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Miljökonsekvensbeskrivning
Bakgrund
Kommunen ska enligt  kap. 11 § miljöbalken genomföra
en miljöbedömning av planer som kan antas innebära en
betydande miljöpåverkan. Vid framtagande av en översiktsplan (ÖP) finns det därmed lagmässiga krav att upprätta en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planen. Miljökonsekvensbeskrivningens
upplägg följer lagstiftningens krav på innehåll enligt 
kap. 12 § miljöbalken.
ÖV E RSIK TSPL A N ENS SYFT E
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Översiktsplan för Malmö beskriver prioriterade inriktningar, strategier och planeringsriktlinjer för att styra
användningen av mark, och vattenområden inom kommunens gränser. Strategier och planeringsriktlinjer är
framtagna för att bidra till att konsekvenserna av planens genomförande som helhet ska bli positiva för miljö,
såväl som socialt och ekonomiskt.
Det övergripande målet för översiktsplanen är att
Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar stad och en attraktiv plats att bo, besöka och
verka i. Översiktsplanen ska möjliggöra en utbyggnad av
Malmö som ska klara en fortsatt befolkningsökning under
de kommande decennierna. Huvudinriktningen är att
bygga tätare innanför Yttre Ringvägen. Barriärer kan överbryggas och staden läkas samman. Samtidigt ska staden
bli grönare. I översiktsplanen ligger förslag till satsningar
på vidareutveckling av kollektivtrafiken kombinerad
med mer bebyggelse i anslutning till kollektivtrafikstråk
och i stationsnära lägen. Utvecklingen ska stärka den
blandade staden med arbetsplatser, verksamheter och
service inom stadsstrukturen.
A ND R A R ELE VA N TA PL ANE R OCH PROGR AM

Översiktsplanen bygger på målen i Miljöprogram för
Malmö stad 2009–2020 och regionala och nationella mål.
Målen i miljöprogrammet är att staden ska försörjas med
förnybar energi, klimatpåverkan ska minska, staden ska
bli mera resurssnål, biologisk mångfald ska bevaras och
stärkas, jordbruksmark och naturvärden ska värnas och
vattentillgångar ska skyddas. Goda vistelsemiljöer, ren
luft och låga bullernivåer ska uppnås. Målen innebär
bland annat minskade utsläpp av växthusgaser, hållbart

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

nyttjande av naturtillgångar och att Malmö helt ska försörjas med förnybar energi på 200-talet. Målet är att
skapa en robust stadsstruktur för en växande befolkning
och samtidigt fortsätta utvecklas som en attraktiv och
hållbar stad.
Trafik- och mobilitetsplan för Malmö (2015) tar ett helhetsgrepp om kopplingen mellan stadsutveckling och
hållbara transporter utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Planen förtydligar hur en funktionsblandad, tät, grön och nära stad kan skapas och hur planeringen av stadens rörelser och trafik kan bidra till ett
mer tillgängligt och attraktivt Malmö.
Naturvårdsplan för Malmö stad (2012) utgör ett underlag för den fysiska planeringen och redovisar platser med
högst naturvärden. Plan för Malmös gröna och blå miljöer är
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ett pågående arbete som innebär en aktualisering och
omarbetning av Grönplan för Malmö (200) och som tar ett
bredare grepp genom att inkludera ekosystemtjänster.
Grönplanen är ett planeringsunderlag som presenterar
utvecklingsförslag för kommunens gröna miljöer utifrån en
rekreativ och biologisk utgångspunkt.

Sammanfattande redogörelse för hur
bedömningen gjorts
Översiktsplaneringen är en kontinuerligt pågående process där analyser av miljöaspekter och bedömningar av
olika alternativ görs successivt under lång tid. En avvägning av miljökonsekvenser gjordes kontinuerligt i arbetet med översiktsplanen som antogs 201, och sedan i
arbetet med den senaste som antogs 201. Miljökonsekvensbeskrivningen till samrådsunderlaget av ny översiktsplan har justerats och kompletterats där fördjupad
kunskap och nya ställningstaganden har ägt rum.
Miljökonsekvenserna har i första hand bedömts utifrån ett helhetsperspektiv. Det är väsentligt att olika miljöaspekter och konsekvenser på särskilda platser betraktas i ett större sammanhang, såväl geografiskt som tidsmässigt. Miljökonsekvenser måste också ses i sammanhang med sociala och ekonomiska aspekter.
Genomförande av planen kan ge både positiva och
negativa miljöeﬀekter och bådadera redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling
om den nya översiktsplanen inte genomförs, behandlas i
punkten "Alternativ och val".
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G E N ER ELL A AVGR ÄNSNINGAR

Miljökonsekvensbeskrivningen till översiktsplanen fokuserar på de frågor som kan innebära betydande miljöpåverkan på övergripande nivå. Strategier och planeringsriktlinjer i översiktsplanen är formulerade på ett sådant
sätt att utfallet ska bli positivt om de i alla led följs, för
såväl miljö som ekonomiskt och socialt. I delar kan dock
översiktsplanens förslag leda till negativa eﬀekter. Detta
tas upp och behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Eftersom det är översiktsplanen som ska miljökonsekvensbeskrivas är det i första hand de konsekvenser
som uppkommer om planen efterlevs som tas upp.
Bedömningen görs således utifrån förutsättningen att
planen kan genomföras till alla väsentliga delar. Det
betyder att konsekvensbeskrivningen tar upp flera positiva miljökonsekvenser.
Fortsatta miljöbedömningar på mer detaljerad nivå
behöver ske i kommande skeden av översiktsplaneringen (utställning och antagande). För särskilda områ-
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den i kommande planeringsprocesser, inom ramen för
tematiska eller geografiska fördjupade översiktplaner,
planprogram eller större detaljplaner skre fördjupade
bedömningar av miljöpåverkarn.
GE O GR AF IS K AVGR ÄNS NING

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar i första hand
Malmö stads geografiska område, inklusive havet. Där
aspekter måste ses i ett regionalt sammanhang lyfts
detta fram inom sakområdet.
TID S AVGR ÄNS NING

Översiktsplanen ska utgöra ett vägledande dokument
för utvecklingen av Malmö i ett långt tidsperspektiv.
Tidsperspektivet gör att konsekvenserna bedöms på en
översiktlig nivå. De reella konsekvenserna av genomförandet av planen kommer att påverkas av förändrade förutsättningar, hur samhället och miljön ändras under
tidsperioden, lokalt och globalt.

