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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö
Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför
har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats.
Samråd om kommunens behovsbedömning har skett med länsstyrelsen, vilken har delat
kommunens uppfattning att miljöbedömning krävs.
Angränsande kommuner har delgivits planhandlingar i anslutning till samrådsskedet och
därmed även fått tillfälle att yttra sig.

Innehåll och omfattning
I den betydande miljöpåverkan som redovisas nedan jämförs planförslaget (huvudalternativet) med ett alternativ där detaljplanen (eller åtgärden) inte kommer till stånd, ett så kallat
nollalternativ. Enligt reglerna om miljökonsekvensbeskrivningar ska det även redovisas rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd samt, om möjligt, alternativa platser och alternativa utformningar.
Det har bedömts endast vara relevant att ha en övergripande beskrivning av miljöns utveckling i relation till alternativa placeringar. Den övergripande lokaliseringsprövningen har
skett på översiktplanenivå och bedöms därmed vara utredd.

Avgränsning av betydande miljöpåverkan
I behovsbedömningen har det konstaterats att genomförandet av planen kan medföra en
betydande miljöpåverkan. För utformning av miljöbedömningens och MKB:ns innehåll ska
en avgränsning göras beträffande omfattning och detaljeringsgrad. Syftet är bland annat att
koncentrera arbetet till de miljöfrågor som är mest relevanta för den aktuella planen. Vad
en MKB för en detaljplan ska innehålla regleras i 6 kapitel, 12 och 13 §§ miljöbalken. Generellt ska en MKB till en detaljplan innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till:
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•
•

Bedömningsmetoder och aktuell kunskap
Planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad
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•
•

Allmänhetens intresse
Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer
och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.

Enligt 6 kapitlet miljöbalken ska en beskrivning göras av den betydande miljöpåverkan som
kan antas uppkomma.
Det finns en pågående process med att upprätta tillståndsansökan för utfyllnaden. Fastighetsägaren ansvarar för denna process, inklusive arbetet med MKB för verksamheten.
Genomförandet av detaljplanen bedöms ge betydande miljöpåverkan avseende följande
frågor och därför har också miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) avgränsats till att gälla
dessa:
•
•

Stadsbild och landskapsbild (vindkraftverken)
Påverkan från industri- och hamnverksamhet (risk- och säkerhet, luft- och vattenkvalitet, buller och trafik beskrivs även separat under avsnittet ”Övriga miljöaspekter”)
• Utfyllnaden i havet
• Strandskydd
• Naturmiljön, Natura 2000 samt skyddade arter
Miljökonsekvensbeskrivningen avslutas med en samlad bedömning av förslaget utifrån perspektivet av de miljökonsekvenser som genomförandet kan förutses ge upphov till och
som det eventuella planbeslutet kan resultera i.

Övriga miljöaspekter och konsekvenser
Övriga konsekvenser från risk och säkerhet, klimatförändringar, markföroreningar, buller
och trafikkonsekvenser beskrivs här i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) för att få en
bättre övergripande bild över planförslagets sammanlagda miljöpåverkan.
Konsekvenser från tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenser av projektet
beskrivs i planbeskrivningen, under avsnittet ”konsekvenser”.

Alternativ
Nollalternativ

Miljöbalken definierar nollalternativet som en beskrivning av att den planerade verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd. Detta innebär inte nödvändigtvis att allting förblir som i dagsläget, utan handlar om vilken utveckling som är trolig om inte den verksamhet som planförslaget medger blir av.
Nollalternativet innebär att Norra hamnen utvecklas inom ramen för redan befintliga detaljplaner. Inga byggrätter för vindkraftverk läggs ut och ingen utfyllnad av havsområdet
sker.
Konsekvenserna av nollalternativet är att befintliga landområden i Malmö hamn inte är tillräckligt stora för att täcka stadens behov av mark för hamnanknuten tung industri och industri med risk- och skyddszoner. Befintliga landområden i Norra hamnen blir också otillräckliga för att hantera den förväntade dryga fördubblingen av godsvolymer i Malmö hamn
år 2040. Att förflytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart är ett mål som delas
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av EU, regeringen och regionen. Nollalternativet möjliggör inte för en utveckling och ökning av godstransporter från och till Malmö hamn, och det transportnätverk som finns etablerat där. Detta bedöms påverka flera av de globala hållbarhetsmålen negativt.
Huvudalternativ (Planförslag)

Malmö hamn är det enda område utmed Malmös kustlinje, som utgör ett större hamn- och
verksamhetsområde, och som av den anledningen är aktuellt för en utbyggnad. Alla befintliga logistiklösningar av efterfrågad typ är knutna till detta område. Därutöver görs bedömningen att det är orimligt att de behov som staten genom Trafikverket har bedömt kommer
att uppstå i Malmö hamn och som är direkt kopplade till transporter till sjöss, spår och väg,
kan tillgodoses på andra platser i Malmö stad än Norra hamnen utan betydligt större miljöpåverkan än för det ansökta alternativet. Det nu aktuella projektet är en direkt fortsättning
på Norra hamnen-projektet och kopplat till den infrastruktur som finns här.

Huvudalternativet valdes för att det inte stör befintliga farlederna 231 Malmö redd-Oljehamnen och 232 Malmö redd-Frihamnen medan den alternativa lokaliseringen, se illustration 1, riskerar att störa den norra farleden 231 Malmö redd-Oljehamnen, som är av riksintresse för kommunikation.
Huvudalternativet stör inte den befintliga kajen Swede Harbour med tillhörande kajfunktioner längs den norra kuststräckan av Norra hamnen som är av riksintresse för hamnverksamhet. Den alternativa lokaliseringen riskerar att störa dessa kajers funktioner.
Huvudalternativet ligger längre ifrån Natura 2000-områdena och naturreservaten i Lommabukten och medför en mindre hydraulisk påverkan på dessa områden än vad den alternativa lokaliseringen i norr gör.
Alternativa placeringar

Möjliga alternativa lokaliseringar för utökat hamn- och verksamhetsområde i Malmö har
studerats i ”Val av alternativa lokaliseringslösningar för utökat hamn- och verksamhetsområde, Malmö
Fastighets- och gatukontoret 2020-04-18”.
Malmö kommun bedöms vara en lämplig lokalisering då både hamnen och farlederna 231
Malmö redd-Oljehamnen och 232 Malmö redd-Frihamnen ingår i Trans-European Transport Network (TEN) som är ett strategiskt viktigt nätverk för transporter inom Europa.
Malmö hamn är det enda område utmed Malmös kustlinje, som utgör ett större hamn- och
verksamhetsområde, och som av den anledningen är aktuellt för en utbyggnad. Alla befintliga logistiklösningar av efterfrågad typ är knutna till detta område. Därutöver skulle en etablering i Malmös övriga kustlinje, utanför hamnområdet, ge allt för stora oöverskådliga miljökonsekvenser.

