteras av Kommunen.
Kommunen tolkar dock de synpunkter som framförts som att de endast
avser kvaliteten på underlaget och erfarenheten hos den som har tagit
fram underlaget, inte det yrkade beloppet.
Mot denna bakgrund vidhåller Malmö kommun det som anförts i
ansökan, dvs. att den utredning som tagits fram och det resonemang
som förts gällande ekologisk kompensation och fiskeavgift är tillräckligt
och i enlighet med de krav som har ställts i praxis. Som nämnts i
ansökningshandlingen användes en motsvarande utredning och
resonemang, genomförd av samma firma (HydroGis AB) och person
(Lars-Harry Jenneborg), bl.a. i samband med utfyllnaden i Ystads hamn
(mark- och miljödomstolen i Växjö, mål M 3141-16 meddelad den 25
augusti 2017)9. Länsstyrelsen var part även i detta mål och lämnade inga
synpunkter på det framtagna underlaget och resonemanget eller
kompetensen hos den som genomfört undersökningen. Däremot fördes
en diskussion om det yrkade beloppets storlek.
9

I denna del vill Malmö kommun även upprepa att underlaget tagits fram av marinbiolog Lars-Harry
Jennerborg med mångårig erfarenhet av värdeberäkningar i samband med marina bottensamhällen.
Sedan 1983 driver han HydroGIS Holding AB, med sammanlagt 933 utredningar inom miljöområdet –
främst inom marin miljö. Se även miljökonsekvensbeskrivningen daterad 2020-02-05, s. 4.
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Det nu framtagna underlaget, Bilaga B5 till ansökan, utgår från
primärproduktionen på bottnen. Beräkningen är även uppdelad i olika
bottensamhällen och ytor, vilket är viktigt för noggrannheten. Eventuell
yngelkompensation beaktas inte då uppfödning av yngel av många
fiskarter finns på forskningsstationer, men inte för kommersiellt bruk.
Ålyngel fångas t.ex. i England och kan transporteras till, och sättas ut i,
Sverige. Vidare finns uppfödning av torsk och lax i Norge samt piggvar i
England, Frankrike och Spanien. Övriga arter bedöms antingen vara
mycket svåra att få tillgång till eller saknas helt.
Beräkningen av eventuell yngelkompensation ifrågasätts därför dels mot
bakgrund av den begränsade tillgången, dels mot bakgrund av att det
kan ifrågasättas om det är lämpligt att införa fiskbestånd från andra
länder till Sverige med tanke på transporter och risker med sjukdomar
och främmande parasiter.
Sammanfattningsvis anser Kommunen att den ingivna utredningen kan
ligga till grund för bedömningen av fiskeavgift och att det därmed
saknas skäl att utse fiskesakkunnig. I denna del är det av stor vikt att
skilja på frågan om underlagets kvalitet och inställningen till det yrkade
beloppets storlek. Eventuella synpunkter på beloppets storlek kan
således inte anses vara skäl för att underkänna utredningen eller begära
att domstolen utser fiskesakkunnig på sökandens bekostnad, utan att ge
sökanden möjlighet att komplettera utredningen.

3.

Kammarkollegiet (aktbil. 10)
Lagring av avfall
Kommer sökanden under projektets långa varaktighet att behöva söka
för lagring av farligt avfall enligt 29 kap. 50 § miljöprövningsförordningen? Yrkandet, såsom formulerat, bygger på god kännedom
om vilka fraktioner som kommer att ”hamna” inom projektet.
Malmö kommun avser inte att lagra farligt avfall.
Vidare vill Malmö kommun förtydliga att lagring endast kommer att vara
aktuellt av massor som ska användas för vallen, dvs. när det tekniskt sett
föreligger hinder mot att köra ut massorna direkt till den plats där de
ska användas för utfyllnad. Kvaliteten på massorna som ska användas i
vallen har säkerställts av Trafikverket, se Bilaga 2.
Vidare bör det nämnas att mot bakgrund av överenskommelsen mellan
Malmö kommun och Trafikverket så kommer de massor som levereras
från Trafikverkets verksamhet till anläggandet av vallen i Norra hamnen
sannolikt att betraktas som biprodukter enligt 15 kap. 1 § miljöbalken,
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snarare än avfall. Detta eftersom de olika förutsättningar som föreligger
för att ett material ska anses utgöra en biprodukt är uppfyllda, d.v.s. att
materialet har uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte
är att producera materialet. Vidare är det säkerställt att materialet
kommer att fortsätta användas (i Norra hamnen), att materialet kan
användas direkt utan någon bearbetning, att materialet har producerats
som en integrerad del av produktionsprocessen (byggnationen ArlövFlackarp) och att användningen inte strider mot lag eller annan
författning och inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller
människors hälsa. En tolkning att massorna utgör biprodukter bedöms
vara i enlighet med praxis.10
Anledningen att Malmö kommun har framställt ett yrkande om lagring
av avfall var dels för att säkerställa att ansökan hade erforderlig
omfattning, dels att ansökan skickades in innan leveransen av
Trafikverkets massor var överenskommen mellan parterna. Det kan
därmed diskuteras om den lagring som kommer att aktualiseras
verkligen utgör lagring av avfall. Den planerade hanteringen av massor
är dock, under alla omständigheter, en del av ansökan.
Härutöver kommer även Malmö kommun att kunna använda
betongelement från Trafikverkets fyrspårsprojekt, som erosionsskydd.
Betongelementen kan användas direkt utan bearbetning. Elementen kan
behöva lagras under en kortare tid, se anvisade upplagsplatser i Bilaga
A2 till tillståndsansökan, i avvaktan på användning. Betongelementen
säkerställer att risken för erosion av vallen minskar avsevärt. Urlakning
från betongelement är mycket liten och bedöms inte kunna leda till
någon påverkan av vattenförekomsten.
Arbetstid
Kollegiet önskar en bättre förklaring till arbetstiden. Arbetstiden
motverkar en realistisk bedömning av vilka avfallsfraktioner som
kommer att användas och vara tillgängliga under projektet.
Kommunen hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 12.
Kontrollprogram
Kollegiet undrar om det är tänkt att finnas ett särskilt kontrollprogram
för vattenverksamheten eller om den tillståndspliktiga
avfallshanteringen ska hanteras inom ramen för samma
kontrollprogram?

10

Se Mark- och miljödomstolen i Nackas mål M 3343-11, M 3345-11 samt M 3346-11.
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Malmö kommun avser att ta fram ett kontrollprogram där även den
eventuella tillståndspliktiga avfallshanteringen inkluderas.
Miljökvalitetsnormer
Sökanden bör förtydliga hur projektet är förenligt med 5 kap 4 §
miljöbalken. Hur ser det ut med de detaljplaner som ska tas fram för de
nyvunna landområdena, i detta perspektiv?
Malmö stad arbetar för närvarande med att upprätta en detaljplan för
det nya området. Syftet med detaljplanen är detsamma som syftet med
tillståndsansökan, dvs. att möjliggöra etablering av hamnanknutna
verksamheter, logistikföretag och verksamhetskopplad service inom
området. Vidare ska detaljplanen möjliggöra etablering av vindkraft
inom delar av området.11 Detaljplanen tas fram separat där en
bedömning om uppfyllelse enligt 5 kap. 4 § miljöbalken ingår och är
således inte föremål för prövning i detta mål.
Ansökt verksamhet är inte i strid med idag gällande detaljplan. Vidare
kommer ansökt verksamhet inte att vara i strid med den detaljplan som
för närvarande arbetas fram av Kommunen och som avses tas upp för
beslut om antagande vid nämndsmöte i september 2020.
Behovsanalys
Det framgår inte tydligt att hamnområdet behöver utveckla sin logistik i
en omfattning som kräver de nya landområdena. Är det trångt om
utrymme i dag, vid tidpunkten för ansökan?
Kommunen hänvisar till vad som anförts ovan, se p. 2.1-2.3 samt Bilaga
1, s. 1-3 och 12.
Natura 2000
Kollegiet efterlyser en konkret genomgång och analys av hur fågelarter
inom N2000 påverkas av projektet. N2000 har ett "influensområde"
vilket betyder att det inte spelar någon roll att utfyllnadsområdet inte är
inom N 2000.
Kommunen hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 13.
Konsekvenserna av förändringar i strömningsmönster
En tydligare analys av förändringar i lokala strömmingsmönster och
hastigheter kring Norra Hamnen samt eventuella konsekvenser av detta
för biologin i området vore klargörande.
11

Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan, daterad 2010-02-05, s. 26.
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Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 13.
Utfyllnadsmaterial
Kan tillgången på avfall av rätt karaktär och föroreningsinnehåll
bedömas för ett projekt över 10 år? Finns några hinder mot att få
tillgång till lokala utfyllnadsmaterial som inte riskerar försvåra
uppnåendet av kraven i miljöbalken?
Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 13.
Kammarkollegiet efterfrågar ett förtydligande hur sökanden avser
hantera situationen om tilltänkta massor visar sig innehålla andra
ämnen än de för vilka haltkriterier har tagits fram.
Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 13.
Kommer Trafikverket att garantera beskaffenheten hos den stora mängd
massor som ska tas emot från järnvägsutbyggnaden mellan Lund och
Arlöv eller kommer sökanden att utföra egna kontroller hos trafikverkets
entreprenörer?
Trafikverket kommer att garantera kvalitén på de massor från
järnvägsutbyggnaden som Malmö kommun ska ta emot. Av
Trafikverkets PM, Bilaga 2, s. 1 framgår följande
”Efter bortschaktning av bankroppen ska djupa schakten ta vid i orörda
massor. Schaktdjupet är i snitt 6 m under befintlig markyta och bredden
är ca 20 m. Projektet räknar med ca 700 000 m3 av dessa orörda massor
kommer att tas ut i perioden mellan september 2020 till mars 2021.”
Vidare anges på s. 2 i samma PM att
”resultatet från undersökningarna visar att de föroreningar som
påträffats, i princip, endast återfinns i fyllningsjord samt i befintlig
järnvägsöverbyggnad. Prov uttagna i naturligt lagrad jord (ca 15 % av
samtligt utförda analyser) visar entydigt på en låg föroreningsgrad
understigande MRR/ KM. De föroreningar som påträffats i fyllningsjorden består med få undantag av metaller och PAH:er som har en
generellt låg transportförmåga i den omättade zonen.”
Av utförda markundersökningar kan man redan nu konstatera att det
rör sig om dels jungfruliga massor, dels massor med motsvarande halter
som understiger MRR och KM. Trafikverket ansvarar för att de massor
som transporteras till planerad verksamhet uppfyller de krav som
uppställs i Malmö kommuns förslag till villkor.
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Kompensationsåtgärder
Finns det någon bedömning från exempelvis kommunekolog huruvida en
kompensation vore möjlig. Eftersom staden är sökande så torde fler
möjligheter finnas.
Det finns inte någon bedömning från kommunekolog, vad gäller den
ansökta verksamheten. Däremot står det klart att kommunekologer från
Malmö kommun, Fastighets- och gatukontoret samt Malmö kommun,
Stadsbyggnadskontoret, är involverade i det pågående arbetet med
detaljplan för utfyllnadsområdet m.m.
Vidare har Malmö kommun en omfattande och väl utredd
handlingsplan12 över hur Kommunen ska förvalta och skydda marina och
kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande
negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras
motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att
uppnå friska och produktiva hav.
Handlingsplanen innehåller flera åtgärder och satsningar som ska göra
Malmö levande, hållbar och dynamisk som kuststad. Under 2019 har
Kommunen börjat mäta nedskräpningen i havet för att utvärdera
effekterna av de åtgärder som vidtagits.
För att skydda kustens naturvärden har strandängarna söder om
brofästet (Bunkeflo och Klagshamnsudden) blivit naturreservat. På så
sätt säkras viktiga naturvärden. I översiktsplanen för Malmö beskrivs
även ett biosfärsområde för Öresund som ett lämpligt sätt att långsiktigt
skydda Öresund och de ekosystemtjänster som havet och kusten
levererar. Biosfärsområden handlar om hållbart nyttjande av ett område
och där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling.
Ytterligare ett exempel på vidtagna åtgärder är en rapport från 2015,13
framtagen av Lunds Tekniska högskola (”LTH”), där LTH har genomfört
en bottenkartering vid Västra hamnen. Syftet har varit att följa upp den
förbättringsåtgärd som utförts av kommunen under 2010 genom att
med fylla igen den f.d. inseglingsrännan (från 8 m djup) till omgivande
bottennivå (om 3-7 m djup). Sammanfattningsvis var LTHs bedömning
att områdets status generellt förbättrats sedan åtgärden utfärdades.
Det var tydligt att det igenfyllda området förbättrats.
12

Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad,
antagen av kommunstyrelsen 2019-04-03, s. 7
13
Rapport LTH (Beställare Malmö kommun), Översiktlig undersökning av bottenförhållanden, Västra
Hamnen, Malmö, 2007-2014
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Vidare anger LTHs rapport att täckningsgraden för ålgräs sydväst om
den igenfyllda rännan och på ca 9-10 m djup framstår som dynamiskt,
med stora variationer mellan olika år. Detta har dock inte bedömts ha
koppling med aktiviteterna i området utan avspeglar istället de
varierande förhållanden som råder på platsen, på gränsen till ålgräsets
djuputbredning.
Av ovanstående framgår att Kommunen löpande vidtar åtgärder för att
upprätthålla miljömålen om hav i balans samt levande kust och
skärgård. Vidare vidtas många åtgärder för att förvalta och skydda
marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika
betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras
motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att
uppnå friska och produktiva hav.14

4.

Miljöförvaltningen Malmö stad (aktbil. 12)
Hushållning med mark
Ansökan behöver kompletteras med resonemang kring hur
markanvändningen i hamnen kan effektiviseras för att hushålla med
resursen mark. Miljöförvaltningen hänvisar i denna frågan till sitt
tidigare yttrade i samrådsskedet.
Malmö kommun hänvisar till ovan angivna svar i p. 2.3-2.5 ovan.
Kommunen hänvisar även till bemötandet i Bilaga 1, s. 1 ff. där det
framgår att hamnverksamheten kommer att behöva effektiviseras då ca
60 ha av det tidigare hamnområdet inte längre kommer att vara
tillgängligt att användas som hamnområde år 2030. Kommunen vill
poängtera att denna begränsning av tillgängliga ytor ska ske parallellt
med att hamnverksamheten utvecklas och antalet anlöp samt antalet
ton över kaj bedöms öka. Som anges i Bilaga 1, s. 1 anger Trafikverkets
prognos att godsvolymen i Malmö hamn förväntas öka från cirka 7 200
tusen ton år 2014 till cirka 16 700 tusen ton år 2040, motsvarande en
relativ ökning med 131 %. År 2040 kommer tillgängliga ytor för
hamnverksamhet vara 40 ha mindre än idag.
Fyllnadsmassornas kvalité
Miljöförvaltningen anser att det saknas miljöriskbedömning för
havsmiljön i framtagandet av haltkriterier för föroreningar i de massor
som ska tillföras utfyllnaden. Det saknas uppgifter om ekotoxikologiska

14

Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad,
antagen av kommunstyrelsen 2019-04-03
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effekter, eller risk för sådana effekter i havsmiljön i direkt anslutning till
utfyllnaden.
Miljöförvaltningen bedömer att det även ska finnas haltkriterier
framtagna för krom VI vilket saknas helt.
Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 14.
Ansökan behöver kompletteras med de tillförda föroreningarnas
samverkanseffekter för att få fram haltkriterier.
Kommunen hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 14.
Platsspecifika antaganden för området i stort kan bli missvisande
eftersom föroreningar ska bedömas utifrån ett specifikt avgränsat
förorenat område och inte i ett större utfyllt område med ett brett
spektrum av föroreningar inom flera olika delområden.
Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 14.
Hydrodynamisk modell
Miljöförvaltningen bedömer att den hydrodynamiska modellen överlag
är korrekt, men anser att det saknas en del tekniska detaljer, till exempel
vilka parametrar som är ansatta i modellen. Det saknas exempel på hur
väl modellen stämmer överens med mätningar (validering).
Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 14 f.
Strömningshastighet
Miljöförvaltningen önskar ett förtydligande kring Figur 9-10 i MKB som
visar att medelbottenströmmarna är kraftigast i infartsrännorna.
Miljöförvaltningen efterfrågar en förklaring till varför medelströmhastigheten vid botten är som högst i de djupare inseglingsrännorna och
högre än i ytan.
Kommunen hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 16.
Upplagsplatser för masshantering
Ansökan behöver kompletteras med riskbedömning och
försiktighetsåtgärder för de upplagsplatser som anges i ansökan.
Kommunen anser inte att det är erforderligt med riskbedömning och
försiktighetsåtgärder för de upplagsplatser som anges i ansökan, mot
bakgrund av att det endast kommer att vara aktuellt att lagra massor
som ska användas för utfyllnad i vallen och dessa massor är jungfruliga,
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se Bilaga 2. Utfyllnadsmassorna kommer således inte att föranleda
någon risk för förorening.
Malmö kommun hänvisar även till vad som anförts ovan avseende
biprodukter samt till Trafikverkets PM, Bilaga 2, angående kvaliteten på
massorna, se p. 2.38 ff. samt 3.4-3.5 ovan.
Värdeberäkning av marina bottensamhälle
Miljöförvaltningen ställer sig frågande till att begränsa värderingen av
det aktuella bottenområdet till att endast innefatta det monetära värdet
på landad fisk. Här bör ansökan kompletteras med fler parametrar
såsom socioekonomiska effekter av den enskilda utfyllnaden samt den
samlade effekten av de utfyllnader som skett historiskt.
Kommunen hänvisar till det som anförs i p. 2.57 ff. ovan.
Det saknas ett resonemang kring den samlade effekten av den aktuella
utfyllnaden tillsammans med historiska utfyllnader dvs den totala
effekten på ekosystemet/Lommabuktens ålgräsängar.
Föreliggande ansökan avser utfyllnaden av den västra delen av Norra
hamnen, i enlighet med ansökningshandlingarna. Att göra en
bedömning av den samlade effekten av ansökt verksamhet och
historiska utfyllnader, då markområdena norr om Malmö station är
utfyllnader, är inte rimligt och bedöms inte heller tillföra
tillståndsprocesser erforderligt underlag för bedömningen av
konsekvenserna av ansökt verksamhet.
Grumling
Miljöförvaltningen anser att ansökan bör kompletteras med uppgifter
om hur grumlingen är beräknad. Om ett utsläpp sker mer eller mindre
kontinuerligt så kan tidigare utsläppta partiklar komma tillbaka till
området när strömmen vänder och ge högre halter i kombination med
pågående utsläpp.
Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 17.

5.