Miljöns utveckling om översiktsplanen
inte genomförs
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras med ett så kallat
nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka utan ändringar.
ALTE RNATIV O C H VAL

I det kontinuerliga arbetet med översiktlig planering
görs ständigt avväganden av olika alternativ. Efter
Malmö 2005: Aktualisering och komplettering av Malmös
översiktsplan togs ett antal tematiska PM, planer och
program fram som alla låg till grund för gällande översiktsplan. Strategiska vägval gjordes i samband med dialog-PM 200:1 Hur kan Malmö växa – hållbart?, där tre
alternativ vägdes mot varandra; 1. "Att växa inåt", 2. "Att
växa utåt", och . "Både inåt och utåt". Såväl gällande
plan som förslag till revidering följer i huvudsak strategin "Att växa inåt", då denna bedömts vara den bästa utifrån såväl miljö-, som ekonomiska och sociala aspekter.
Översiktsplanen är kommunens övergripande styrinstrument för den fysiska planeringen men har samtidigt
en begränsad möjlighet att styra över många skeenden
och förändringar i samhället. Andra utvecklingsalternativ är möjliga oavsett vad översiktsplanen förordar och
detta kan leda till andra konsekvenser än de som översiktsplanen har som mål. Det finns en mängd osäkerhetsfaktorer och omständigheter som i hög grad påverkar samhällsutvecklingen, till exempel omvärldens förändringar, ekonomiska möjligheter, statliga insatser och
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ingripanden, invånarnas beteendemönster, attityder och
konsumtionsvanor, förändringar i näringsliv och marknad, sociala faktorer med mera. Det finns skäl att
beskriva flera olika möjliga utfall och konsekvenser eftersom det sätter översiktsplanens intentioner i perspektiv.
Konsekvensbeskrivningen tar därför upp andra tänkbara
scenarier som planen inte styr över och beskrivningen
redogör för hur dessa kan motverkas av aktivt agerande
i enlighet med översiktsplanen och andra handlingsplaner och program som Malmö stad arbetar med.
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F ÖR ÄN D R IN G A R I RE L AT ION T ILL GÄLL ANDE ÖP

Malmös gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i maj 201. Översiktsplanen ska aktualiseras
varje mandatperiod. En översyn av gällande översiktsplan beslutades av kommunstyrelsen maj 201. Under
våren 2020 tas översiktsplanen upp för samråd. Utgångspunkten är att översiktsplanen i huvudsak är aktuell och
de prioriterade inriktningarna ska fortsätta gälla. Översynen innebär uppdateringar med hänsyn till nya förutsättningar och pågående planering. Utöver detta ska en
utblick mot Malmö som halvmiljonstad göras.
Malmös gällande översiktsplan består av två delar;
Planstrategi och kartlager med tillhörande planeringsriktlinjer. I samrådet tas endast Planstrategin upp, och
det är för samrådshandlingen (Planstrategin) som denna
miljökonsekvensbeskrivning gäller.
Planstrategin redovisar en övergripande markanvändningskarta. Kartan har uppdaterats med hänsyn till
vad som bebyggts sedan översiktsplanen antogs samt
föreslår ändrad markanvändning från fritid till blandad
stad i Jägersro. I kartan redovisas även ett antal utredningsområden för att svara mot uppdraget att göra en
utblick mot Malmö som halvmiljonstad. Denna utblick
tas dock inte upp i miljökonsekvensbeskrivningen eftersom detta beräknas ske cirka år 2050, dvs bortom översiktsplanens planeringshorisont på 20 år.
Samrådshandlingen anger inga avgörande skillnader
jämfört med gällande översiktsplan. För prioriterade
inriktningar föreslås inga ändringar. Strategierna har i
flera fall kortats och förtydligats men inriktningen gäller
i huvudsak fortsatt. Ett antal strategier har integrerats i
de prioriterade inriktningarna eftersom det är frågeställningar som ska genomsyra samtliga övriga strategier.
N O L L ALTER N ATIV

Enligt PBL ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras med ett nollalternativ, vilket innebär att
gällande planer fortsätter att gälla utan ändringar. I förslaget till reviderad översiktsplan anges inga avgörande
skillnader jämfört med gällande plan; inriktningen är att

i huvudsak fortsätta enligt de principer som lades fast i
gällande översiktsplan från 201. I denna miljökonsekvensbeskrivning görs därmed i stor utsträckning
samma bedömningar som gjordes i samband med framtagandet av gällande plan. Planen bedöms således inte
utifrån ett nollalternativ i lagens mening.
AND R A ALTE RNATIV

Alternativet att växa utåt är en tänkbar möjlighet att
värdera miljökonsekvenserna av översiktsplanen gentemot. Alternativet innebär att kollektivtrafikstråk i staden
förlängs söderut där stråken består av utbyggnadsenheter – nya tätorter – som delvis överlappar varandra.
Söder om staden finns många konkurrerande intressen,
bland annat riksintressen som gör att det inte är givet att
områdena kan tas i anspråk för bebyggelse. Alternativet
kan motiveras av att lägga ut ny bebyggelse på åkermark i vissa avseenden innebär enklare planeringsprocesser än att bygga i existerande stadsdelar. Alternativet
innebär dock att en stor del av åkermarken utanför Yttre
Ringvägen tas i anspråk för bebyggelse. En mer utspridd
bebyggelsestruktur kan leda till mer biltrafik i stadens
centralare delar. Även om utbyggnaden koncentreras
längs nya kollektivtrafikstråk kommer en utspridd struktur sannolikt innebära ökat resande med bil på grund av
större avstånd till målpunkter i staden. Att växa utåt ger
sämre chanser att uppnå miljömålen "Minskad klimatpåverkan" och "Ett rikt odlingslandskap".
Ytterligare ett alternativ är att begränsa byggandet av bostäder och arbetsplatser i hela Malmö.
En sådan inriktning skulle kunna motiveras med antagandet att befolkingingsökningen avstannar eller minskar, eller en ekonomisk recession. Ny bebyggelse generellt ökar risken för att miljökvalitetsnormer överskrids
genom att det alstrar mer trafik och försämrar luftkvaliteten, att bullerproblematik inte går att åtgärda för nya
bostäder samt att åkermark ska sparas för framtiden.
Alternativet att begränsa byggandet i Malmö skulle sannolikt kunna få vissa positiva miljöeﬀekter lokalt och
kortsiktigt avseende luft och buller. Bilresandet inom
staden skulle troligtvis lättare gå att begränsa på kort
sikt eftersom inflyttningstakten skulle sjunka. Alternativet skulle å andra sidan ge betydande negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i hela södra Sverige.
Staden skulle få en alltmer ansträngd social situation
med ökad bostadsbrist och trångboddhet. Möjligheten
att öka basen för malmöbornas försörjning skulle
minska, stadens attraktivitet sjunka och den kommunala
ekonomin försämras och de ekonomiska möjligheterna
att realisera en del miljösatsningar minska. Alternativet
kan innebära att staden inte förmår skapa en socialt håll-
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bar och attraktiv stad med kollektivtrafiknära bebyggelse, vilket kan medföra att fler verksamma i Malmö
flyttar till kranskommunerna.
Ett lokalt byggstopp i Malmö skulle troligen innebära
att mer bostäder istället skulle uppföras på åkermark i
andra delar av regionen, och eftersom fler skulle tvingas
bosätta sig på allt längre avstånd från Malmö skulle
inpendlingen öka, förmodligen i hög grad med bil. Malmös mål att minska biltrafiken skulle därmed sannolikt
inte gå att uppfylla och istället skulle det innebära
påfrestningar på Malmös gatunät och en försämrad situation avseende såväl buller som luftkvalitet. På sikt skulle
alternativet resultera i en negativ socioekonomisk trend
för regionen som med all sannolikhet skulle ha en negativ inverkan på möjligheterna att genomföra nödvändiga
åtgärder för att minska Malmös och regionens miljöpåverkan generellt. Alternativet skulle utifrån ett helhetsperspektiv leda till avsevärda negativa konsekvenser,
såväl ekonomiskt och socialt som för miljön på sikt.
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Miljöförhållanden i områden som kan
komma att påverkas betydligt
De geografiska områden där risk för negativ påverkan
bedöms som viktigast att fokusera på i förhållande till
luftkvalitet och trafikbuller är förtätningsområden: Norra
Sorgenfri, Amiralsgatan-Rosengård, Fosiestråket och Pildammsvägen. I förhållande till industribuller måste
detta beaktas särskilt i Nyhamnen och de norra delarna
av Västra hamnen.
I före detta industriområden och hamnområden
finns oftast markföroreningar som utgör ett problem
både för vistelse i området och risk för förorening av
grundvattnet. Omvandlingsområdena där detta måste
beaktas särskilt är Norra Sorgenfri, Nyhamnen och
Järnvägsverkstäderna i Kirseberg.
Hela Malmös kuststräcka berörs av stigande havsnivåer. Områdena kommer att påverkas kraftigt om inget
skydd kommer till stånd.
I samband med kustskydd kan nya utfyllnader bli
aktuella vilket kan ge betydande miljöpåverkan som
måste bedömas. I samband med utvecklingen av Nyhamnen planeras också utfyllnader som kan innebära betydande miljöpåverkan. Först när planeringen kommer
längre är det möjligt att bedöma den faktiska påverkan.
Områden med särskild problematik i förhållande till
dagvatten och extrema nederbördsmängder är Fosiestråket och Risebergabäckens avrinningsområde, samt
områden med kombinerade avloppssystem.
Platsspecifika riktlinjer kommer i utställningsförslaget att formuleras för ett antal geografiska områden.
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Områdena har olika förutsättningar och en del kommer
att utvecklas i en nära framtid, andra längre fram i
tiden.