Eftersom alla andra alternativ utmed Malmös kustlinje för lokalisering av nytt område för
Malmö Industrial Park och hamnområdet uteslutits har två lägen varit aktuella i samband
med expansion.
De två alternativen som studerades där är alternativ 1 och alternativ 2, se illustration 1 nedan. Lokaliseringen som valdes som huvudalternativ (lokalisering 1, se illustration 1 nedan)
bedömdes som det mest fördelaktiga beaktat ett antal förutsättningar.
Alternativ 2 som är en alternativ placering (se illustration 1) anses kunna utgöra en större
påverkan på vattenströmmarna och även en större påverkan på Natura 2000 områdena. I
samband med utbyggnad av nytt verksamhetsområde riskerar farleden för Oljehamnen störas av Alternativ 2. I lokalisering Alternativ 2 riskerar även framtida kajläge att försvinna.
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Illustration 1. Alternativ 1 är huvudalternativets lokalisering och alternativ 2 visar utvidgning av hamnoch verksamhetsområdet mot norr.

Miljökonsekvenser
Stadsbild och landskapsbild (vindkraftverken)

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att vindkraft inte byggs ut i den planerade omfattningen i Norra
hamnen. Påverkan på stadsbild och landskapsbild uteblir. Lokaliseringar kan vara möjligt
på platser som är mindre optimala i fråga om att utnyttja vindresursen.
Huvudalternativ (Planförslag)
Etablering av vindkraft har en påverkan på landskapsbilden som stadsbyggnadskontoret
har bedömt vara betydande.
Förslaget medger en bebyggelse med nockhöjder på upp till 45 meter vilket innebär en
markant förändring av stadsbilden. Norra hamnen bedöms dock vara mindre känslig för
högre byggnadsvolymer, dels på grund av att det i hamnen redan förekommer höga byggnadsverk och dels på grund av dess avstånd från bostadsområden och den centrala staden.
Detaljplanen medger dock även etablering av vindkraftverk i utkanten av planområdet till
en totalhöjd på upp till 175 meter, vilket kommer att kunna synas vida omkring och bli ett
dominerande visuellt inslag.
Slutsatsen är att planförslaget/huvudalternativet innebär att vindkraftverken kommer få en
påverkan på stads- och landskapsbilden som inte är försumbar. Dock kan det konstateras
efter studie av fotomontage att verken faller in väl i bilden av ett industrilandskap med kranar, silos och höga industribyggnader.
Vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden har studerats genom fotomontage vilka redovisas nedan. Fotomontaget föreställer tre tänkta vindkraftverk av modellen Vestas V112
(med totalhöjd på 150 meter), placerade i Norra hamnen inom den del av förslaget till detaljplan som medger vindkraftverk. Aktuellt planförslag möjliggör för två vindkraftverk i
samma placering.
Tre fotopunkter valdes ut för att ge en representativ bild av vindkraftsverkens påverkan.
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Vindkraftverk
Fotopunkt

Fotopunkt 1 - Vid Dockan i Västra hamnen
Fotopunkt 2 - Vid Anna Lindhs plats i Inre hamnen, samt
Fotopunkt 3 - Vid piren i Lomma hamn i Lomma kommun

Fotopunkt 1 – Dockan. Fotomontage visar tre vindkraftverk inom föreslaget planområde som är solbelysta
och framträder starkare än vad som oftast kommer att vara fallet.
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Fotopunkt 1 – Dockan. Fotomontage visar tre vindkraftverk inom föreslaget planområde som inte är solbelysta.

Fotopunkt 2. Anna Lindhs plats. Fotomontage visar tre vindkraftverk inom föreslaget planområde som är
solbelysta och framträder starkare än vad som oftast kommer att vara fallet.
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Fotopunkt 2. Anna Lindhs plats. Fotomontage visar tre vindkraftverk inom föreslaget planområde som
inte är solbelysta.

Fotopunkt 3. Piren i Lomma Hamn. Fotomontage visar tre vindkraftverk inom föreslaget planområde
som syns mellan Turning Torso och Öresundsbrons pyloner.
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Påverkan från industri- och hamnverksamhet