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun (aktbil. 8)
Behovsanalys
Det saknas en behovsanalys för området och denna behöver sättas i ett
regionalt och nationellt perspektiv med en relevant framtidsanalys av
transport av varuflöden, vad området ska fyllas med för verksamheter,
markbehov, havsplanering samt kumulativa effekter.
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Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 1 ff., 12 f. och 17.
Trafikverkets analyser
Sökanden hänvisar till analyser från Trafikverket som är äldre och har
senare reviderats. Eftersom de analyser sökanden hänvisar till inte är
aktuella går det inte att göra en bedömning av de samhällsekonomiska
aspekterna.
Kommunen hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 17.
Påverkan på riksintresse
Underlag saknas för kulturmiljövärdena i fråga om förändring på
landskapsbilden och dess påverkan på riksintresset högexploaterad kust.
Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 17.
Ekologiska inventeringar
I inventeringen behövs [också] en bedömning av risker med grumling
göras under den långa tid som utfyllnaden ska pågå. I den bör det ingå
vad som händer med habitat respektive arter med förflyttning av
finkorniga partiklar med de strömförändringar som modellen visar
inklusive högre strömhastighet vid botten.
Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 17 f.
Det saknas en bedömning samt beskrivning av naturtyper och habitat
enligt svensk standard samt över Natura 2000 arter, naturtyper och
habitat för området. Bedömningen behöver även tydliggöra koppling/
avgränsning till Natura 2000 naturtyper och habitat.
Kommunen hänvisar till bemötande i Bilaga 1, s. 18.
Det saknas biologiska underlag för påverkan på terrestra habitat och
arter samt fågellivet. Uppgifterna sökanden hänvisar till är 8 år gamla
och mycket rudimentära.
Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 18.
Hydrodynamisk modell
Den hydrodynamiska modellen är inte verifierad/ kalibrerad.
Malmö kommun hänvisar till bemötande i Bilaga 1, s. 14 f. och 18.
Modellen saknar även en analys för hur förändrade ström- och
väderförhållanden i takt med klimatförändringens påverkan på Öresund
kommer att förändra förutsättningarna på hydrodynamiken.
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Malmö kommun hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 18 f.
Vidare saknas även en analys av hur ökande strömningsförhållanden vid
botten påverkar sedimentspridning. En analys är särskilt önskvärd kring
hur påverkan av resuspension och överlagring av material kan komma
att ske i Lommabukten samt de andra närliggande ålgräshabitaten.
Kommunen hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 19.
Simuleringarna ger enbart svar för vissa väderlägen varför även detta
behöver utredas vidare och inkludera olika klimatfaktorer. Att använda
utloppet av Höje å för beräkningarna är inte optimalt för att utreda risk
av nya sedimentationsbottnar på grund av utsläpp från Norra hamnen.
Istället bör utloppet till Sege å för denna simulering användas och det
borde ske under längre tid och med fler scenarion istället för några få
dagar som inte kan anses användbart.
För att dra de slutsatser sökanden gör behövs en utdragen tidslinje, lika
lång som åtgärden är tänkt att pågå.
Kommunen hänvisar till bemötandet i Bilaga 1, s. 19.
____________________

Malmö som ovan

Erica Nobel

Elisabeth Werner

(Enligt fullmakt)

(Enligt fullmakt)
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Bemötande enligt föreläggande, aktbilaga 13 i Mål nr. M 778-20
Mark- och miljödomstolen ber sökanden bemöta de yttranden över kompletteringsbehov som
inkommit från:
▪

Länsstyrelsen

▪

Kammarkollegiet

▪

Malmö stad Miljöförvaltningen

▪

Miljö- och byggnämnden Lomma kommun

Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen anser att ansökan fortfarande saknar en ordentlig genomgång av olika alternativ,
såsom en förtätning av den verksamhet som pågår i hamnen redan idag samt andra alternativ
som inte innebär att man tar nya vattenområden i anspråk.
Bemötande: Sökanden har i avsnitt 3.1 i MKB samt i samrådsredogörelsen förtydligat behovet
av att tillskapa ny mark i Norra hamnen. Behovet är sprunget ur en prognostiserad ökad godsvolym i Malmö hamn (Trafikverket, 2018) samt det faktum att Malmö stad tar tidigare hamnområden i anspråk för stadsutveckling (kontor, bostäder etc.). Enligt Trafikverkets prognos
förväntas godsvolymen i Malmö hamn öka från cirka 7 200 tusen ton år 2014 till cirka 16 700
tusen ton år 2040, motsvarande en relativ ökning med 131 % (Trafikverket, 2018).
Nedanstående kartor (Figur 1) samt Tabell 1 visar den förväntade markanvändningen i hamnområdet de kommande 20 åren (år 2020, år 2030 respektive år 2040). Malmös hamnområden
förväntas öka marginellt från år 2020 till år 2040 och tillkommande områden (som bland annat
omfattar den nu aktuella utfyllnaden) ersätter huvudsakligen områden som tas i anspråk för
stadsutveckling av Malmö stad. För att kunna hantera de godsvolymer som förväntas uppstå,
kommer Malmö stad och CMP behöva arbeta med hur befintliga ytor utnyttjas på ett effektivt
sätt såväl som att tillskapa den nya yta som nu ansöks om tillstånd för. Sökanden bedömer inte
att behovet kan tillgodoses enbart genom effektivisering av markanvändningen inom befintliga
ytor.
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Figur 1

Förväntad utveckling av markanvändningen i hamnområdet åren 2020, 2030 och 2040

Tabell 1 Förväntad utveckling av markanvändningen i hamnområdet åren 2020, 2030 och 2040
År 2020
Hamnverksamhet

206 ha

Hamnanknuten verksamhet

77 ha

Total

283 ha

År 2030
Hamnverksamhet

147 ha

Hamnanknuten verksamhet

75 ha

Tillkommande hamnanknuten verksamhet

35 ha

Total

257 ha

År 2040
Hamnverksamhet

164 ha

Hamnanknuten verksamhet

111 ha

Tillkommande hamnanknuten verksamhet

29 ha

Total

304 ha
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Länsstyrelsen konstaterar att faktaunderlaget i VISS inte har reviderats och att den yta som
anges för den aktuella vattenförekomsten därmed troligen är överskattad i storlek.
Bemötande: Sökanden kan konstatera att det inte är sökandens ansvar att revidera VISS.
VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas av Länsstyrelsen i
Jönköpings län. Föreligger kända felaktigheter i VISS bör dessa självklart korrigeras, av den
organisation som förvaltar databasen.
De bedömningar som sökanden har gjort avseende eventuell påverkan på MKN förändras inte
av den aktuella vattenförekomstens yta.
Länsstyrelsen anför att utfyllnaden planeras pågå under flera år och att detta borde göra grumlingen mer eller mindre konstant i området. Länsstyrelsen efterfrågar en tydlig redovisning över
hur stort område som bedöms grumlas och hur länge denna grumling förväntas bestå. Länsstyrelsen efterfrågar även en bedömning av hur tippning året om förväntas påverka vattenlevande djur- och växter utanför utfyllnaden.
Bemötande: De grumlande verksamheterna är kopplade till utfyllnaden/anläggandet av vallen.
Övrig utfyllnad kommer att ske innanför vallen och bedöms inte medföra grumling av utanförliggande vattenområde. Ju snabbare vallen kan anläggas, desto kortare tid kommer grumlande
verksamheter att pågå i området. Det finns därför fördelar med att inte begränsa arbetstiden till
delar av året. Vidare förväntas den faktiska grumlingen bli mindre då utfyllnad kan ske vid lugna
väderförhållanden, som med större sannolikhet råder under sommarsäsongen är under övriga
årstider.
Simuleringen av grumling har skett för ett worst case, där maximal dumpningsintensitet förutsätts; 4 lastbilar på en timme. Varje lastbil uppskattas transportera cirka 25 ton fyllnadsmassor,
vilket därmed innebär att det som mest kan förväntas dumpas omkring 100 ton fyllnadsmassor
under en timme. Resultaten från den hydrodynamiska modellen avseende grumling beaktar
således worst case, och beskriver den värsta situation som förväntas kunna uppstå.
Det område som maximalt beräknas påverkas av grumling redovisas i Figur 13-1 och 13-2 i
MKB. Grumlingen är synlig på färgskalan i figurerna i ungefär 6 timmar (4 – 14 timmar) efter
tippning. Med andra ord, om utfyllnadsarbetet avslutas förväntas grumlingen i området upphöra
inom nämnda tider.
Länsstyrelsen undrar om modelleringen av halter suspenderat material har skett för ett scenario
med eller utan bubbelridå och anför att det av underlaget inte framgår några försiktighetsmått
eller förslag på gränsvärden för när grumlande aktivitet ska avbrytas.
Bemötande: Anläggandet av vallen (och därför också simuleringen av spridning av sediment
och suspenderad halt) avses ske utan bubbelridå. Anledningen är att en bubbelridå har dålig
effekt och är tekniskt svår att applicera i öppet hav på de vattendjup och med de vattenrörelser
som råder i det aktuella fallet. Metoden bubbelridå är avsedd för skyddade vatten, där strömmar
och vågrörelser är begränsade, typiskt inne i hamnområden. Bubbelridå eller siltgardin avses
appliceras i öppningen i vallen, viket har beskrivits i avsnitt 15 i MKB.
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Begränsning för när arbete ska avbrytas på grund av grumling, har i ansökan föreslagits vara
50 mg/l suspenderad halt i en eventuell spridningsplym över bakgrundsnivån i området (se
villkorsförslag 6 i ansökan). Om denna begränsning överskrids ska grumlande arbete avbrytas.
Länsstyrelsen anför att det inte går att uttala sig om kulturvärdena i området utifrån MKB och att
det krävs en arkeologisk utredning, både vad gäller tidigare muddringar och utfyllnad. Länsstyrelsen anför att det finns registrerade förlista fartyg och stenåldersboplatser utanför Malmö
och att närheten till Sege ås förhistoriska mynning ger området en mycket hög potential för
boplatsläge.
Bemötande: Det aktuella utfyllnadsområdet är beläget cirka 4 km från Sege ås mynning, på
längre avstånd från åns mynning än tidigare utfyllnader vid Spillepengen, Oljehamnen och
Norra hamnen. Inga registrerade fornlämningar finns i det aktuella området. Det närmast
belägna objektet i Fornsök (Figur 2) är ett vrak beläget cirka 700 m utanför utfyllnaden
(L1986:8876 Fartygs-/båtlämning, ej bekräftad i fält, ingen antikvarisk bedömning har gjorts).
Den ansökta verksamheten kommer inte att påverka vraket, baserat på resultat avseende
sedimentspridning från den hydrodynamiska modellen (Bilaga B2 till MKB).