Relevanta befintliga miljöproblem
Inom Malmö finns tre naturreservat (naturområde som
avses i  kap. miljöbalken). Reservaten har i nuläget inga
konkreta miljöproblem men de kustnära naturreservaten
kan komma att påverkas av havsnivåhöjningar. Konflikt
med rekreation kan förekomma.

Betydande miljöpåverkan
Betydande miljöpåverkan – positiv eller negativ –
bedöms utifrån sitt sammanhang, alltså hela översiktsplanen. Det vill säga att påverkan i ett lokalt sammanhang inte behöver betyda att hela översiktsplanens
påverkan är betydande.
De aspekter av översiktsplanen som sammantaget
bedöms ha betydande miljökonsekvenser är eﬀekter av
trafik och transporter i kombination med att staden
byggs tätare. Strategin att bygga en mer koncentrerad
stad ger en totalt sett minskad miljöpåverkan. Lokalt kan
dock den täta staden ge problem med buller och utsläpp
till luft och vatten som kan innebära att människor
utsätts för betydande miljöpåverkan. Med trafikmiljöprogram och riktade åtgärder verkar kommunen systematiskt för en mer hälsosam lokal miljö. Om riktvärden
för buller beaktas i fortsatt planering kan betydande miljöpåverkan undvikas. Regional samsyn kring planering
för att nå miljömålen kan minska inpendling till Malmö
med bil.
Existerande markföroreningar kan ge betydande
miljöpåverkan, dels genom risk för att markföroreningar
når grundvatten och dels vid byggnation och vistelse på
markförorenade ytor. Enligt översiktsplanen ska utredningar genomföras i tidiga planeringsskeden så att
erforderliga åtgärder kan vidtas för att minimera negativ
påverkan från markföroreningar.
BE F O L K NING O C H MÄNNIS KO RS H ÄLS A

En konsekvens av översiktsplanens strategier att möjliggöra befolkningsökning och tillväxt inom den existerande staden är fler människor och mer trafik på samma
yta. I detta ligger ett flertal utmaningar för stadsplaneringen. För att det inte ska leda till negativa miljökonsekvenser måste gång-, cykel- och kollektivtrafik ta en
större andel av trafiken som helhet. För att motverka
negativa följder ska tätare bebyggelse därför koncentreras i stationsnära lägen, samt i anslutning till starka kol-
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lektivtrafikstråk.
Bostadsbyggande i lägen med mycket trafik kan
innebära negativ påverkan på människors hälsa genom
försämrad luftkvalitet och ökat trafikbuller. För att uppnå
miljökvalitetsnormer för luft och minska buller arbetar
Malmö stad med åtgärder såväl lokalt i de enskilda fallen
som långsiktigt och övergripande. Kommunens tillämpningsskrift om trafikbuller från 2012 ska följas. Satsningar
på ett resurseﬀektivt transportsystem ger minskad
belastning från trafiken och en tätare och mer funktionsblandad stad ger kortare avstånd och möjligheter att
välja andra färdsätt än bilen.
Strategierna för trafik och mobilitet är utvecklade
både som en konsekvens av förtätning av staden och för
att fler ska välja att gå, cykla eller åka kollektivt. Strategierna ger positiva miljökonsekvenser med minskad klimatpåverkan som resultat, minskade utsläpp av växthusgaser och lägre trafikbullernivåer. Strategierna är
också i linje med regionala prioriteringar för att nå miljökvalitetsmålen och Malmö stads miljömål. Människors
hälsa påverkas också positivt.
Beroende på planering och utveckling i grannkommuner och hur den regionala kollektivtrafiken realiseras
och fungerar finns risk att pendling med bil kan komma
att öka.
Malmö stad arbetar aktivt med att minska negativa
eﬀekter från trafiken för att se till att fastställda miljökvalitetsnormer följs. Trafik och mobilitetsplan för Malmö
anger riktlinjer för transportsystemet och dess olika
delar utifrån ett helhetsperspektiv och bildar utgångspunkt för genomförande inriktade processer.
Översiktsplanen anger att de gröna värdena i staden
ska stärkas samtidigt som staden ska byggas tätare. Nya
parker ska skapas, och boende i Malmö ska ha tillgång till
grönytor i olika skalor nära sin bostad. Konsekvenserna är
positiva för människors hälsa. Mer grönska i staden har
positiva eﬀekter på klimatet lokalt, genom att ta upp föroreningar i luft, ge skugga och vindskydd. Grönytor kan
ha fler funktioner och användas som översvämnings- och
infiltrationsytor vid kraftiga regn. Grönska i staden är
också en förutsättning för urban biologisk mångfald.
Riskkonflikter kan uppstå vid exploatering i befintlig
stadsmiljö där det finns farliga verksamheter. 1 anläggningar i eller i anslutning till Malmö har klassats av länsstyrelsen som farlig verksamhet enligt lag (200:) om
skydd mot olyckor. Ett uppmärksamhetsavstånd på 150
m ifrån dessa har definierats och redovisas i underlag till
översiktsplanen. Vid nybyggnation eller ändring av en
verksamhet ska riskbedömning göras och eventuella
konsekvensreducerande åtgärder vidtas.
På vissa platser där omvandling föreslås till blandad