Här presenteras en sammanfattande bedömning av påverkan från den planerade industrioch hamnverksamheten. För en närmare bedömning av planförslagets konsekvenser från
industri- och hamnverksamhet kopplat till buller, luft- och vattenkvalité, risker och säkerhet
samt trafik se även under avsnittet ”Övrig miljöpåverkan”.
Nollalternativ
Påverkan på kringliggande hamn- och industriverksamhet
Nollalternativet innebär att påverkan på kringliggande industri- och hamnverksamheter blir
något mindre avseende buller från nya verksamheter och från vindkraftverken. Området
består dock redan av hamn- och industriverksamhet med befintliga vindkraftverk som i sig
redan medför påverkan på sin omgivning.
Påverkan på närmast liggande bostäder
Nollalternativet skiljer sig från huvudförslaget eftersom en del av hamnens utveckling av
verksamheten inte kan etablera sig norrut vilket kan påverkan främst nya planerade utbyggnader i utvecklingsområdet Nyhamnen.
Huvudalternativ (Planförslag)
Området består redan av hamn- och industriverksamhet som i sig redan medför viss påverkan på sin omgivning. Detaljplanen medger industri- och hamnverksamheter utan egentlig
begränsning och genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Verksamheter med stor miljöpåverkan omfattas dock av tillståndsplikt och kommer därför att bli föremål för miljökonsekvensbeskrivning vid kommande tillståndsprövning. Dessa eventuella
tillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar kommer att utreda och beskriva konsekvenserna av respektive verksamhetsspecifika miljöpåverkan, däremot kommer inte de samlade
effekterna av etableringen av industriområdet kunna bedömas i de enskilda ärendena.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att de frågor av betydelse som inte kommer att kunna
prövas i kommande tillståndsansökningar är förändringar i trafiksystemet samt hårdgörandet av ytor.
Påverkan på kringliggande hamn- och industriverksamheter
En utredning avseende risker kopplade till vindkraftsetablering ”Risker med placering av
vindkraftverk nära eller inom ett arbetsområde i Norra hamnen” togs fram av Pöyry 201310-22, där identifierade risker för de kringliggande verksamheter som finns i närheten är
försumbara genom att vidta vissa åtgärder.
Ett hamn- och industriområde som Norra hamnen ger oundvikligen upphov till buller i sig,
men alstrar även trafik som orsakar buller. Bullret som verksamheterna i Norra hamnen orsakar påverkar främst närområdet och områden kring den infrastruktur som förbinder
Norra hamnen med det övergripande väg- och järnvägsnätet. Dessa områden är uteslutande industri- och hamnområden och verksamhet pågår runt planområdet idag.
Hamnen genererar idag verksamhetsbuller som är kopplat till och regleras i hamnens miljötillstånd. En etablering av planområdets verksamheter kommer prövas och regleras i samband med tillståndsgivning avseende bulleralstring.
Den belastning på det befintliga transportsystemet som kan uppstå hanteras redan genom
planerade ombyggnader av transportnätet.
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Påverkan på närmast liggande bostäder
Avståndet till närmaste bostäder vid Dockan är cirka 1500 - 2000 meter, vilket ger goda
förutsättningar att klara lagstiftningens krav på buller. Avståndet till framtida bostäder i pågående och nya detaljplaner inom Nyhamnen bör också kunna klaras avseende bulleralstring.
Hamnen genererar idag verksamhetsbuller som är kopplat till och regleras i hamnens miljötillstånd. En etablering av planområdets verksamheter kommer prövas och regleras i samband med tillståndsgivning avseende bulleralstring.
Utfyllnad i havet

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att vattnet inte fylls ut. Ingen utvidgning av Norra hamnens verksamhet sker. Nollalternativet innebär ingen förändring i havsströmmar mot rådande förhållanden eller någon påverkan på havsfaunan och bl. a ålgräset.
Huvudalternativ (Planförslag)
Genomförandet av detaljplanen i de delar som idag utgörs av vattenområde är beroende av
att utfyllnad kan ske. Denna utfyllnad i sig innebär en samlad miljöpåverkan som kan brytas
ner i en rad olika frågor – exempelvis påverkan på strömningsförhållanden i sundet och påverkan på flora och fauna etc.
Utfyllnaden är en tillståndspliktig verksamhet eftersom det handlar om en åtgärd i vatten
som kan påverka allmänna och enskilda intressen. Miljöbalkens regler om tillståndspliktiga
verksamheter föreskriver att en MKB ska tas fram och ligga till grund för tillståndsbeslutet.
Reglerna om MKB för detaljplan anger att innehållet ska anpassas med hänsyn tagen bland
annat till vilken kunskap som är tillgänglig samt att vissa frågor bättre kan hanteras i samband med andra prövningar.
Det finns en pågående process med att upprätta tillståndsansökan för utfyllnaden. Verksamhetsutövaren ansvarar för denna process, inklusive arbetet med MKB för verksamheten.
Nedan görs en kort sammanfattning kring miljökonsekvenserna för detaljplanen för utfyllnad i havet. Med hänvisning till ovanstående och 6 kap 13§ miljöbalken berör därför denna
redovisning av miljökonsekvenserna för detaljplanen inte frågan om utfyllnad i havet ytterligare.
Utfyllnaden kommer att medföra viss förlust av ålgräshabitat, som i sin tur hyser köpenhamnsmussla. Att ersätta denna habitatsförlust fysiskt bedöms som svårt. Dels saknas
lämpliga områden och dels har flytt/transplantation av ålgräs visat sig vara svårt att genomföra i praktiken (metoden har tillämpats enligt domar i Göteborgs hamn samt i Ystads
hamn, med dåligt resultat i båda fallen).
Även transplantation av köpenhamnsmussla bedöms vara svårt att genomföra, då köpenhamnsmusslor huvudsakligen lever fästa uppe på ålgräsblad. Om musslor skulle skördas
och placeras i ett nytt område, kommer de antagligen att landa på bottnen i utsättningsområdet. Musslorna kan då inte ta sig upp på ålgräsbladen igen, och de bedöms klara sig dåligt
levandes direkt på bottnen. (Lundgren 2019). För att kompensera för habitatsförlusten som
beskrivs ovan, föreslår sökanden en ekonomisk kompensation.
Den färdigställda utfyllnaden kommer att ha en viss påverkan på de lokala strömningsmönstren och -hastigheterna kring Norra hamnen då vattnet inte längre kan följa samma
väg som tidigare.
Omsättningen i Lommabukten väntas dock inte påverkas av utfyllnaden.
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Sammanfattningsvis bedöms utfyllnaden inte påverka storskaliga strömningsmönster eller
vattenomsättningen i Lommabukten.
Strandskydd

Områdets utbyggda delar av hamnen är av naturliga skäl inte tillgängliga. Strandskyddet
som normalt gäller längs kuster, sjöar och vattendrag är sedan tidigare upphävt i Norra
Hamnen. Enligt reglerna om områdesskydd i miljöbalken återinträder dock ett upphävt
strandskydd när ett planlagt område planläggs på nytt eller om detaljplanen upphävs. Av
denna anledning måste alltså utbyggnaden enligt planförslaget åter igen prövas mot strandskyddsbestämmelserna. De särskilda skäl som kan åberopas för att upphäva strandskyddet
återfinns i 7 kap 18c § miljöbalken och utgörs av nedanstående:
•

Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.