Figur 2

Utdrag ur Fornsök (Riksantikvarieämbetet)

Sökanden ställer sig frågande till länsstyrelsens krav på att tidigare muddringar och utfyllnad
ska utredas avseende arkeologi, då dessa inte är under prövning i det aktuella målet.
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Sökanden har i kontakter med länsstyrelsens kulturmiljöenhet fått veta att länsstyrelsen anser
att en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § 1 st Kulturmiljölagen, med syftet att klargöra om
den planerade verksamheten berör någon fornlämning, ska göras.
Länsstyrelsen anför att de befintliga delarna av Norra hamnen är lågt belägna, med marknivåer
mellan +1,9 m och +3 m. Länsstyrelsen bedömer vidare att bebyggelse som ligger lägre än
+3,0 m över havet riskerar att bli olämplig med avseende risken för översvämningar och erosion. Länsstyrelsen anser att de skyddsåtgärder som föreslås kopplat till utfyllnadsarbetet
behöver preciseras, effektbeskrivas samt vara genomförbara. Åtgärderna (höjdsättningen)
behöver också beskriva påverkan på befintliga verksamheter utifrån risk för översvämning och
dagvattenhantering.
Bemötande: Sökande har angett i MKB/TB att marknivåerna i det nya utfyllnadsområdet ska
vara mellan +3 och + 5 m, alltså över den nivå som länsstyrelsen anger som en lägsta acceptabel nivå i översvämningshänseende. Som angivits önskar man ett visst fall ut mot havet, för
att underlätta dagvattenhanteringen. Dagvattenhanteringen i området är en fråga som på sedvanligt vis hanteras inom ramen för det pågående detaljplanarbetet.
Vad gäller frågan erosion och skyddsåtgärder, avser vallen erosionssäkras efterhand som den
anläggs. Detta är beskrivet översiktligt i avsnitt 6.1 i MKB. Sedan ansökan lämnades in har tillkommit information om möjlighet till återanvändning av betongplattor från perronger från Trafikverket. Betongelementen är cirka 2 x 6 m och cirka 20 cm tjocka. Tillgängliga betongelement
räcker till erosionssäkring av i stort sett hela vallens sträckning.
Länsstyrelsen anför att de 150 000 lastbilstransporternas utsläpp av växthusgaser inte har
kommenterats.
Bemötande: Sökanden önskar förtydliga att projektet inte medför ett nettotillskott av lastbilstransporter i regionen, utan de aktuella massorna behöver transporteras med eller utan den
aktuella utfyllnaden i Norra hamnen, då överskottsmassorna kommer att genereras från olika
projekt i regionen.
Totalt alstrades år 2015 cirka 30 000 fordonsrörelser per vardagsdygn i Malmö hamnområde,
varav cirka 9 000 var lastbilsrörelser (Ramböll, 2015). Sett över utfyllnadens arbetstid, 10 år,
och jämfört med antalet lastbilsrörelser 2015 skulle utfyllnadsarbetets 150 000 lastbilstransporter innebära ett tillskott på cirka 0,7 % avseende lastbilsrörelserna i hamnområdet.
Vidare förväntas antalet fordonsrörelser i hamnområdet öka. Den prognostiserade ökningen
avseende fordonsrörelser i hamnområdet har utretts för ett lågt respektive ett högt scenario,
varav det höga scenariot bedöms vara mer troligt. Prognosen motsvarar situationen då området
för den aktuella utfyllnaden har exploaterats. (Ramböll, 2015)
Det låga scenariot innebär en ökning av trafiken med cirka 6 800 fordonsrörelser per vardagsdygn till och från hamnområdet. Det höga scenariot innebär en ökning av trafiken med cirka
13 600 fordonsrörelser per vardagsdygn. (Ramböll, 2015)
Sammantaget kommer utfyllnadsarbetet inte att medföra någon nettoökning av antalet lastbilstransporter i regionen och en försumbart liten ökning avseende antalet lastbilsrörelser i hamn-

memo02.docx 2012-03-28

6 (20)
BILAGA 1
2020-06-11

PO \\semmafs001\projekt\21215\13007744\000\19 original\kompletteringar\bemötande - bilaga 1 (sweco 2020-06-11).docx

BILAGA 1

området. På regional nivå förväntas således inte utsläppen av växthusgaser öka till följd av
verksamheten. På sikt förväntas verksamheten ge en viss indirekt positiv effekt på utsläppen av
växthusgaser, genom att utfyllnaden möjliggör etablering av verksamheter i anslutning till Norra
hamnens logistiska system, med dess möjligheter till transporter på spår och vatten. Sjöfarten
är det miljövänligaste transportsättet i denna aspekt, med det lägsta kolavtrycket per transporterad last (International Maritime Organization, 2015).
Trafikverket bedömer att en miljömässig vinst kan göras om massorna kan återanvändas till
anläggandet av den aktuella vallen i Norra hamnen.
Länsstyrelsen anför att det i MKB redovisas att god kemisk ytvattenstatus inte uppnås i vattenförekomsten och att detta beror på ett antal parametrar i ytvattnet men att inget nämns om
sedimenten.
Bemötande: Sökanden har i MKB redovisat de ämnen som har klassificerats, och som är bedömningsgrunder till kemisk ytvattenstatus, i enlighet med föreskrifterna för klassificering av
kemisk ytvattenstatus och uppgifter tillgängliga via VISS. Sökanden skriver därutöver uttryckligen att bedömningarna rörande antracen, bly, kadmium, fluoranten och TBT baseras på
mätvärden från sediment i förekomsten (se sidan 38 i MKB).
Länsstyrelsen anför vidare att det är oklart om hänsyn inte ska tas till vattenförekomsten även i
samband med en utfyllnad, då länsstyrelsen hr svårt att se att denna kommer att göra det
bättre.
Bemötande: Sökande tolkar det som att länsstyrelsen (1) undrar om hänsyn ska tas till en
vattenförekomst även i samband med en utfyllnad och (2) tycker att det är svårt att se att
utfyllnaden kommer att förbättra miljöförhållandena i vattenförekomsten.
Sökanden önskar förtydliga att hänsyn ska tas till en vattenförekomst i samband med utfyllnad
och hänvisar till avsnitt 16.5 i MKB för avstämning mot miljökvalitetsnormerna för vatten. Med
avseende på särskilda förorenande ämnen (och därmed förekomstens kemiska ytvattenstatus)
bedömer sökanden, baserat på resultat från utredningen i Bilaga B3 till MKB, att ansökt verksamhet inte medför att särskilda förorenande ämnen släpps ut i vattenförekomsten i betydande
mängder, eller har en betydande påverkan på tillförseln av prioriterade ämnen till vattenförekomsten. Bedömningen baseras dels på spridning av förorenade partiklar i samband med
anläggning av vallen, dels på transport av ämnen via grundvatten från utfyllnaden.
I avsnitt 7.4 i Bilaga B3 till MKB framgår att beräknade halter av bly, kadmium, koppar och
kvicksilver i sediment underskrider Havs- och vattenmyndighetens effektbaserade bedömningsgrunder (Havs- och Vattenmyndigheten, 2018). Beräkningen av förväntad halt av TBT överskrider den effektbaserade bedömningsgrunden. Beräkningen baseras dock på uppmätta halter
i muddermassor, vilket sannolikt inte kommer att användas vid anläggandet av vallen. I huvudsak förväntas lermorän användas, där halten av TBT generellt kan förväntas vara låg.
Havs- och vattenmyndighetens effektbaserade bedömningsgrunder motsvarar huvudsakligen
miljökvalitetsnormerna för sediment (HVMFS 2019:25). Av de parametrar som haltkriterier har
tagits fram för, finns miljökvalitetsnormer för bly, kadmium, koppar och TBT. Beräknade högsta

memo02.docx 2012-03-28

7 (20)
BILAGA 1
2020-06-11

PO \\semmafs001\projekt\21215\13007744\000\19 original\kompletteringar\bemötande - bilaga 1 (sweco 2020-06-11).docx

BILAGA 1

förväntade halter i sediment och gällande miljökvalitetsnormer har nu sammanställts för att
underlätta jämförelsen, se Tabell 2 nedan.
Tabell 2
Parameter

Gällande miljökvalitetsnormer samt beräknade högsta förväntade halter i sediment
Miljökvalitetsnorm
(mg/kg TS)

Beräknad halt (mg/kg TS)

Beräknad halt (mg/kg TS)

vid 0,5 cm tillkommande sediment

vid 1 cm tillkommande sediment

Bly

120

24

37

Kadmium

2,3

0,47

0,55

Koppar

52

20

26

TBT

0,0016

0,0044

0,0076

Enskilda PAH:er redovisas inte i tabellen eftersom ingen beräkning avseende enskilda PAH:er
gjorts i Bilaga B3. Miljökvalitetsnormer för sediment finns för antracen och fluoranten. Båda
ingår i ämnesgruppen PAH-M. Haltkriteriet för PAH-M i vallen är 1,7 mg/kg TS. Miljökvalitetsnormen för fluoranten uppgår till 2,0 mg/kg TS. Det finns alltså ingen risk att spill från vallen kan
medföra halter i sediment som överskrider miljökvalitetsnormen för fluoranten.
Miljökvalitetsnormen (gränsvärdet) för antracen i sediment är 0,024 mg/kg TS. Det går alltså
inte att enbart utifrån haltkriteriet för PAH-M utesluta eventuell påverkan avseende miljökvalitetsnormen för antracen. För att möjliggöra en sådan bedömning har en beräkning avseende
antracen gjorts separat. Beräkningen har gjorts på samma sätt som beräkningen för de parametrar som redovisas i tabell 11 i Bilaga B3 till MKB.
Bakgrundshalten i sedimenten har antagits motsvara medelvärdet av uppmätta halter i den
sedimentundersökning som gjorts inom och i anslutning till det planerade utfyllnadsområdet.
Medelvärdet uppgår till 0,031 mg/kg TS. Vid beräkningen har halter under laboratoriets
rapporteringsgräns ansatts till halva rapporteringsgränsen.
För att uppskatta andelen antracen av PAH-M användes en sammanställning av åtta typiska
sammansättningar av PAH från ett underlagsmaterial till Naturvårdsverkets riktvärdesmodell
(Kemakta och IMM, 2017). I prov från mark och fyllnadsmaterial i stadsmiljö uppgår andelen
antracen till 2 respektive 6 % av PAH-M. Beräknade halter av antracen i sedimenten om halten
av PAH-M i samtliga massor som används i vallen uppgår tillhaltkriteriet redovisas i Tabell 3.
Tabell 3

Beräknade halter av antracen i sedimenten om halten av PAH-M i samtliga massor som
används i vallen uppgår tillhaltkriteriet
Antracen (mg/kg TS)

Miljökvalitetsnorm

0,024

Bakgrundshalt (medelvärde)