stadsbebyggelse och ny bostadsbebyggelse, kan förutsättningarna behöva förändras för att möjliggöra en
sådan förändringsprocess. Det kan avse industribuller,
markföroreningar, miljöfarliga verksamheter eller andra
risker. I enskilda fall kan handlingsplaner behöva upprättas i tidiga planeringsskeden för att säkerställa platsens
lämplighet för omvandling och så att miljökvalitetsnormer kan uppnås och risker undvikas.
Nya störande verksamheter ska lokaliseras till verksamhetsområden. Transportleder för farligt gods är uppmärksammas i kommande skeden av översiktsplaneringen och bebyggelsefria avstånd samt minimiavstånd
till tät stadsbebyggelse, grundskolor och förskolor kommer att definieradas. Staden verkar för ett nytt yttre godsspår på sikt ska realiseras för att minimera riskerna från
transport av farligt gods på järnväg.
BULLE R

Omgivningsbuller orsakas av trafik på vägar och järnvägar, från flygplatser, samt från industriell verksamhet.
Bullerstörningar påverkar hälsan negativt, ger sömnstörningar och samband med hjärt- och kärlsjukdomar är
ämne för forskning. Trafikbuller är den miljöstörning
som påverkar flest människor i Sverige, och i Malmö, och
är en av de stora utmaningarna i samband med den förtätning som översiktsplanen innebär.
Malmö stad arbetar aktivt med kartläggning av buller, och åtgärder för att motverka bullerstörningar. Hösten 2012 antogs en tillämpningsskrift om trafikbuller
som redovisar Malmö stads krav vid planering och byggande av ny bebyggelse. Denna skrift bygger på Boverkets allmänna råd om buller i planeringen (200). Målsättningen med Åtgärdsprogram mot buller 2014–2018
är att minska bullrets negativa påverkan på människors
hälsa och vidta skyddsåtgärder och förebyggande
åtgärder.
Åtgärder mot buller ska genomföras vid nybyggnation, genom utformning och planlösning som i första
hand ska säkerställa en tyst sida och att riktvärden inte
uppmäts vid fasad eller inomhus. Buller- och luftkvalitetsproblematiken från trafiken bör ses gemensamt, och
de mest eﬀektiva åtgärderna görs vid källan. Aktuella
åtgärder i genomförande av översiktsplanens intentioner är omläggning av trafiken, omgestaltning av gatumiljön, trafikdämpande åtgärder, tystare beläggning och
fasadåtgärder. Ny bebyggelse invid gator ska verka
avskärmande för bakomliggande bebyggelse.
De största problemen med buller är, som vid risk för
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft, vid stadens trafikleder och på vissa huvudgator. Buller från
järnväg finns i Malmö i första hand vid spåren från
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Malmö C och österut, samt längs Kontinentalbanan.
Citytunneln har genom omläggning av persontrafiken
medfört att bullernivåerna längs Kontinentalbanan har
sänkts. Översiktsplanen avsätter en möjlighet för framtida yttre godsspår som ytterligare kan minska bullerstörningarna längs Kontinentalbanan. Trafikering med
persontrafik på Kontinentalbanan kan medföra något
ökade bullernivåer jämfört med nuläget, men den
sammantagna bullerstörningen blir mindre än innan
Citytunnelns öppnande.
Industribuller i Malmö orsakas i första hand från
störande verksamheter i verksamhetsområden, samt
från Malmö hamn. Dessa eﬀekter måste studeras särskilt i den vidare planeringen där hänsyn måste tas till
riktvärden i första hand vid planeringen av bostäder i
Nyhamnen och norra delen av Västra hamnen. Malmö
stad deltar tillsammans med Helsingborgs stad, Göteborgs stad och Stockholms stad i projektet Stadens
ljud där detta studeras. Naturvårdsverkets Vägledning
om industri- och annat verksamhetsbuller (2015) anger
riktlinjer för kommunernas planering i detta avseende.
LUFT
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Miljökvalitetsnormer (MKN) har som syfte att skydda
människors hälsa och miljön. MKN för luft anger föroreningshalter som inte får överskridas och reglerar de
nivåer som människor kan utsättas för utan fara för
hälsan. De ämnen som regleras är sedan 1 kvävedioxid, svavel och bly. De har kompletterats med normer
för partiklar, och bla. bensen, kolmonoxid och ozon i
den senaste förordningen (Luftkvalitetsförordningen,
2010). Normerna har tidigare överskridits vid ett fåtal
starkt trafikerade platser i Malmö. En stor del av föroreningarna orsakas av vägtrafiken. Införande av miljözon
och omläggning av personbilstrafiken i stadens centrala delar har bidragit till detta.
En betydande del av biltrafiken orsakas av arbetsin-
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pendling från kranskommunerna och denna har ökat
totalt sett, speciellt på några större genomfartsgator.
Trafiken på Stockholmsvägen har dock minskat. Sannolikt har Citytunnelns öppnande och omläggning av kollektivtrafiken haft en positiv eﬀekt. I 2018 sker 34 % av
resorna inom Malmö med bil, en nedgång på 6 %,
medan pendlarna till 67 % är bilburna.
Malmö stad arbetar åtgärdsinriktat genom fler program som Trafikmiljöprogram för Malmö 2012–2017, som
har satt upp mål för minskad biltrafikandel av resandet.
Malmö stad och Skånetrafiken har arbetat efter Reviderat
åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Malmö stad med riktade åtgärder både för kollektivtrafiken, utformning av gatumiljön, omläggning av trafik med mera. Trenden har varit positiv för de platser där
miljökvalitetsnormer har överskridits och åtgärder
genomförts. Enligt Kartläggning av kvävedioxidhalter för
utsatta punkter i Malmö (201) har den positiva trenden
fortsatt och visade 201 inga överskridanden. Trenden har
fortsatt 201 och Länsstyrelsen beslöt att inte anta ett
nytt åtgärdsprogram. Några få sträckor där värdena ligger
10 % under normen kvarstår dock. Sedan 200 har den
totala trafikbelastningen minskat med 15 % och halterna
kvävedioxid med  %. De två senaste åren har biltrafiken
totalt sett dock ökat något. Minskningen av lastbiltrafiken är sannolikt den största orsaken till att det trots en
viss ökning i biltrafik inte har påverkat MKN för luft negativt. Införande av el-/gashybridbussen Malmöexpressen
201 har också gett positiva eﬀekter.
Staden måste fortsätta arbetet med riktade åtgärder i
och med att fler gator är i riskzonen för överskridande.
Ytterligare åtgärder måste ses över i samband med förtätning, utöver de som var utpekade i åtgärdsprogrammet.
Beslutet att sänka hastigheten innanför Inre Ringvägen till
0 km/h har gett positiv eﬀekt på luftkvalitet och buller.
Malmö stad arbetar tillsammans med kranskommunerna och regionen för att underlätta att inpendlare väljer