•

Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen.

•

Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet kan inte tillgodoses utanför området.

•

Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte
genomföras utanför området.

•

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området.

•

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att strandskyddet är upphävt på delar av planområdet på land som
idag är planlagt för hamn- och industriändamål.
Huvudalternativ (Planförslag)
Huvudalternativet innebär att strandskyddet återinträder när en ny detaljplan påbörjas men
upphävs när detaljplanen vunnit laga kraft. Planförslaget har redan tagits i anspråk för
hamn- och industriverksamhet. Området närmast kajen behövs för hamnverksamheten och
kan inte tillgodoses på något annat område. Utvidgningen av hamnen kan inte lokaliseras
på någon annan placering längs med Malmös kust.
Naturmiljö

Planförslaget berörs av formella områdesskydd i form av strandskydd, Natura 2000-området norr om planområdet samt skyddade arter och konsekvensbeskrivs nedan.
Natura 2000

Aktuellt planområde befinner sig ca 2,0 km väster om både fågeldirektivet (SPA) och artoch habitatsdirektivet (SCI). Natura 2000 området beskrivs även närmare i planbeskrivningen under avsnittet ”Planområdet” och rubriken ”Naturmiljö”.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att i det fall etableringen av verksamheter, vindkraft och utfyllnaden inte kommer till stånd är området ändå till stor del ianspråktaget, eller kan med stöd av
gällande detaljplaner tas i anspråk för hamn- och industriverksamhet. Kustlinjen kan bebyggas med gällande detaljplaner även om utfyllnaden inte skulle bli av. Vindkraftverk finns
redan öster om planområdet på ett närmare avstånd till Natura 2000-områdena.
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Natura 2000-områdena påverkas i motsvarande grad som planförslaget, med den skillnaden
att vindkraftverkens påverkan på fågellivet minskas.
Huvudalternativ (Planförslag)
Utfyllnaden bedöms inte påverka storskaliga strömningsmönster eller påverka vattenomsättningen i Lommabukten, som är en utpekat skyddsvärd vattenmiljö. Ingen påverkan på
de Natura 2000-områden eller naturreservat som finns här bedöms således ske.
Vindkraftsverk kan i vissa högrisklägen ha stor påverkan på fåglar och vissa fågelgrupper
löper större risk att kollidera med vindkraftsverk än andra. Exempelvis är tärnor, rovfåglar,
måsar, trutar och hönsfåglar särskilt utsatta. Planförslaget är inte primärt en plan för vindkraft utan medger industri för hamnändamål i första hand. Därutöver tillåts uppförande av
några enstaka vindkraftsverk. Etablering av antalet vindkraftsverk begränsas till två på
grund av ett nödvändigt skyddsavstånd som verken ger upphov till.
För att studera de föreslagna vindkraftsverkens påverkan på Natura 2000-området togs utredningen Fåglar och Vindkraft i Malmö norra hamn fram av Ekologihuset, 2014-11-04 med ett
tilläggsyttrande från 2019-09-18.
Enligt utredningen från 2014 bedöms det inte föreligga någon risk för att de två planerade
vindkraftverken skulle kunna innebära en negativ påverkan på fågelfaunan i Natura 2000området. Flertalet arter i Natura 2000 området beröms inte röra sig inom området för den
planerade vindkraftsetableringen eller dess närområde. Vissa dykänder passerar dock genom området på sina flygturer mellan viloplatser och födosöksområden. Vindkraftverken
anses inte utgöra någon risk för dessa eftersom de dels rör sig på låg höjd, dels undviker att
flyga alltför nära vindkraftverk. Flyttande ejdrar kan eventuellt vara utsatta för en viss kollisionsrisk eftersom vindkraftverken planeras i deras flygriktning. Erfarenheterna från befintliga vidkraftverksetableringar (Kalmarsund, Rödsand i Danmark, Lillgrund i Skåne) visar att ejdrarna generellt väjer för vindkraftverk. Gällande häckande och listade arter bedöms vindkraftverken inte utgör en riskfaktor. Dels för att verken inte lokaliseras där fågelhabitatet planerats och dels eftersom det rör sig om häckfåglar som inte vistas på så pass
hög höjd i häckningsområdet att de utsätts för risker. I övrigt undviker dessa närområdet
till vindkraftverk.
Eftersom utredningen Fåglar och Vindkraft i Malmö norra hamn från 2014 utgick från vindkraftsverk med en totalhöjd av 150 meter, till skillnad från planförslagets 175 meter, har ett
tilläggsyttrande Vindkraftverk i Malmö hamn i relation till fågelförekomsten från 2019-09-18 tagits
fram under planprocessen.
Enligt yttrandet bedöms de planerade vindkraftverken inte innebära någon negativ påverkan på fågelfaunan i området även om de är större och högre med en totalhöjd upp till 175
meter.
Tärnor flyger på relativt låg höjd, vilket innebär att de inte riskerar att kollidera med vindkraftverken om de skulle flyga i deras riktning. Flera sjöfågelarters flygturer mellan Lommabukten och Malmö hamn sker mestadels över öppet vatten och på låg höjd varför vindkraftverken inte bedöms påverka dessa arter. Vid vissa vindförhållanden under våren kan
ejdrar passera ganska nära över land eller tvärs över de yttre delarna av planområdet. Erfarenheterna från Lillgrund i Öresund och andra vindkraftsparker visar att ejdrarna undviker
vindkraftverk och tar en omväg. Storleken på vindkraftsverken bedöms inte påverka detta
beteende.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget påverka fågellivet delvis, dels genom att mark tas
i anspråk för bebyggelse samt dels genom utbyggnaden av vindkraft. Utifrån planens förutsättningar och ovanstående utredningar får konsekvenserna av planförslaget anses vara ac-
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ceptabla. Utfyllnaden bedöms inte påverka storskaliga strömningsmönster eller påverka vattenomsättningen i Lommabukten, som är en utpekat skyddsvärd vattenmiljö. Ingen påverkan på de Natura 2000-områden eller naturreservat som finns här bedöms således ske.
Skyddade arter