0,031

Beräknad halt vid 0,5 cm tillkommande sediment

0,032 – 0,049*

Beräknad halt vid 1 cm tillkommande sediment

0,033 – 0,067*

*baserat på andelen antracen 2–6 % av PAH-M.
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Sökanden vill åter förtydliga att det är mycket osannolikt att medelhalterna i det material som
används för vallen kommer uppgå till halter nära de framtagna haltkriterierna. Hur mycket lägre
än haltkriterierna medelhalterna kommer att vara är dock svårt att bedöma. Baserat på tidigare
mottagna massor i Norra hamnen har medelhalten för något ämne från ett enskilt projekt uppgått till maximalt 28 % av haltkriteriet. För PAH-M har medelhalterna i mottagna massor från två
projekt uppgått till 14 respektive 15 %. Haltkriteriet var dock i de fallen högre.
Givet antagandet att antracen utgör 6 % av PAH-M kommer miljökvalitetsnormen att innehållas i
massorna som används till anläggandet av vallen, om medelvärdet av PAH-M i massorna uppgår till maximalt 24 % av haltkriteriet. Om andelen antracen av PAH-M istället är 2 %, innehålls
miljökvalitetsnormen i massorna som används till anläggandet av vallen om medelvärdet av
PAH-M i massorna uppgår till maximalt 70% av haltkriteriet.
Sammantaget bedöms det osannolikt att det framtagna haltkriteriet för PAH-M kommer att medföra att miljökvalitetsnormen för antracen överskrids i massorna som används för anläggande
av vallen.
Länsstyrelsen anför att sökandens resonemang kring vilka halter man egentligen ska räkna på,
där sökanden analyserat medelhalterna i tidigare projekt som utnyttjats för utfyllnader i Norra
hamnen och konstaterat att dessa då har varit lägre än de begränsningshalter som gällt, är
tveksamt. Länsstyrelsen anför att en myndighet inte kan bedöma haltkriterier utefter vilka halter
tidigare utfyllnadsmassor har haft eller som kommande utfyllnadsmassor förväntas ha, utan
myndigheten måste utgå från realistiskt satta maximala medelhalter hos kommande massor.
Alltså måste beräkningar av miljöpåverkan göras på de halter som föreslås.
Bemötande: Sökanden vill förtydliga att beräkningar har gjorts för de föreslagna begränsningshalterna såväl som för nämnda medelhalter. Som angetts i MKB bedöms nyttjande av massor
motsvarande de haltkriterier som redovisas för den planerade utfyllnaden inte leda till oacceptabel påverkan på människors hälsa, markmiljön inom området, ytvattenrecipienten eller sediment kring utfyllnaden.
Länsstyrelsen skriver att bedömningarna ska utgå från ”realistiskt satta maximala medelhalter
hos kommande massor”. Det är precis detta som sökanden försökt göra, genom resonemanget
om troliga faktiska medelhalter i massor från den aktuella typen av exploateringsprojekt (se
ovan samt avsnitt 6 i Bilaga B3 till MKB). Då haltkriterierna avser högsta tillåtna halter är det
mycket osannolikt att de faktiska medelhalterna i utfyllnaden hamnar i nivå med haltkriterierna.
Ett sådant utfall kan rymmas inom villkoret endast om halterna i samtliga mottagna massor
uppgår till precis haltkriterierna, vilket endast är en teoretisk möjlighet.
Sökanden för en dialog med Trafikverket om möjligheten att använda överskottsmassor från
Trafikverkets projekt fyrspårsutbyggnad mellan Arlöv och Flackarp. Avsikten är att bygga hela
vallen med jungfruliga massor från detta projekt. Dessa massor kommer att genereras mellan
september 2020 och mars 2021. Sökandens villkorsförslag togs dock fram innan denna information om tillgängliga massor från Trafikverkets projekt var känd. Förslaget på villkor vad gäller
vallen bygger därför på den miljöriskbedömning som sökanden har tagit fram, men med en
anpassning till den så kallade Vingadomen (MÖD M 1260-14) efter synpunkter från framförallt
länsstyrelsen som framkom under samrådsprocessen.
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Mot bakgrund av det anförda kan det numera konstateras att utfyllnaden av vallen med största
sannolikhet kommer att ske med jungfruliga massor. Detta skulle innebära att massorna kommer att vara av bättre kvalitet än de yrkade haltkriterierna. En förutsättning för att kunna ta emot
de aktuella jungfruliga massorna är dock att sökanden får möjlighet att hantera massorna inom
ramen för ansökt verksamhet, det vill säga att tillstånd meddelas inom rimlig tid efter det att
Trafikverkets projekt påbörjas i september 2020.
Länsstyrelsen bedömer att bakgrundshalterna i det aktuella området för de flesta ämnen är
lägre än klass 3 – 4 och att en negativ påverkan skulle ske vid utfyllnad enligt sökandens yrkanden. Länsstyrelsen har vid samrådet talat om att man tidigare betraktat domen från MÖD M
1260–14 (den så kallade Vingadomen) som vägledande för dumpning i havet, vilket innebär att
länsstyrelsen har godtagit dumpning av massor med föroreningshalter enligt avvikelseklass 4.
Länsstyrelsen har även påpekat att det inte går att jämföra den aktuella utfyllnaden rakt av med
förhållandena på Göteborgs hamns dumpningsplats eftersom Nya Vinga är en ackumulationsbotten. Värdena är dessutom anpassade till de bakgrundsvärden som fanns på den dumpningsplatsen, varför samma synsätt bör råda här. Förslaget till villkor 2, massornas kvalitet, behöver
därför justeras i enlighet med uppmätta värden på platsen.
Bemötande: Först vill sökanden förtydliga att föreliggande ansökan inte avser dumpning, utan
fyllning i vattenområde enligt 2 punkten 3 § 11 kap. MB.
Vidare vill sökanden förtydliga att de bakgrundshalter som länsstyrelsen hänvisar till har uppstått utanför utfyllnadsområde där utfyllnad har skett enligt haltkriterier som har varit mindre
stränga än de som sökanden yrkar på i det aktuella ärendet (generellt har all tidigare utfyllnad i
Norra hamnen skett enligt kravet att tillförda massor ska uppfylla kraven för MKM). Det bedöms
således som rimligt att anta att halterna i sedimenten utanför den nu ansökta utfyllnaden blir
lägre än halterna utanför det befintliga utfyllnadsområdet.
Sökanden konstaterar att länsstyrelsens resonemang att befintliga halter i utfyllnadsområdet
ska styra de tillåtna halterna för tillkommande massor, skiljer sig från hur länsstyrelsen har
argumenterat i tidigare ärenden i Malmö hamn (se dom i Mål nr M 3089-15). I det refererade
Bassäng 1-ärendet argumenterade sökanden (CMP) för att föroreningshalterna i det befintliga
området skulle ligga till grund för haltkriterierna för de massor som skulle dumpas i området,
medan länsstyrelsen argumenterade för att generella värden från NV4914 skulle användas,
alltså tvärtom hur länsstyrelsen nu argumenterar i föreliggande mål. Det är svårt för verksamhetsutövare att veta hur man förväntas agera, då länsstyrelsens förhållningssätt och argumentation skiftar från fall till fall.
I Vingadomen framgår att ”de i ansökan föreslagna begränsningsvärdena är resultatet av en
jämförelse av gällande bedömningsgrunder och praxis. Dessa värden motsvarar icke förorenade massor som klassificeras till och med klass 4 i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
(rapport 4914). Vid framtagandet av föreslagna begränsningsvärden har hänsyn även tagits till
dels erfarenheter från hamnens fortlöpande kontrollprogram avseende omgivningspåverkan,
dels bakgrundshalterna i föreslagen tipplats där föroreningshalterna ligger upp till och med klass
4” (sidorna 13 – 14 i domen).
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En sammanställning av de befintliga halterna i det nu aktuella området har gjorts i avsnitt 9.3 i
MKB. Halterna varierar inom området, men ligger upp till och med klass 5 för 7 PAH:er, upp till
och med klass 4 för 6 PAH:er och upp till och med klass 3 för 2 PAH:er. För PCB ligger halterna
i området upp till och med klass 5 för PCB 180, upp till och med klass 3 för PCB 28 och upp till
och med klass 4 för övriga 5 PCB:er. Länsstyrelsens påstående att de befintliga bakgrundshalterna i området för de flesta ämnen ligger lägre än klass 3 – 4 stämmer alltså inte, mer än för
metaller och TBT.
Avslutningsvis vill sökanden klargöra att massor som placeras i en utfyllnad, som kommer att
erosionssäkras i dess yttre gräns mot havet, i större utsträckning än massor som placeras på en
ackumulationsbotten på öppet vatten, kommer att stanna kvar där massorna placeras. Massor
som placeras i en utfyllnad, kommer med andra ord vara mer permanenta än massor som placeras på en ackumulationsbotten till havs.
Länsstyrelsen anför att sökanden gör bedömningen att tidigare utfyllnader gjorts med massor
med högre halter och att denna bedömning skulle vara baserad på provtagning av nuvarande
mark. Länsstyrelsen konstaterar att i Tabell 1 i Bilaga B3 till MKB framgår det att tillkommande
sediment, för flertalet parametrar, medför förhöjda halter jämfört med bakgrundshalt. Länsstyrelsen menar att det är otydligt vilka halter myndigheten ska ta ställning till.
Bemötande: Sökanden önskar förtydliga att jämförelsen som görs i avsnitt 7.4 i Bilaga B3 till
MKB avser en jämförelse mellan vid tidigare utfyllnader gällande begränsningshalter (äldre
MKM) med av sökanden föreslagna begränsningshalter i vallen och utfyllnaden. Framförallt
avseende PAH överskrider halterna i tidigare använda massor nu framtagna haltkriterier för
vallen. Halterna av PAH i de massor som ska användas i vallen kommer därför vara lägre.
De halter som myndigheten har att ta ställning till är de begränsningshalter som sökanden
föreslår, se Tabell 7 i avsnitt 5 i Bilaga B3 till MKB.
Länsstyrelsen anför att för utfyllnad innanför vallen under vattenytan är deras bedömning fortfarande att Naturvårdsverkets modell inte kan utnyttjas för att ta fram halter för dessa massor.
Länsstyrelsen anser att halterna ska fastställas på annat sätt.
Bemötande: Eftersom det inte är känt varifrån massor till utfyllnaden kommer att hämtas har
framtagandet av haltkriterier inte utgått från faktiska eller förväntade halter i massor. Istället har
haltkriterierna beräknats utifrån ett riskperspektiv, där hänsyn tagits till platsens förutsättningar
och identifierade skyddsobjekt.
Sökanden vill förtydliga att Naturvårdsverkets modell är ett av flera verktyg som har använts i
framtagande av haltkriterier, se vidare nedan.
Arbetet har inletts med att identifiera skyddsobjekt samt spridnings- och exponeringsvägar för
föroreningar i de massor som används för utfyllnaden. Detta beskrivs i avsnitten 4.1 och 4.2 i
Bilaga B3 till MKB.
Utifrån identifierade skyddsobjekt, spridnings- och exponeringsvägar har Naturvårdsverkets
beräkningsverktyg för riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2016) bedömts vara
användbart. Beräkningsverktyget har använts för att ta fram haltkriterier för massor i utfyllnaden.