Kartan till vänster visar var miljökvalitetsnormen för luft överskreds (röd linje) respektive var 10 % under normen (gul linje) 2010, samt
skyddsvärda objekt inom 50 m avstånd från respektive sida av gatan. Kartan i mitten visar situationen 2016. Kartan till höger visar situationen 2018. Källa: Miljöförvaltningen, Malmö stad.
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kollektivtrafiken istället för bilen. Persontrafik på Kontinentalbanan och en eldriven busslinje startades upp
under 201. Fler eldrivna busslinjer planeras inom ramen
för storstadspaketet. Det är viktigt att trafikaspekter fortsatt hanteras sektorsövergripande och med regional
samverkan. Översiktsplanen anger långsiktiga strategier
och den vidare planeringen bör ske med ett långsiktigt
perspektiv där bevakningen av miljökvalitetsnormerna
kombineras med riktade åtgärder.
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VAT TEN

EUs vattendirektiv (2000) syftar till att skapa tydliga och
enhetliga rättsliga ramar. I Sverige har direktivets miljömål genomförts i lagstiftningen som miljökvalitetsnormer och 200 togs beslut om miljökvalitetsnormer i
form av kvalitetskrav för yt- och grundvatten. Åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 201-2021
beskriver de åtgärder som bedöms nödvändiga för att
de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid.
Åtgärderna som beskrivs i programmet riktar sig till
myndigheter och kommuner, dvs. det är Malmö stads
skyldighet att tillse att de konkreta åtgärderna som
anges i programmet vidtas. För Malmös del finns det risk
för att kemisk, kvantitativ och ekologisk status inte uppfylls i alla avseenden.
Det grundläggande kravet har varit att alla vattenförekomster ska uppnå god kemisk och kvantitativ status
(grundvatten) eller ekologisk status (ytvatten) senast vid
utgången av 2015. Det har dock visat sig att det i de
flesta fall har varit svårt att åstadkomma, sannolikt på
grund av kombinationen högt ställda mål, och komplexa
orsaksförhållanden. Grundvattnet har enligt Vattenmyndigheten goda förutsättningar för att upprätthålla god
kemisk och kvantitativ status. Det har dock uppmätts
hög halter av olika ämnen i grundvattnet i samband
med exploatering av områden med förorenad mark,
bland annat klorerade kolväten. Denna påverkan hotar
kvaliteten på grundvattnet. Marksanering måste genomföras vid exploatering. Om möjligt bör marksanering
utföras i förebyggande syfte oberoende av exploatering
vid kända föroreningskällor. Grundvattnets kvalitet
hotas också av saltinträngning vid höjda havsnivåer.
Vattenstatus i Malmö visade god kemisk status 2015
enligt miljökvalitetsnormer för vattendrag, men det
finns risk att god ekologisk status inte uppnås förrän
202. Malmös kustvatten bedöms av Länsstyrelsen Skåne
att uppnå god kemisk status, men det finns risk för att
god kemisk status inte uppnås för området från Limhamn till Klagshamn, samt för Malmö hamn. För Malmös
hamnområde har det bedömts att måttlig ekologisk sta-

tus inte nås förrän 202, medan kustvattnet i övrigt
bedöms uppnå god ekologisk status 202.
Påverkan på havsmiljön kring hamnen utgörs sannolikt av både föroreningar i bottensediment och läckage
från existerande verksamheter och skeppsfarten. Åtgärder mot detta bör utredas och åtgärdas i ett långsiktigt
perspektiv.
En konsekvens av att bebygga staden tätare kan vara
att vatten-, avlopps-, och dagvattensystem måste
dimensioneras upp. Kombinerade system och den
ökande mängden avlopp från fler bostäder kommer att
påverka existerande reningsverk, och kapaciteten måste
ses över, tillsammans med åtgärder för att minska
belastningen av dagvattenmängderna. Det finns risk för
negativ påverkan av ytvatten och grundvatten vid förtätning om andelen hårdgjorda ytor ökar. Å andra sidan
kan andelen hårdgjorda ytor minska vid omvandling
genom genomsläppliga ytor, gröna tak med mera.
Åtgärder för fördröjning, sedimentering och rening
ska vidtas enligt Malmö stads dagvattenstrategi. För att
begränsa negativa eﬀekter anger översiktsplanen tydliga riktlinjer för dagvattenhanteringen. Kombinationen
förtätning och förväntad ökning av kraftiga regn som
följd av klimatförändringar påverkar dagvattenavrinningen om inte översiktsplanens direktiv om åtgärder
för lokal fördröjning och infiltration följs. Översiktsplanen anger att andelen hårdgjorda ytor i staden måste
minska och att mer grönska och träd är nödvändigt för
att klara detta. Minimerande åtgärder är att ta hand om
dagvatten lokalt där det är möjligt. Gröna tak, grönska
på väggar och i gatumiljön bidrar till lokal fördröjning
tillsammans med en genomtänkt höjdsättning.
Det finns risk för att MKN för vatten inte uppnås i
olika avseenden och Malmö stad måste arbeta åtgärdsinriktat för att uppnå god status för både ytvatten,
grundvatten och i havet. Kommunen arbetar redan
med åtgärder längs Risebergabäcken och i samverkan
med grannkommunerna längs Sege å. Malmö stad deltar också i musselodlingsprojekt som har som mål att
skapa ett renare Öresund. Åtgärder för rening av dagvatten ska vidtas där det är risk för att föroreningar
påverkar grundvattnets och ytvattnets kemiska och
ekologiska status.
Inom projektet Malmös marina miljö har den ekologiska situationen i kustvattnet inventerats som underlag
för ett vidare arbete.
Under 2015 tog Malmö stad fram ett samrådsunderlag för ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Malmö
benämnt Plan för Malmös vatten och detta var föremål
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för samråd under 201. Underlaget tog ett samlat grepp
om vattenfrågorna som ett förbättrat kunskapsunderlag
bland annat i syfte att uppnå och bibehålla god vattenstatus i kommunens vatten. Samrådsunderlaget färdigställdes som kunskapsunderlaget Malmös Vatten och dess
strategier har integreras i den kommuntäckande översiktsplanen och beaktas i arbetet med Plan för Malmös
gröna och blå miljöer.
B IO LO G ISK MÅ NGFALD, DJURLIV OCH VÄX T LI V
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Malmö är till ytan en liten kommun med i huvudsak
stadsbebyggelse och åkermark inom kommungränserna.
Särskilt värdefulla naturvärden skyddas genom Natura
2000 områden, och utöver det har kommunen upprättat
kommunala naturreservat. Naturvårdsplan för Malmö
eftersträvar att öka arealen med höga värden, och
skydda, utveckla och nyskapa biotoper och pekar ut
områden med höga naturvärden. Konsekvenserna av
arbetet bedöms som positiva för att bevara och stärka
den biologiska mångfalden.
Markanvändningskartan säkerställer bevarande av
odlingslandkapet utanför Yttre Ringvägen. Ny bebyggelse
ska endast ske i begränsad omfattning och i anslutning till
befintlig. Omläggning till ekologisk produktion ska stödjas. Möjligheten för att nyttja landskapet som resurs för
rekreation ska stärkas och förutsättningarna för att biologisk mångfald kan öka genom t.ex. kantzoner längs vattendrag.
I en tätare bebyggd stad finns risk för att gröna miljöer
hotas. Tillgång till parker för rekreation är viktigt för folkhälsan. Strategierna föreskriver att tillgång till parker ska
öka. Stora parker och naturområden ska säkerställa behov
av rekreativa platser och befolkningens behov av grönska
samt främja biologisk mångfald. Nya gröna kopplingar ska
tillskapas där tillgänglighet till parker och grönområden är
bristfällig. Negativ påverkan av områden utpekade i
Naturvårdsplan för Malmö ska undvikas. Om negativ
påverkan inte kan undvikas ska balanseringsprincipen tilllämpas.
MAR K