Förutsättningar
Aktuellt planområde har skapats genom utfyllnadsmassor. Denna utfyllnad har skett de
senaste åren och etappvis.
Norra hamnen är idag viktig som häckplats för fåglar, men även som flytt-, rast- och övervintringsplats för flera fågelarter. Enligt en inventering av fågellivet Inventering av vadare, tärnor och måsar i Norra hamnen 1998–2014 framtagen av Skånes Ornitologiska Förening år
2014 är det sannolikt att samtliga vadare utom strandskatan successivt kommer att försvinna om hela Norra hamnen exploateras på samma sätt som har skett i Mellersta hamnen. Bland tärnorna kommer förmodligen en del fisktärnor, möjligen också några silvertärnor, att finna lämpliga, helst inhägnade, sparsamt bevuxna grönytor, medan småtärnorna
förmodligen kommer att tvingas överge området. De senare kräver större och mycket vegetationsfattiga grusytor samt relativ ostördhet.
En sökning i artprotalen för hela Norra Hamnen området ger träffar på några av de arter
som är skyddade enligt artskyddsförordningen som bl a grönfläckig padda, ätlig groda,
dvärgpipistrell, och gråsäl.
En sökning på aktuellt planområde i artportalen ger inga träffar för de arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Även större delen av utfyllnadsområdet som gränsar till
planområdet i öster har fyllts ut för inte så lång tid tillbaka och antagandet får göras att inga
arter har hunnit etablera sig på platsen på så kort tid.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att i det fall etableringen av verksamheter, vindkraft och utfyllnaden inte kommer till stånd kan det ändå vara möjligt att uppföra vindkraftverk inom ramen
för ändamålet industri i gällande detaljplaner. Vindkraftverk finns redan öster om aktuellt
planområde. Samma påverkan som planförslaget för fågellivet kan därför förväntas i nollalternativet, om än i lägre grad eftersom ytterligare två vindkraftverk skulle uppföras och en
mindre anlagd yta är planlagd än idag.
I gällande planer kan verksamheter byggas ut även om planförslaget inte genomförs i sin
helhet med utfyllnad och verksamheter. Utifrån att området har fyllts ut på senare tid och
utifrån att inga kända skyddade arter har hittats inom planområdet i artportalen kan därför
samma låga påverkan förväntas i nollalternativet som i huvudalternativet.
Huvudalternativ (Planförslag)
Planförslaget bedöms ha en viss påverkan på fågellivet men detaljplanen säkerställer samtidigt ett fågelhabitat (NATUR). Övriga skyddade arter väntas inte påverkas av aktuellt planförslag dels på grund av att planområdet har fyllts ut etappvis under kort tid och dels då
inga arter har återfunnits inom aktuellt planområde i en sökning i artportalen.
Planförslaget bedöms påverka fågellivet dels genom att mark tas i anspråk för bebyggelse
dels genom utbyggnaden av vindkraft. I gällande planer kan verksamheter byggas ut även
om planförslaget inte genomförs i sin helhet med utfyllnad och verksamheter.
I samband med etableringen av industriverksamheter kommer ytor att hårdgöras och bebyggas. Det medför att områden som idag utgör häckningsplatser för fåglar kommer att
försvinna.
Planområdet omfattar en befintlig fågelbiotop. Fågelbiotopen skapades som kompensation
för ytor i Västra hamnen som tidigare fungerat som häckningsplats och livsmiljö för fåglar
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men som nu har exploaterats. Planförslaget innebär att en ny kompensationsyta skapas i
planområdets nordöstra del i form av ett naturområde.
I intilliggande detaljplan (dp 5203) cirka 760 meter öster om planområdet finns ett cirka
153 000 kvm stort naturområde avsatt. Naturområdet syftar i första hand till att sörja för
skyddet av grönfläckig padda men kan även gynna fågellivet i Norra hamnen.
Sammanfattningsvis väntas planförslaget innebära en viss påverkan på fågellivet men som
får anses vara acceptabel.
För en bedömning av vindkraftverkens påverkan på fågellivet, se avsnittet ”Natura 2000”
ovan.
Påverkan på miljökvalitetsmål

Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål inom olika områden. Dessa mål har sedan regionaliserats av samtliga länsstyrelser. Nedanstående tabell redovisar de olika målen samt
anger hur planförslaget förhåller sig till vart och ett av dem.
Nationella miljömål

Planförslag

Begränsad klimatpåverkan

Planförslaget påverkar miljömålet positivt
genom att det möjliggör en utbyggnad av
hamnrelaterade verksamheter samt vindkraft

Frisk luft

En utbyggnad och utveckling av hamnområdet innebär ett tillskott av verksamheter, vilket kan ge ökade utsläpp lokalt.
Etableringen på platsen innebär dock en
möjlighet att regionalt koncentrera verksamheterna dit där det finns goda kopplingar till det övergripande transportsystemet, vilket kan ge mindre utsläpp på sikt.

Bara naturlig försurning

Planförslaget påverkar inte miljömålet.

Giftfri miljö

Planförslaget påverkar inte miljömålet.

Skyddande ozonskikt

Planförslaget påverkar inte miljömålet.

Säker strålmiljö

Planförslaget påverkar inte miljömålet.

Ingen övergödning

Planförslaget påverkar inte miljömålet.

Levande sjöar och vattendrag

Planförslaget påverkar inte miljömålet.

Grundvatten av god kvalitet

Planförslaget påverkar inte miljömålet.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Planförslaget påverkar inte miljömålet.

Myllrande våtmarker

Planförslaget påverkar inte miljömålet.

Levande skogar

Planförslaget påverkar inte miljömålet.

Ett rikt odlingslandskap

Planförslaget påverkar miljömålet svagt
positivt i den meningen att mark kan tas i
anspråk för industriändamål inom den befintliga stadsstrukturen istället för på jordbruksmark.

Storslagen fjällmiljö

Planförslaget påverkar inte miljömålet.

God bebyggd miljö

Planförslaget påverkar miljömålet positivt.
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Kommentar

Området är utfyllt med rena massor
med nivåer motsvarande mellan känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning. Exploateringen
kommer inte att medföra att förorenad mark tas i anspråk och att gifter
lämnar området.