memo02.docx 2012-03-28

11 (20)
BILAGA 1
2020-06-11

PO \\semmafs001\projekt\21215\13007744\000\19 original\kompletteringar\bemötande - bilaga 1 (sweco 2020-06-11).docx

BILAGA 1

Beräkningsverktyget är utvecklat för att ta fram riktvärden för förorenad mark. Det är alltså inte
framtaget för att bedöma massor som ska användas vid utfyllnad, men det saknas särskilda
beräkningsverktyg för att ta fram haltkriterier för utfyllnader. Eftersom Naturvårdsverkets beräkningsverktyg faktiskt innehåller beräkningsmodeller för att beräkna exponering för flera av de
aktuella skyddsobjekten, anser sökanden att verktyget ändå kan användas i det aktuella fallet.
Vidare innehåller verktyget toxikologiska och fysiokemiska data för de parametrar som är upptagna på den parameterlista som nämns i avsnitt 1.4 i Bilaga B3 till MKB.
Naturvårdsverkets beräkningsmodell är tillämpbar för jord både ovan och under grundvattenytan
då den inkluderar två spridningsmodeller för spridning till grundvatten och ytvatten. I det aktuella
fallet har den mest konservativa spridningsmodellen använts.
Utöver de skyddsobjekt som beaktats vid framtagande av haltkriterier med Naturvårdsverkets
beräkningsverktyg har också en bedömning gjorts avseende påverkan på sediment i områden
utanför det utfyllda området. Bedömningen baseras på en hydrodynamisk modell, de framtagna
haltkriterierna för utfyllnadsmassorna och bakgrundshalter i sediment i området. Utifrån detta
har framtida halter i sediment beräknats. Hur beräkningarna utförts redovisas i avsnitt 7 i Bilaga
B3 till MKB.
Länsstyrelsen anför att ett flertal frågor som har dykt upp under samråden har besvarats i samrådsredogörelsen, men att inte alla besvaras separat i MKB.
Bemötande: Sökanden menar att samrådsredogörelsen är en del av MKB, i det att den utgör
en bilaga till MKB.
Kammarkollegiet
Kammarkollegiet efterfrågar en bättre förklaring till arbetstiden och anser att arbetstiden motverkar en realistisk bedömning av vilka avfallsfraktioner som kommer att användas och vara
tillgängliga under projektet.
Bemötande: Sökanden vill förtydliga att den uppskattade faktiska arbetstiden är 10 år. Denna
bedömning baseras på tidigare utfyllnader i Norra hamnen i Malmö. Eftersom det inte är känt
varifrån massor till utfyllnaden kommer att hämtas har framtagandet av haltkriterier inte utgått
från faktiska eller förväntade halter i massor. Istället har haltkriterierna beräknats utifrån ett riskperspektiv, där hänsyn tagits till platsens förutsättningar och identifierade skyddsobjekt.
Kammarkollegiet anför att det inte framgår tydligt att hamnområdet behöver utveckla sin logistik
i en omfattning som kräver de nya landområdena. Kammarkollegiet ställer frågan om det råder
platsbrist idag, vid tidpunkten för ansökan.
Bemötande: Sökanden har ytterligare förtydligat det ytbehov som förväntas föreligga år 2040 i
Malmö hamn ovan i bemötande av länsstyrelsens synpunkter.
Då genomförandetiden för denna typ av utfyllnads- och därefter exploateringsprojekt är i storleksordningen 20 år (i storleksordningen 10 år för utfyllnad plus i storleksordningen 10 år för
markexploateringsarbeten), är frågan om det råder platsbrist vid tidpunkten för ansökan ovidkommande. Om så skulle vara fallet skulle Malmö stad vara 20 år försenade med sitt utvecklingsarbete.
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Kammarkollegiet efterlyser en konkret genomgång och analys av hur fågelarter inom Natura
2000-områden påverkas av projektet. Natura 2000 har ett "influensområde" vilket betyder att det
inte spelar någon roll att utfyllnadsområdet inte omfattas av Natura 2000.
Bemötande: Natura 2000-områdena Lommabukten (SCI-område) samt Lommaområdet (SPAområde) är beskrivna i avsnitt 8.3.1 i MKB. Områdena är belägna drygt 2 km från utfyllnadsområdet. Eventuell påverkan på Natura 2000-områdena från den ansökta verksamheten är
kopplad till hydraulisk påverkan eller sedimentspridning/grumling. Sökanden har i MKB utrett
samtliga av dessa aspekter (se Bilaga B2 till MKB) och visat att risk för påverkan inte föreligger.
Baserat på dessa utredningar anser sökanden att ytterligare beskrivningar av Natura 2000områdena utöver de som finns i MKB inte är nödvändiga.
Kammarkollegiet konstaterar att det framgår av MKB jämte bilagor att det uppkommer förändringar i lokala strömmingsmönster och -hastigheter kring Norra hamnen som en följd av utfyllnaden och efterfrågar en tydligare analys av eventuella konsekvenser av detta för biologin i
området.
Bemötande: De förändringar som förväntas uppstå avseende strömningsmönster och -hastigheter vid botten understiger, med undantag av ett mindre område i hamnbassängen söder om
den planerade utfyllnadens sydvästra hörn, 0,03 m/s. De naturliga strömningshastigheterna i
Öresund och i området varierar i riktning och dess amplitud är i storleksordningen 1 m/s, och
strömhastigheterna kan vid extrema förhållanden bli än högre. Den påverkan som utfyllnaden
har på strömningshastigheterna bedöms vara helt försumbar för biologin i området.
Kammarkollegiet undrar om tillgången till material av rätt karaktär och föroreningsinnehåll kan
bedömas för ett projekt över 10 år.
Bemötande: Sökanden önskar förtydliga att kriterierna avseende de massor som avses utnyttjas vid utfyllnadsarbetet har fastställts utifrån en riskbedömning, som inte beaktar varifrån
massorna i slutändan kommer ifrån. Arbetstiden 10 år påverkar således inte denna bedömning.
Det kommer i slutändan att vara verksamhetsutövarens ansvar att identifiera och införskaffa
massor som uppfyller de kriterier som domstolen fastslår.
Kammarkollegiet efterfrågar ett förtydligande hur sökanden avser hantera den hypotetiska
situationen att tilltänkta massor visar sig innehålla andra ämnen än de för vilka haltkriterier har
tagits fram.
Bemötande: Massor som innehåller eller kan misstänkas innehålla andra föroreningar avses
inte användas. Om sådana massor skulle bli aktuella, behöver haltkriterier tas fram för tillkommande parametrar.
Att säkerställa att de massor som används till utfyllnaden uppfyller de krav som domstolen fastställer är en del av egenkontrollen för verksamhetsutövaren. Provtagning avses inte genomföras
på plats, utan avses vara genomförd innan massor transporteras till Norra hamnen.
Malmö stad Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen anser att det saknas miljöriskbedömning för havsmiljön i framtagandet av
haltkriterier för föroreningar i de massor som ska tillföras utfyllnaden. Det saknas uppgifter om
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ekotoxikologiska effekter, eller risk för sådana effekter i havsmiljön i direkt anslutning till
utfyllnaden.
Bemötande: Något komplett underlag för att göra en bedömning om ekotoxikologiska effekter
har inte funnits tillgängligt. Havs- och vattenmyndigheten har redovisat effektbaserade bedömningsgrunder för enskilda parametrar1, för dessa har jämförelser gjorts.
Miljöförvaltningen anser att det även ska tas fram haltkriterier för krom VI.
Bemötande: Krom VI har inte bedömts utgöra en vanlig förorening i den typ av massor som förväntas användas i utfyllnaden, varför inget haltkriterie för krom VI tagits fram. Data i Naturvårdsverkets beräkningsverktyg avser krom där andelen krom VI uppgår till maximalt 1 % av den
totala kromhalten. Andelen krom VI ska därför inte vara större än 1% av den totala kromhalten.
Vid misstanke om att massor som önskas nyttjas för den planerade utfyllnaden innehåller krom
VI i större andel, behöver det hanteras på samma sätt som om eventuella andra föroreningar
som inte inkluderats i parameterlistan misstänks finnas i massorna, se ovan och i avsnitt 1.4 i
Bilaga B3 till MKB.
Miljöförvaltningen anför att ansökan behöver kompletteras med de tillförda föroreningarnas
samverkanseffekter för att få fram haltkriterier.
Bemötande: Bedömning av samverkanseffekter behöver utgå från den faktiska sammansättningen i massorna. Det är därför mycket svårt att ta hänsyn till samverkanseffekter vid
framtagande av haltkriterier. Framtagna haltkriterier avser maximala halter i mottagna massor
och har tagits fram utifrån att inget enskilt ämne ska orsaka oacceptabel påverkan på människors hälsa eller miljön. Eventuella samverkanseffekter bedöms huvudsakligen kunna påverka
bedömningen om halterna av flera parametrar ligger nära haltkriterierna. Generellt bedöms
detta förhållande inte komma att gälla inom den planerade utfyllnaden baserat på underlag från
tidigare utfyllda delar. Medelhalterna i mottagna massor från enskilda källor till tidigare utfyllda
delar uppgick till mellan 1 och 28 % av riktvärdena för MKM (vilket utgjorde begränsningsvärdet)
(se avsnitt 6 i Bilaga B3 till MKB).
Miljöförvaltningen anser att platsspecifika antaganden för området i stort kan bli missvisande
eftersom föroreningar ska bedömas utifrån ett specifikt avgränsat förorenat område och inte i ett
större utfyllt område med ett brett spektrum av föroreningar inom flera olika delområden.
Bemötande: Då det inte är känt vilka massor som kommer användas eller hur stora mängder
som tas emot från olika källor kan utfyllnaden i dagsläget inte delas in i delområden. Sökande
bedömer att en sådan indelning inte skulle leda till att de beräknade haltkriterierna blir lägre.
Miljöförvaltningen bedömer att den hydrodynamiska modellen överlag är korrekt, men anser att
det saknas en del tekniska detaljer, till exempel vilka parametrar som är ansatta i modellen. Det
saknas exempel på hur väl modellen stämmer överens med mätningar (validering). Ansökan
bör kompletteras med någon typ av validering, alternativt hänvisa till en annan rapport där detta
gjorts.