Markföroreningar är ett betydande miljöproblem i
Malmö, främst på grund av tidigare förorenande verksamheter och utfyllnadsmassor i hamnområden. Områden
där markföroreningar särskilt måste beaktas är Norra Sorgenfri, Annetorp, Järnvägsverkstäderna i Kirseberg,
Nyhamnen, Sofielund och Varvsstaden. Översiktsplanens
strategier medför ingen försämring av situationen utan
syftar till att åtgärder ska vidtas för att minimera negativ
påverkan från existerande markföroreningar.
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Malmö stad eftersträver ett eﬀektivt markutnyttjande, och sparar den bördiga åkermarken genom inriktningen att i huvudsak växa innanför Yttre Ringvägen.
K LIMATFAK TO RE R

Strategierna tar upp en beredskap mot höjda havsnivåer
och ökad nederbörd och pekar på att ett kustskydd måste
upprättas på lång sikt. För att säkerställa att nybyggnation sker så att det är långsiktigt lämpligt i förhållande
till risker för översvämning och höjda havsnivåer föreskriver strategierna att +,0 meter över havet är miniminivå vid ny bebyggelse, såvida inte andra lämpliga åtgärder vidtas till skydd mot översvämning och grundvatten.
Konsekvenser av ökade nederbördsmängder är att
dagvattnet ska hanteras med säkerhetsmarginaler för
extrema situationer. Det finns en risk för negativ påverkan på grundvatten i samband med höjda havsnivåer.
Konsekvenser av detta behöver utredas vidare.
Dagvatten ska så långt som det är möjligt tas om hand
lokalt i öppna system. Möjligheter att minska mängden
hårdgjorda ytor vid förtätning tas tillvara genom ökade
inslag av växtlighet i gatumiljöer och på tak och väggar.
Konsekvenserna av att inte vidta åtgärder för att
begränsa eﬀekterna av extrema regn är stora. Samhällsviktig verksamhet kan slås ut, och stora materiella skador kan uppkomma. Malmö stad har antagit en skyfallsplan som redovisar strategiska ställningstaganden.
Denna plan följs upp av en handlingsplan och fysiska
åtgärder. Översiktsplanens strategier och uppmärksamhetsområden är i linje med detta arbete. Utgångspunkten är att skydda samhällsviktig verksamhet och förhindra fara för liv. Lösningarna på skyfallsproblematiken
kan samspela med vanlig dagvattenhantering, och syftet
är att skapa multifunktionella lösningar som kan gynna
fler syften.
Stigande havsnivåer på grund av den pågående globala uppvärmningen kommer på lång sikt att ge betydande påverkan på miljön i Malmö. Översvämningar kan
drabba stora delar av staden och omfattande värden kan
gå förlorade i form av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Planering av kustskydd är ett omfattande och
långsiktigt arbete och Malmö stad har tagit fram en förstudie utifrån prognostiserade dimensionerande havsnivåer. Förstudierna visar att ett sammanhängande kustskydd med olika typer av skydd av hela kommunens
kuststräcka kan skapas. Mer kunskap behöver dock
inhämtas och frågor om tekniska lösningar, ansvar och
finansiering utredas vidare i samarbete med stat och
grannkommuner. Oavsett hur det utformas kommer ett
kustskydd sannolikt att stå i konflikt med andra intressen
och påverkan på miljön kommer att ske på olika sätt.
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Ökande avloppsmängder i kombination med större
regnvolymer och regnintensiteter på grund av klimatförändringar gör det allt mer angeläget att skapa robusta
vatten- och avloppssystem. Öppna dagvattenlösningar
ska tillsammans med en genomtänkt höjdsättning
användas för att minska belastningen på befintliga system så att skadliga uppdämningar inte uppstår. Från ny
bebyggelse ska dagvatten och spillvatten avledas i skilda
system.