Med en hantering av dagvatten och
spillvatten i enlighet med de krav som
kommunen genom VA-syd ställer tilllåts inga föroreningar komma ut i havet eller grundvattnet.

Utbyggnaden av Norra Hamnen är
ett led i en medveten och långsiktig

hushållning med mark i Malmö kommun som bland annat innebär att störande verksamhet koncentreras till
verksamhetsområden. Detta är en
förutsättning för den förtätning av
staden som kommunens utbyggnadsstrategi vilar på. Planförslagets påverkan på stadsbilden anses vara acceptabel.
Ett rikt växt- och djurliv

Planförslaget påverkar miljömålet negativt
genom att mark tas i anspråk för industrioch hamnändamål som utgör livsmiljöer
för flera arter, varav några är skyddade av
artskyddsförordningen.

Åtgärder i enlighet med detaljplanen
syftar till att minimera påverkan.

Övrig miljöpåverkan
Risker och säkerhet

I och med planläggningen av industriområdet kommer det att bli möjligt att förlägga verksamheter inom planområdet som både påverkar risksituationen och som påverkas av andra
befintliga verksamheter. I fråga om detaljerade bedömningar beträffande behov av skyddsavstånd eller villkor för verksamheter går det inte att inom ramen för detaljplanen förutse
konsekvenserna.
En utredning avseende risker kopplade till vindkraftsetablering ”Risker med placering av vindkraftverk nära eller inom ett arbetsområde i Norra hamnen” togs fram av Pöyry 2013-10-22. Identifierade risker är nedfallande föremål från vindkraftverk dels i form av delar som lossnar
från själva kraftverket dels isbitar som lossnar vintertid.
Enligt utredningen är risken för att någon skadas av andra nedfallande föremål än is försumbar så länge som service utförs av en professionell utövare. Utredningen föreslår bland
annat åtgärder i form av isdetektorer och informationstavlor. För att undvika plåtskador
bedöms det inte lämpligt med parkeringsplatser inom 200 meter från verken.
Luftkvalitet

Områdets fysiska förutsättningar med läget vid havet gör området relativt välventilerat.
Även om områdets verksamheter bedöms ge ett tillskott till stadens totala mängd luftföroreningar så bedöms inte miljökvalitetsnormerna för luft överskridas.
Utfyllnaden bidrar till att ett vattenområde omvandlas till landområde med bland annat industrier. Det bedöms att det i och med detta, beroende på vilka industrier som kommer att
finnas inom området, finns risk för ökade luftburna svavel- och kväveutsläpp från området.
Ansökt verksamhet har däremot ingen direkt koppling till, och bedöms inte strida mot miljömålet Bara naturlig försurning i det här avseendet.
En omfördelning av godstransport från väg till järnväg och/eller färjetrafik bedöms, trots
betydande svaveldioxid och kväveoxidutsläpp från den internationella sjöfarten, leda till totalt minskade utsläpp av framför allt kväveoxider från transportsektorn.
Planläggningen möjliggör etablering av verksamheter i anslutning till Norra hamnens logistiska system, med dess möjligheter till transporter på spår och vatten. Eftersom utsläpp per
transporterat ton gods är lägre vid spår- och fartygstransport än vid vägtransport så bidrar
ansökt verksamhet till att begränsa framtida utsläpp per transporterad godsvolym.
Utsläpp från godstransporter minskar när fler transporter kan flyttas från väg till sjöfart och
järnväg.
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Vattenkvalitet
Miljökvalitetsnorm för vatten

Sveriges ytvatten är idag indelade i geografiska delområden som kallas vattenförekomster
och i myndigheternas databas VISS (VattenInformationsSystem Sverige) finns bedömningar av den aktuella miljöstatusen i vattenförekomsterna.
Målen för miljöstatusen i en vattenförekomst bestäms av myndigheterna genom så kallade
miljökvalitetsnormer (MKN). MKN är bestämmelser om kraven på vattenkvaliteten, och
huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas
god status. Miljötillståndet i en vattenförekomst beskrivs genom ekologisk och kemisk status, och klassificeras utifrån en bedömning av ett antal kvalitetsfaktorer som i sin tur delas
in i olika parametrar. En vattenförekomsts samlade status motsvarar en sammanvägning av
kvalitetsfaktorerna där de biologiska faktorerna är styrande.
Området som omfattas av ansökt verksamhet och aktuellt planområde är en del av vattenförekomsten Malmö hamnområde (id WA27428567), som är en 5 km2 stor kustförekomst i
Södra Östersjöns vattendistrikt.
Den beslutade miljökvalitetsnormen (kvalitetskravet) för Malmö hamnområde fastställdes
år 2017 och är att uppnå måttlig ekologisk status till år 2027, liksom god kemisk ytvattenstatus med mindre stränga krav för polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver
och kvicksilverföreningar.
Miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk status är ett krav som är mindre strängt än huvudregeln som är att vattenförekomster ska uppnå god status. Det sänkta kravet fastställdes
med motiveringen att de åtgärder som krävs för att uppnå god ekologisk status avseende
hydromorfologi i förekomsten skulle leda till att den befintliga hamnverksamheten inte
skulle kunna bedrivas i nuvarande omfattning. Hamnverksamheten bedömdes utgöra ett
sådant väsentligt samhällsintresse som motiverar att ett mindre strängt krav fastställs, eftersom det bedömdes vara ekonomiskt orimligt att vidta alla de åtgärder som krävs för att
nå god ekologisk status i vattenförekomsten som helhet. För kvalitetsfaktorer som inte är
direkt kopplade till hamnverksamhetens fysiska påverkan på vattenförekomsten, bedöms
det vara möjligt att uppnå god ekologisk status, men med en tidsfrist till år 2027.
Vattenförekomstens hydromorfologiska status klassificerades för första gången sommaren
2019, och visar en sänkt status i linje med antagandena gjorda vid fastställandet av kvalitetskravet.
Vattenförekomsten uppnår enligt myndigheternas senaste bedömning (år 2019) den fastställda normen måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras endast på den fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen. Även den biologiska kvalitetsfaktorn växtplankton, de
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna ljusförhållanden och särskilda förorenande ämnen (koppar),
liksom de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna konnektivitet, hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd har klassificerats.
Beslutad miljökvalitetsnorm med avseende på kemisk ytvattenstatus uppnås inte i förekomsten.
Utfyllnadens påverkan på vattenförekomsten