1

Bly, kadmium, koppar, kvicksilver och TBT
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Bemötande: Modellen har kalibrerats och verifierats mot SMHI:s strömmätningar vid Oskarsgrundet (Fel! Hittar inte referenskälla.). Den översta figuren visar kalibreringsperioden och
den understa figuren visar valideringsperioden. Överensstämmelsen är mycket god.
Avseende vilka parametrar som är ansatta i modellen kompletteras detta nedan, förutom de
parametrar som redan redovisats i Bilaga B2 till MKB:
▪

Mjukvara: Telemac 3D, version 7.2.0

▪

Vertikal och horisontell turbulensmodell: K-ε

▪

Koefficient för vertikal och horisontell diffusion av hastigheter: 1×10-6 (molekylär diffusion)

▪

Sjunkhastighet hos sediment: 0,00011 m/s

▪

Kritisk bottenskjuvspänning för deposition: 0,2 N/m2

Figur 3

Kalibrerings- och valideringsresultat mot SMHI:s strömmätningar vid Oskarsgrundet
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Miljöförvaltningen önskar ett förtydligande kring Figur 9-10 i MKB som visar att medelbottenströmmarna är kraftigast i infartsrännorna. Miljöförvaltningen efterfrågar en förklaring till varför
medelströmhastigheten vid botten är som högst i de djupare inseglingsrännorna och högre än i
ytan. Detta hänger också ihop med Figur 9-11 i MKB, där Miljöförvaltningen önskar en förklaring
till varför sökande kommit fram till att de djupare områdena längre ut är erosionsbottnar men
inte de grundare och mer vågutsatta områdena i det aktuella verksamhetsområdet.
Bemötande: Notera att våginducerade strömmar inte inkluderas i beräkningarna, då sådana
verkar endast på grunda områden (cirka <3 m i Öresund). Områdena kring utfyllnaden är
6 – 10 m djupa. Strömmarna är generellt högst vid botten i de djupa områdena i Öresund,
eftersom returströmmar längs botten leds i dessa. Detsamma gäller de muddrade rännorna in
till hamnarna; returströmmar sker också där längs botten i rännorna. När man zoomar ut lite och
tittar på en större del av Öresund blir detta mönster tydligare (Figur 4). Observera att de beräknade strömhastigheterna inte inkluderar våginducerade strömmar, som nämnts ovan. Detta
innebär att modellen inte visar erosionsområden i grunda områden längs kusterna, då sådana
områden inte är av intresse i det aktuella ärendet. Notera också att dessa resultat avser
medelhastigheter; de allra högsta momentana hastigheterna fås i ytan.

Landskrona

Barsebäck

Köpenhamn

Malmö
Figur 4

Strömmarna är generellt högst vid botten i de djupa områdena i Öresund, eftersom
returströmmar längs botten leds i dessa
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Miljöförvaltningen anser att ansökan bör kompletteras med uppgifter om hur grumlingen är
beräknad. Om ett utsläpp sker mer eller mindre kontinuerligt så kan tidigare utsläppta partiklar
komma tillbaka till området när strömmen vänder och ge högre halter i kombination med
pågående utsläpp.
Bemötande: Det kommer inte att spridas grumlande partiklar kontinuerligt, utan i samband med
tippning. Grumlande partiklar understiger relevanta gränser efter cirka 6 timmar (4 – 14 timmar).
Partiklarna följer med strömmen och om strömmen vänder innan dessa har sedimenterats så
kommer de tillbaka även i simuleringarna, så denna möjliga effekt är inkluderad i beräkningarna.
Dock sker utspädning på vägen, så en vändande ström kommer alltid att verka utspädande på
de högsta halterna närmast tippningsplatsen.
Miljö- och byggnadsnämnden Lomma kommun
Miljö- och byggnadsnämnden anför att det inte går att förutse vilka konsekvenser utfyllnaden
innebär för den fysiska miljön i Lommabukten och Öresund över tid, då de verksamheter som i
framtiden kommer att finnas i området inte är kända idag.
Bemötande: Sökanden har förtydligat ovan under bemötandet av länsstyrelsen synpunkter
avseende behovet av den nya mark som kommunen genom den ansökta verksamheten avser
tillskapa. Vad gäller de möjligt ökande miljöbelastningarna orsakade av framtida verksamheter
inom området, är dessa inte för prövning nu. Framtida verksamheter som kan komma att ha en
miljöpåverkan, kommer att prövas enligt de regler som då gäller.
Miljö- och byggnadsnämnden anför att det ska finnas senare tillkomna analyser från Trafikverket, än den av sökanden refererade rapporten Prognos För Godstransporter 2040 – Trafikverkets Basprognoser från 2018 (Publikationsnummer 2018:087 med utgivningsdatum
2018-11-15).
Bemötande: Sökanden har inte lyckats identifiera någon senare analys från Trafikverket.
Sökanden har även ställt frågan till Lomma kommun vilken analys som kommunen avser, men
inte fått något klargörande i frågan.
Miljö- och byggnadsnämnden anför att ansökan saknar underlag avseende kulturmiljövärden
kopplade till landskapsbild och påverkan på riksintresset högexploaterad kust.
Bemötande: Malmö hamnområde är ett helt konstgjort och tillskapat landområde, som fyllts ut
under lång tid. Den rådande kulturmiljön i området är alltså kopplad till hamnverksamhet och
därtill knutna verksamheter. Den ansökta utfyllnadens påverkan på landskapsbilden har
beskrivits översiktligt i avsnitt 13.6 i MKB.
Vad gäller riksintresset högexploaterad kust anges uttryckligen i 4 kap. MB att riksintresset inte
ska utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Den ansökta utfyllnaden syftar just utveckling av tätort och av det lokala näringslivet och riksintresset
utgör således inget hinder mot den ansökta verksamheten.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att den marinbiologiska inventeringen ska kompletteras
med data avseende ålgräsutvecklingen internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Miljö- och
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byggnadsnämnden anser vidare att en bedömning av risker kopplade till grumling ska göras för
tiden som utfyllnaden ska pågå.
Bemötande: Sökanden vill först förtydliga att risken för grumling föreligger under anläggandet
av vallen. Efter vallens anläggande, då utfyllnad kommer att ske innanför vallen, bedöms inga
problem med grumling uppstå. Sökanden har visat vilket område som förväntas påverkas av
grumling och sedimentöverlagring i MKB (se särskilt Bilaga B2 till MKB).
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det saknas en beskrivning av naturtyper, habitat och
arter samt bedömning av påverkan med fokus på Natura 2000-områden i närheten av
utfyllnadsområdet.
Bemötande: Natura 2000-områdena Lommabukten (SCI-område) samt Lommaområdet (SPAområde) är beskrivna i avsnitt 8.3.1 i MKB. Områdena är belägna drygt 2 km från utfyllnadsområdet. Eventuell påverkan på Natura 2000-områdena från den ansökta verksamheten är
kopplad till hydraulisk påverkan eller sedimentspridning/grumling. Sökanden har i MKB utrett
samtliga av dessa aspekter (se Bilaga B2 till MKB) och visat att risk för påverkan inte föreligger.
Baserat på dessa utredningar anser sökanden att ytterligare beskrivningar av Natura 2000områdena utöver de som finns i MKB inte är nödvändiga.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det saknas biologiska underlag avseende terrestra
habitat och arter samt fågellivet.
Bemötande: Sökanden vill förtydliga att verksamhet motsvarande den ansökta har pågått i
Norra hamnen sedan 1970-talet, då hamnområdena norr om Industrihamnsrännan och väster
om Oljehamnen började fyllas ut, och fortfarande pågår. Det innebär att de terrestra habitat och
det fågellivet som föreligger har uppstått i det aktuella området under motsvarande förutsättningar som den ansökta verksamheten kommer att medföra.
Avseende terrestra habitat kommer nya sådana att tillskapas av den ansökta verksamheten (på
bekostnad av marina habitat). Påverkan på befintliga terrestra områden av den ansökta verksamheten är begränsad och bedöms i högre grad påverkas av den pågående exploateringen av
Norra hamnen.
Miljö- och byggnadsnämnden anför att den hydrodynamiska modellen inte är verifierad/kalibrerad.
Bemötande: Se ovan om kalibrering/validering av den hydrodynamiska modellen under
bemötandet av Miljöförvaltningens i Malmö stad synpunkt på samma ämne.
Miljö- och byggnadsnämnden anför att modellen inte analyserar hur förändrade ström- och
väderförhållanden i takt med klimatförändringens påverkan på Öresund, kommer att förändra
förutsättningarna för hydrodynamiken.
Bemötande: Avrinningen från Östersjön förväntas öka i takt med klimatförändringen vilket ökar
den generella genomströmningen i Öresund, detta är dock en liten faktor för strömmarna i Öresund jämfört med skillnaden i vattennivå mellan sundets norra och södra ände. Påverkan på
vindar av klimatförändringen har beräknats som mycket marginell enligt IPCC. En stigande
havsnivå kommer att öka tvärsnittet i Öresund och därmed öka vattenutbytet genom sundet.
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Dessa potentiella förändringar till följd av klimatförändringen bedöms medföra liten påverkan på
Öresunds hydrodynamik, jämfört med de generella strömningsmönster som Öresund uppvisar
idag. Det bedöms således inte vara relevant att analysera klimatförändringens eventuella
inverkan på beräkningsförutsättningarna.
Miljö- och byggnadsnämnden anför att det saknas en analys av hur ökade strömhastigheter vid
botten påverkar sedimentspridning. En analys är särskilt önskvärd kring hur påverkan av resuspension och överlagring av material kan komma att ske i Lommabukten samt de andra närliggande ålgräshabitaten.
Bemötande: Skillnaden mellan figurerna 13-3 och 13-4 i MKB visar hur förändrade strömningsmönster påverkar sedimentspridningen. I figurerna kan ses både en skillnad i sedimentationsområde och områden med risk för bottenerosion. Ingen signifikant sedimentation förväntas ske i
Lommabukten. Resuspension är en komplicerad parameter som bland annat beror på hur länge
sedimentet konsoliderat och det går inte att förutsäga exakt var resuspension kommer att ske.
De allra största mängderna av det spillda materialet kommer sedimentera inom 250 m från
tippningsplatsen (avsnitt 13.2.2 i MKB).
Miljö- och byggnadsnämnden anför att simuleringarna enbart ger svar för vissa väderförhållanden/vindriktningar och att detta behöver utredas vidare och inkludera olika klimatfaktorer. Att
använda utloppet av Höje å för beräkningarna är inte optimalt för att utreda risk av nya
sedimentationsbottnar på grund av utsläpp från Norra hamnen. Istället bör utloppet till Sege å
för denna simulering användas och det borde ske under en längre tid och med fler scenarion
istället för några få dagar som inte kan anses användbart.
Bemötande: Simuleringarna har utförts under en representativ månad (31 dagar) som jämförs
med variationen hos strömmarna i Öresund över många år. Månaden har valts för att den representerar den normala variationen i sundet. En längre simulering, eller en annan månad skulle
därmed ge ett liknande resultat. Exakta strömsituationer vid varje dumpningstillfälle i framtiden
är inte möjligt att förutse.
Utloppet till Höje å har använts för att utreda om omsättningen i Lommabukten påverkas av utfyllnaden. Den beräkningen avser inte att utreda risken för nya sedimentationsbottnar. Eftersom
ån rinner in längst in i Lommabukten, är den det bästa valet för att analysera omsättningen i
Lommabukten som helhet.
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Massor från fyrspår Malmö-Lund till Malmö Hamn
Hela sträckan mellan Lund och Arlöv, elva kilometer, byggs ut från två till fyra spår. För
att minska bullerstörningar från tågtrafiken sänks spåren ner cirka fem kilometer av
sträckan, sex meters djup genom Åkarp och fyra meter genom Hjärup. Genom Arlöv och
på sträckan från Hjärup, in mot Lund, kommer spåren gå i marknivå.
I Arlöv byggs Burlövs station ut till en pendlarstation, vilket innebär att både Pågatåg och
Öresundståg kommer att stanna på stationen i framtiden. Stationerna i Åkarp och Hjärup
byggs om och förnyas, och vid Klostergården byggs en helt ny station.
Vi bygger nya övergångar under eller över järnvägen. I Åkarp försvinner
järnvägsbommarna och ersätts med en vägbro.
Under perioden 2020-2023 kommer arbeten pågå med schakt i befintlig spårsträckning
vilket bland annat innebär att befintlig bankropp schaktas bort. Bankroppen innehåller
sten- och grusmaterial som till stor del kan förutsättas vara rena och som kan
återanvändas som ballastmaterial i järnvägsanläggningen eller i vägöverbyggnader som
förstärkningsmaterial.
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Efter bortschaktning av bankroppen ska djupa schakten ta vid i orörda massor.
Schaktdjupet är i snitt 6 m under befintlig markyta och bredden är ca 20 m. Projektet
räknar med ca 700 000 m3 av dessa orörda massor kommer att tas ut i perioden mellan
september 2020 till mars 2021.