Miljökonsekvensbeskrivning -- beslutsunderlag
2 januari 2020, 12:15 em

MAT ER IELL A TILLG ÅNGAR

Havet och kusten är både en resurs för staden och dess
invånare, och en viktig del av stadens naturresurser. De
marina biotoperna är i enlighet med översiktsplanens
strategier viktiga att värna. Havet är en resurs för energiproduktion genom etablering av havsbaserad vindkraft
och biogasproduktion från alger. Kustrelaterad fritidsaktivitet ska också främjas. Konsekvenserna av de olika aktiviteterna måste studeras noggrant i fortsättningen så att
negativa eﬀekter på marina biotoper undviks.
Översiktsplanen ger utrymme för lokal produktion av
förnybar energi, i första hand genom att avsätta plats för
etablering av havs- och landbaserad vindkraft. Strategierna bygger på Malmö stads miljömål och är därmed i
linje med eller i framkant av nationella och regionala mål
om omställning till förnybar energiproduktion. Planen
medger också plats för biogasproduktion och omställning till förnybar energi viket ger en minskning av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser. Dagens el- och värmeproduktion från Öresundsverket ger dock lokalt en
ökning av växthusgaser i nuläget så länge naturgas är
källan för produktionen. Vindkraftsetableringar innebär
en risk för negativ påverkan på stads- och landskapsbild,
och en risk för negativa eﬀekter på djur och fågelliv.
En kretsloppsbaserad avfallshantering kräver ytor
avsatta i staden för sortering och behandling. Enligt
Avfallsplan 2016–2020 för Malmö stad och Burlöv kommun ska insamling och biologisk behandling av organiskt avfall prioriteras i enlighet med nationella mål.
Miljöbyggstrategi i Malmö är ett nytt dialogbaserat
verktyg för att inspirera till hållbart byggande i Malmö.
Energieﬀektivisering av befintliga byggnader är stadens stora utmaning, men det saknas lokala styrmedel
i samma utsträckning som för ny bebyggelse (utöver
rådighet över Malmö stads eget fastighetsbestånd).
Etablering av vindkraft innebär både positiv och
negativ påverkan på omgivningen. Positiva eﬀekter är
övervägande utifrån aspekten att vindkraftverk utan
utsläpp producerar el av en förnyelsebar lokal ”råvara”.
En helt objektiv bedömning av vindkraftverkens lokala
omgivningspåverkan är därför i det närmaste omöjlig.

Verkens höjd ställer dock alltid stora krav på hänsyn till
landskapsbild, samt natur- och kulturvärden. Buller,
skuggeﬀekter och risker måste alltid beaktas i förhållande till näraliggande bostäder. För att minimera negativa eﬀekter har de områden som föreslås i översiktsplanen i första hand lokaliserats till platser som redan är
påverkade av buller och storskaliga verksamheter, som
hamnen och Yttre Ringvägen. I havet föreslås vindkraft,
förutom det redan etablerade Lillgrund, vid Sjollen i
anslutning till planerad vindkraftsanläggning på den
danska sidan av nationsgränsen.
Sett i ett lokalt perspektiv, för den enskilda platsen,
har vindkraftverk betydande inverkan på miljön. Vindkraftverk har en påtaglig höjd som gör att de syns på
stora avstånd och rotorbladens rörelser medför ett visuellt framträdande inslag i landskapsbilden. Genom buller
och skuggor kan vindkraftverk påverka människor direkt
och indirekt. Hur människor upplever och påverkas av
vindkraft beror i hög grad på vilken inställning den
enskilde har. En del har en positiv uppfattning av vindkraftverk genom att de uppfattas som en ren energikälla
och associeras med en hållbar samhällsutveckling. Vindkraft kan också ge en möjlighet att genom siluetten signalera stadens ambitioner för en hållbar utveckling. En
annan inställning kan vara att betrakta vindkraftverk
som något som visuellt förstör landskapsbilden.
Solenergi har potential att appliceras i stor skala av
många aktörer i staden. I verksamhetsområden och i
söderläge längs större vägar och vissa järnvägssträckor
finns stora potential. Solenergi på tak kan appliceras på
många olika typer av byggnader. Malmö stad har tagit
fram en solguide för att underlätta för fastighetsägarna.
I biogasanläggningar används organiskt material vilket innebär att användning av förnybar biogas kan öka
inom transportsektorn och ersätta fossila bränslen. Därmed bidrar biogasproduktion dels till att uppfylla nationella miljömål, främst ”Minskad klimatpåverkan” och
”Frisk luft” och Malmö stads mål om att bli försörjd med
lokalt producerad förnybar energi. Föreslagna lägen för
biogasanläggningar ligger inom verksamhetsområden
som är avsedda för verksamheter som kan utgöra störningar och risker för omgivningen. Behov av ytterligare
miljöbedömning ska utredas i fortsatta planprocesser
och MKB ska upprättas vid tillståndsprövning i de
enskilda fallen.
L AND S K AP

Malmös dominerande landskapstyper utanför bebyggelsen är jordbrukslandskapet och kustlandskapet, särskilt
strandängarna söder om brofästet. Konsekvensen av att
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staden i huvudsak ska växa inåt är att åkermark sparas.
Stora delar av jordbrukslandskapet utgör riksintressen
för kulturmiljö- och naturvård och skyddas därmed. Strategin förordar en omläggning till ett mer miljöanpassat
jordbruk. Strategierna anger också att jordbrukslandskapet ska bli mer tillgängligt och därmed ge ökade rekreativa kvaliteter i stadens närområde. Några områden innanför Yttre Ringvägen består i dag av jordbruksmark.
Översiktsplanen anger att viktiga värden ska bevaras och
nya grönområden skapas, exempelvis i Hyllie där ett
"kulturstråk" och en "naturaxel" anläggas.
Jämfört med alternativen innebär planförslaget att
mer åkermark kan sparas. Alternativet att växa utåt
skulle ta en betydande del av jordbruksmark utanför
Yttre Ringvägen i anspråk för andra ändamål. Alternativet att begränsa byggandet av bostäder och arbetsplatser i hela Malmö kan spara mer åkermark innanför
Yttre Ringvägen men skulle sannolikt leda till att åkermark i andra kommuner tas i anspråk för bebyggelse.
Strandängarna söder om Öresundsbron är skyddade
som naturreservat, och påverkas inte av utbyggnad
enligt översiktplanen eller alternativen. Detta landskap
kan dock påverkas av yttre faktorer, främst havsnivåhöjningar. Konsekvenserna blir att kustlinjen förflyttas inåt,
och även om biotoper i vattenmiljö återskapas relativt
snabbt kan naturvärden på sikt kan komma i konflikt
med framtida skyddsvallar för kustskydd av bakomliggande bebyggelse.
När ett yttre godsspår realiseras, sannolikt i en relativt avlägsen framtid, kan det innebära betydande miljöpåverkan på landskapet. För att minimera detta har
reservatet förlagts i anslutning till Yttre Ringvägen.
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B E BYG G ELSE

Översiktsplanens markanvändningskarta omfattar blandad stadsbebyggelse och verksamhetsområden. Risker
för negativ miljöpåverkan i en tätare bebyggd stad kan
vara försämrad luftkvalitet och högre bullernivåer, att
mängden hårdgjord yta ökar samt att grönområden tas i
anspråk – om inte översiktsplanens strategier följs i
efterföljande planerings och byggskeden.
För att motverka negativ miljöpåverkan ska en översyn
av gators gestaltning och belastning ske där bullerriktvärden eller miljökvalitetsnormer för luft riskerar att överskridas. Ny bebyggelse ska utformas för att minimera
negativa eﬀekter. Kommunens tillämpningsskrift om trafikbuller ska följas.
Existerande störande och miljöfarliga verksamheter är i
blandad stad en riskfaktor. Riskbedömning ska göras vid
nybyggnation eller ändrad verksamhet inom uppmärk-