Nedan görs en kort sammanfattning kring utfyllnadens påverkan på vattenförekomsten.
Med hänvisning till ovanstående och 6 kap 13§ miljöbalken berör därför denna redovisning
av miljökonsekvenserna för detaljplanen inte frågan om utfyllnad i havet ytterligare.
Utfyllnaden väntas inte ha någon direkt påverkan på näringsämnesbelastning till vattenförekomsten, och därmed ingen påverkan på kvalitetsfaktorerna näringsämnen och växtplankton. Kvalitetsfaktorn växtplankton är nämligen en indikator på näringsämnespåverkan i
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kustvatten. Planförslaget bedöms inte ha en varaktig påverkan på ljusförhållandena i vattenförekomsten. Under utfyllnadsarbetet förväntas grumling ske, men endast under en begränsad tid och i ett begränsat område. Utfyllnaden bedöms vidare inte medföra att förorenande ämnen släpps ut i vattenförekomsten i betydande mängder, eller ha en betydande påverkan på tillförseln av prioriterade ämnen till förekomsten då dagvattnet från det planerade verksamhetsområdet är tänkt att renas i svackdiken utifrån aktuell verksamhet.
Utfyllnaden innebär en negativ påverkan på vissa hydromorfologiska kvalitetsfaktorer på
grund av att en del av förekomsten tas i anspråk av ansökt verksamhet. Ansökt utfyllnad
utgör cirka 5 % av vattenförekomstens yta. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är stödjande i statusklassificeringar och kan endast försämra en ekologisk status från hög till god
(HVMFS 2013:19), och har därmed ingen betydelse för klassningen av den ekologiska statusen i det aktuella fallet.
Sammantaget bedöms utfyllnaden inte försvåra för recipienten att upprätthålla beslutade
miljökvalitetsnormer: måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus, utan överallt
överskridande ämnen.
Planförslagets påverkan på vattenförekomsten

Hanteringen av dagvattnet inom planområdet är dimensionerande för påverkan vattenförekomsten. Förekomsten av enskilda skyfall väntas inte påverka vattenkvaliteten negativt.
Aktuellt planområde utgör en mindre del i en större verksamhetsyta för hamn- och
industriändamål.
Anslutning av nytt VA-ledningsnät som kan anslutas med självfall till befintligt lednings-nät
i öster, kommer att vara beroende av att marken höjdsätts på sätt som gör det möjligt. Enligt en övergripande bedömning av höjdsättningen av området väntas en del av området
kunna anslutas till VA-nätet. Resterande delar (större delen av utfyllnadsområdet) kan antingen lösas genom att dagvattnet pumpas upp till VA-nätet eller avledas efter rening, dels i
svackdiken (inom allmän platsmark), dels inom fastigheten (enskilda verksamheter) till
Öresund.
För att lösa dagvattenhanteringen på allmän platsmark avsätts mark inom allmänna gator
för att ge plats åt fördröjning och rening i form av svackdiken (allmän platsmark). Dessa
svackdiken kommer anläggas i anslutning till gatorna på allmän platsmark innan verksamheterna etablerar sig på platsen.
Behovet av rening av dagvatten på kvartersmark beror av vilken typ av verksamhet som
etableras inom området. Oavsett om vattnet avleds till befintligt VAnät eller Öresund, ska
möjlighet till fördröjning och rening finnas inom respektive fastighet.
Sammanfattningsvis finns goda möjligheter inom planområdet för fördröjning och rening
av dagvatten dels på allmän platsmark (svackdiken), dels på kvartersmark beroende på typ
av verksamhet som etablerar sig i området. Östra delen av planområdet väntas kunna
kopplas på befintligt VA-nät. Aktuellt planområde utgör en mindre del i en större verksamhetsyta för hamn- och industriändamål. Ett genomförande av detaljplanen bedöms därmed
inte medföra någon större risk för försvårande av att uppnå ställda krav för miljökvalitetsnormer för vatten med vidtagna åtgärder.
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Illustration 2. Övergripande bedömning av dagvattenhanteringen inom planområdet utifrån hur områdets
höjdsättning väntas se ut. Blå pilar visar vattenavrinningen inom planområdet (gult markerat).
Klimatförändringar
Skyfall

I de enstaka fall skyfall inträffar finns goda förutsättningar för avvattning mot hamnen i
väst. Utrymme för fördröjning i samband med skyfall kommer att finnas inom allmän platsmark, längs med gatorna i svackdiken.
Översvämning

I samband med utfyllnaden av vattnet kommer marknivån vid färdig utfyllnad att vara mellan +3 m och +5 m (höjdsystem RH2000). Det innebär ett långsiktigt skydd för planområdet kopplat till havsnivåhöjningar. Byggnader kommer att ha ett färdigt golv på minst +3,0
m (i systemet RH 2000). Planbestämmelserna möjliggör för vågskydd vid kajer.
Klimatforskning visar att havsnivån förväntas stiga i takt med att jordens medeltemperatur
ökar. Fram till år 2100 räknar man med en höjning av havets medelvattenyta i storleksordningen 1,0 m (Bergström 2012). För att säkerställa den långsiktiga funktionen hos de ytor
och anläggningar som utfyllnadsarbetet syftar till att möjliggöra kommer marknivån vid färdig utfyllnad att vara mellan +3 m och +5 m (RH2000). För att säkerställa avrinningen från
området, kommer området att höjdsättas med svag lutning ut mot havet.
Markföroreningar