Fig 1
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Undersökt markmiljö
Trafikverket har mellan 2011- 2016 utfört omfattande markmiljöundersökningar av jord
och grundvatten i befintligt spår (järnvägsöverbyggnad), planerad sträckning och
befintliga bullervallar. Efter slutförda undersökningar har vissa kompletterande
markmiljöundersökningar utförts av entreprenören. Syftet med undersökningarna har
varit att kartlägga föroreningssituationen längs med sträckan Flackarp- Arlöv. Totalt har
miljöteknisk provtagning mellan 2011- 2016 utförts i ca 450 borrpunkter med analys av
ca 550 jordprov med avseende på metaller, fraktionerade alifater och aromater inkl.
BTEX och PAH då dessa är s k branschtypiska för järnvägsanläggningar. I tillämpliga
fall, i huvudsak med ledning av utförd historisk inventering, har även provtagning utförts
för klorerade alifater, PCB, m m.
Resultatet från undersökningarna visar att de föroreningar som påträffats, i princip,
endast återfinns i fyllningsjord samt i befintlig järnvägsöverbyggnad. Prov uttagna i
naturligt lagrad jord (ca 15 % av samtligt utförda analyser) visar entydigt på en låg
föroreningsgrad understigande MRR/ KM. De föroreningar som påträffats i
fyllningsjorden består med få undantag av metaller och PAH:er som har en generellt låg
transportförmåga i den omättade zonen.
Den del av sträckan som har undersökts minst är befintligt spårområde, vilket beror på
den höga trafikbelastningen på Södra Stambanan. Totalt 43 prover har uttagits längs en
ca 6,4 km lång sträcka mellan Flackarp och Arlöv med spårbunden
provtagningsutrustning (MUM). Uttagna jordprover representerar det skikt med finare
partiklar som vanligen finns mellan den grövre övre och undre ballasten. Förekommer
föroreningar är dessa oftast koncentrerade till detta skikt med finare partiklar.
Sammanfattningsvis konstateras att flertalet prover är mer eller mindre förorenade av
metaller och PAH:er. Föroreningarna är utspridda över hela sträckan och det går inte att
avgränsa föroreningarna till vissa delsträckor. Av metallerna är det koppar som påvisats i
högst halt i flest prov. 28 % av proverna innehåller koppar i halter över NV:s generella
riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). I ett (1) prov förekommer koppar
i en halt som gör att det ska bedömas som farligt avfall, troligen ett kopparfragment som
stört provet.
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Någon provtagning av terrassmaterialet som underlagrar bankroppen har inte varit
möjlig på grund av trafikeringen på Södra Stambanan. Med tanke på
järnvägsanläggningens ålder underlagras bankroppen troligen endast av ett tunt lager
fyllningsmaterial (främst bankfyllning) som i sin tur överlagrar naturligt lagrad jord, i
huvudsak lermoräner. Med ledning av utförda undersökningar för planerad sträckning
och påträffad typ av föroreningar i bankroppen innehåller troligen den naturligt lagrade
jorden under bankroppen endast låga halter av föroreningar understigande MRR/ KM.
Erfarenheter från andra projekt har visat att jordlagren under fyllnadsmassor inte är
påverkade av föroreningar.
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Arbetsgång rivning av befintliga spår och schakt

Rivning av järnväg
•Räls
•Slipers
•Kontaktledning
•Kablar

Rivning av bankropp
•Makadam,
återanvänds
•Friktionsmaterial,
sortering,
återanvänds
•Förorenat
material, fina
fraktioner, körs till
godkänd
mottagare

Schakt
•Bortttransport av
rena massor

Fig 2
De tre huvudprocesserna för rivning och schakt med angivande av
materialslag.
Rivning av befintlig järnväg inleds med att demontera kontaktledningar inklusive stolpar
med troligtvis rälsgående fordon. Därefter demonteras/rivs räls, slipers och kablar i
kabelrännor och kända kablar i mark.
I nästa steg rivs bankroppen inledningsvis med att ta tillvara överballasten, grov
makadam. Därefter schaktas underballast och bankfyllning bort och sorteras.
Provtagning kommer att utföras dels vid sorteringen för att avgöra hur materialet kan
återanvändas och dels i schaktområdet för att säkerställa att inga föroreningar finns kvar
i området.
Det tredje steget som är djup schakt i rena massor kommer att utföras med två fronter.
Kapaciteten kommer att vara ca 5000m3 per dag.
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Kontrollprogram
Trafikverket kommer att upprätta kontrollprogram för både provtagning av massor och
dokumentation över vilka massor som körs till respektive användning. Provtagning
kommer att göras för Arsenik, Barium, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom,
Kvicksilver, Nickel, Vanadin, Zink, PAH-L, PAH-M, PAH-H, Alifater >C5-C8, Alifater
>C8-C10, Alifater >C10-C12, Alifater >C12-C16, Alifater >C16-C35, Alifater summa >C5C16, Aromater >C8-C10, Aromater >C10-C16, Aromater >C16-C35, BTEX.
Ett samlingsprov ska bestå av minst 20 jämt fördelade delprover i enhet upp till
maximalt 100 längdmeter i järnvägssträckningen. Proverna ska tas i orörd jord för att
representera schaktvolymen normalt ca 1-1,5 m under räls. Varje samlingsprov ska
genomgå en efterföljande omblandning innan prov tas ut för inlämning till laboratorium.
Visar analysresultat ingen föroreningspåverkan anses även underliggande massor som
opåverkade och rena. Skulle föroreningar visa sig, schaktas en pall om ca en meters djup
och ny provtagning görs på denna nivå. Förorenade massor skickas till godkänd
mottagning för denna typ av massor.
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Dokumentation över massornas ursprung och destination ska föras dagligen. Det ska gå
att utläsa daglig produktion för både schakt och mottagning så att man har kontroll över
utlagda massor med en dags upplösning.
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Andra aktörer ska inte tillåtas tippa massor inom Trafikverkets utfyllnadsområde. Detta
är viktigt för att Trafikverket ska kunna ta ansvar för eventuella framtida frågeställningar
om massornas ursprung eller beskaffenhet.
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