Befintligt markområde är utfyllt med massor från Citytunnelnarbetet som ska motsvara nivåer motsvarande mellan känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) för markanvändningens ändamål. Tidigare markundersökningar i angränsande
fastigheter Tjockoljan 1 och Verkö 5 visade båda på nivåer under MKM.
I ett PM ”Uppmätta medelhalter i massor som används i Norra Hamnen, Malmö” gjord av
SWECO, 2020-05-19 redovisas medelhalterna i massor från tre separata projekt som använts i befintlig utfyllnad i Norra hamnen i Malmö. Medelhalterna i de kontrollerade massor som använts i utfyllnadsområdena i Norra hamnen är betydligt lägre än de haltkriterier
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som gällde för projektet. I projektet användes MKM som haltkriterier för fyllnadsmassor,
men beräkningar visade att medelhalterna i massorna från tre typiska projekt uppgick till 1
– 28 %, 1 – 11 % respektive 16 – 28 % av riktvärdena för MKM. Medelhalterna är beräknade på massor som är provtagna och klassificerade innan de transporterats till Norra hamnen. Detta förhållande kan förväntas gälla generellt, eftersom det i princip inte är möjligt att
finna massor med ämneshalter som precis motsvarar haltkriterierna för samtliga studerade
ämnen. Det är dock troligt att halter över MKM förekommer just endast ställvis och att
halterna generellt är under riktvärdena för MKM, baserat på uppmätta medelhalter i avsnitten ovan. En förutsättning för att säkerställa att medelhalterna är lägre än haltkriterierna är
dock att en tillräckligt säker kontroll av massor utförs inför utfyllnader genomförs.
Angående de massor som planeras att användas vid utfyllnaden är saneringsbegrepp på
land inte tillämpbara för massor som placeras i vatten. Detta då bland annat spridningsrisken ser annorlunda ut. Vid utfyllnaden i vattenområdet ska samtliga massor till vallen uppfylla renhetskravet Känslig Markanvändning (KM). Utfyllnader innanför vallen ska uppfylla
renhetskravet Mindre Känslig Markanvändning (MKM). I miljökonsekvensbeskrivningen,
tillhörande tillståndsansökan för vattenverksamhet i Norra hamnen i Malmö, redovisas
vilka miljörisker (spridningsvägar) som föreligger om man använder MKM-massor som utfyllnadsmassor, dvs spridning till ytvatten, spridning till grundvatten osv.
En kompletterande markmiljöundersökning för området i anslutning till vallen längs med
befintlig kajkant, ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning Yttre vallen, Norra hamnen” gjord av
Ramböll 2020-08-17 visar på att halter av PAH, Barium och Arsenik över MKM i några av
punkterna på olika nivåer i vallen. I en punkt på nivån 1,0-1,5 överskrids PAH H farligt avfall (FA). I övrigt överskrider alla punkter minst KM vilket tyder på att den yttre vallen är
förorenad. Källan till föroreningen är ej känd men föroreningarna bedöms dock inte ha naturligt ursprung. Påträffade halter bedöms med dagens markanvändning inte innebära en
risk även med halter över farligt avfall (FA), så bör det åtgärdas på sikt. Inför exploatering
och om vallen, behöver avlägsnas rekommenderas en detaljerad undersökning med klassificering av massor och framtagande av en masshanteringsplan under genomförandeskedet.
Buller
Omgivningsbuller

Buller från industriell verksamhet
Ett hamn- och industriområde som Norra hamnen ger oundvikligen upphov till buller i sig,
men alstrar även trafik som orsakar buller. Bullret som verksamheterna i Norra hamnen orsakar påverkar främst närområdet och områden kring den infrastruktur som förbinder
Norra hamnen med det övergripande väg- och järnvägsnätet. Dessa områden är uteslutande industri- och hamnområden och verksamhet pågår runt planområdet idag.
Avståndet till närmaste bostäder vid Dockan är cirka 1500 - 2000 meter, vilket bör ge goda
förutsättningar att klara lagstiftningens krav på buller. Avståndet till framtida bostäder i pågående och nya detaljplaner inom Nyhamnen bör också kunna klaras avseende bulleralstring.
Hamnen genererar idag verksamhetsbuller som är kopplat till och regleras i hamnens miljötillstånd. En etablering av planområdets verksamheter kommer prövas och regleras i samband med tillståndsgivning avseende bulleraltring.
Ny exploatering, inom ett redan större omgivande område där hamn- och industriverksamhet bedrivs österut, väntas därmed inte påverka Natura 2000 området i nordost.
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Buller från vindkraftverken

Utifrån vindkraftverkens placering och höjd väntas inte genererat buller från vindkraftverken överskrida redan genererat buller som finns från hamnens verksamhet eller till närmaste bostäder.
Hamnen genererar idag verksamhetsbuller som är kopplat till och regleras i hamnens miljötillstånd. En etablering av vindkraftverken väntas inte överskrida gällande bestämmelser.
Det buller som vindkraftsanläggningar genererar behöver hålla lägre ljudnivå vid fasader på
nya bostäder än annat buller. På grund av ljudets karaktär bedömer Boverket och Naturvårdverket att kraven ska vara strängare mot vindkraft. Avståndet till närmaste bostäder vid
Dockan är cirka 1500 - 2000 meter, vilket bör ge goda förutsättningar att klara lagstiftningens krav på både buller och skuggreflexer. Avståndet till framtida bostäder i nya området
Nyhamnen bör också kunna klaras.
Trafikkonsekvenser

Det aktuella planområdet ligger i utkanten av ett större hamnområde. De åtgärder som föreslås för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet behöver därför ses i ett större sammanhang för att få full genomslagskraft. Exempelvis bör gång- och cykelnätet knytas ihop med
befintligt nät för att helheten ska fungera. På samma sätt bör framkomligheten för biltrafiken ses i ett sammanhang från de övergripande vägnäten ut till Norra hamnen.
Den belastning på det befintliga transportsystemet som kan uppstå hanteras redan genom
planerade ombyggnader av transportnätet.
Sammanfattad bedömning

Utbyggnaden enligt detaljplanen bedöms kunna ske utan att oacceptabla konsekvenser för
miljön uppstår. Störningar i form av exempelvis buller och utsläpp kan hanteras i detalj i
samband med tillståndsgivning och villkorsskrivning. Planförslaget påverkar fågellivet i en
omfattning som kräver att särskilda åtgärder vidtas genom att ett naturområde skapas. Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna vara acceptabla.
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