12

samhetsavstånd (150 meter) från farliga verksamheter. Vid
omvandling av tidigare industrimark ska markundersökningar ske så att områden med miljö- och hälsovådliga rester kan saneras.
Ambitioner att bygga en stad tätare kan utan styrning
och prioritering leda till negativa konsekvenser genom att
parker, naturvärden och fritidsanläggningar tas i anspråk
för bebyggelse. Detta kan ge negativa konsekvenser för
natur, biologisk mångfald, kulturmiljö samt för folkhälsa.
Strategierna är formulerade så att tillgång till park och
natur inom kort avstånd från bostäder säkerställs. Kompensation med motsvarande kvalitet ska i kombination
med balanseringsprincipen användas om negativ påverkan inte kan undvikas.
Verksamhetsområden är lokaliserade nära transportleder så att negativa eﬀekter av transporter på bostadsmiljöer minimeras. Tung industri och verksamheter med
behov av hamnnära läge ska lokaliseras till Malmö
hamn. Negativ påverkan av industribuller ska beaktas i
fortsatt planering av omvandlingsområden. Ytor för
expansion av verksamhetsområden är begränsade i
Malmö och yteﬀektivitet efterstävas i riktlinjerna.
Strategierna omfattar olika aspekter av handel och är
formulerade för att motverka negativa miljökonsekvenser som kan uppstå i stadsmiljön genom ökad handel,
främst orsakade av mer biltrafik. Strategierna syftar således till att generellt minska behov av bilresor för handel.
Detaljhandel ska därför främst finnas i den blandade staden och vara lätttillgänglig för gående, cyklister och
med kollektivtrafik. Detaljhandel ska inte etableras i särskilda verksamhetsområden och inga nya renodlade
handelsområden ska anläggas. Stor restriktivitet ska
råda för enstaka nyetableringar för sällanköpsvaror i nya
lägen. Istället ska handelsområden, bland annat för sällanköpshandel, som idag främst nås med bil utvecklas så
att de blir mer tillgängliga med andra färdmedel.
Stadens tillväxt förväntas öka behovet av godstillförsel. Utpekade trafikleder är avsedda för tunga transportuppgifter på väg. Att öka andelen gods på järnväg är en
samhälleligt långsiktig målsättning. Malmö stad verkar
därför för en fortsatt god och förbättrad tillgänglighet
och funktionalitet till hamnens verksamheter. Ett reservat
för ett yttre godsspår redovisas parallellt med Yttre Ringvägen. Farligt gods som idag transporteras på Kontinentalbanan kan flyttas till ett läge utanför tättbebyggda
områden och bidrar på så sätt till en säkrare stadsmiljö.
För att ytterligare minska riskerna med farligt gods har
riktlinjer med angivna uppmärksamhetsavstånd utarbetats för vägnätet rekommenderat för farligt gods.

13

M I L J Ö KO N S E K V E N S B E S K R I V N I N G

F O RN - O CH K U LTU RL ÄMNINGAR, KULT UR ARV

Översiktsplanens strategier anger att kulturmiljö och
landskapsbild alltid ska beaktas för att minimera negativ
påverkan. Risk för negativa konsekvenser finns vid ny
bebyggelse i vissa stadskaraktärer.
Att bygga tätare i den existerande staden kan innebära negativ inverkan med hänsyn till miljömålen kring
god bebyggd miljö. Skadlig påverkan på kulturmiljöer,
såväl inom staden som i det omgivande landskapet, kan
uppkomma genom att kulturhistoriska värden förbises
och därmed går förlorade. För att förebygga negativ
påverkan inom särskilt värdefulla områden ska särskild
uppmärksamhet ska ägnas åt kulturhistoriska värden i
samband med detaljplaner och bygglovbeslut, så att förändringar inte innebär att värdena förvanskas eller
omintetgörs. Förändringar och komplettering med ny
bebyggelse i existerande stadskaraktärer och i de olika
landskapstyperna och dess byar, ska ske med kunskap
om och hänsyn tagen till platsens särdrag och existerande kvaliteter. Därtill poängteras vikten av att den historiska dimensionen hålls levande så att staden och
landskapet även i framtiden är en plats där historien
avspeglas och som är attraktiv att leva i och intressant
att besöka.
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S A M MAN H A N G

Översiktsplanens strategier omfattar en lång rad olika
allmänna intressen och planeringsaspekter som sammantaget ska samverka för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen och dess strategier
utgår från att Malmö stad ska kunna hantera en fortsatt
befolkningsökning i framtiden. Staden ska kunna växa
men med minsta möjliga påverkan på miljön – lokalt
och globalt. För att klara detta planeras för att staden i
första hand ska växa inåt. På flera sätt är strategierna
som följer därav positiva ur miljösynpunkt. En koncentrerad bebyggelse ger en mer resurssnål stad och genom
förtätning finns förutsättningar för att bygga energieffektivt samt att förbättra villkoren för gående, cykel- och
kollektivtrafik.
Att bygga staden tätare innebär emellertid att lokala
påfrestningar på miljön kan bli större och det är möjligt
att strategierna kan verka i annan riktning än den
avsedda. Den täta och blandade staden kan innebära
ökade föroreningar och höjda bullernivåer, och utgör en
utmaning i förhållande till klimatanpassning och ökade
mängder avlopps- och dagvatten. Det finns även risk för
att tillgång till parker och natur minskar, och biologisk
mångfald hotas om inte strategierna följs. För att minska
riskerna för negativ miljöpåverkan lokalt och för att

säkerställa att strategierna och samverkar mot de
gemensamma övergripande målen kommer konkreta
planeringsriktlinjer formuleras kopplade till kartlager.
Konsekvenser av satsningar på ökad produktion av
förnybar energi och på ett resurssnålt transportsystem
med fokus på gång- cykel- och kollektivtrafik är minskade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser
samt minskad belastning från trafiken på luftkvalitet
och buller. Omläggning till mer spårburen trafik och
satsningar på cykelinfrastruktur ger flera andra positiva konsekvenser, till exempel kring stadens attraktivitet och folkhälsa.
En väsentlig konsekvens är att inriktningen att
bygga den existerande staden tätare sparar åkermark
och säkrar möjligheter för lokal matproduktion i framtiden. Andra konsekvenser av inriktningarna är en generellt mer resurseﬀektiv stad. Grönska i stadsbilden samt
inslag av gröna väggar och tak har en positiv eﬀekt på
klimatanpassningen lokalt genom fördröjning, nedkylning och skuggning. Närhet till grönska och rekreation
ger positiva eﬀekter på folkhälsan. När den existerande
staden byggs tätare finns risk för negativ påverkan på
luftkvalitet och buller från trafiken. För att minska dessa
eﬀekter vidtas åtgärder såväl lokalt som i ett helhetsperspektiv.
Att verka som motor för tillväxt och sysselsättning
kan ge både positiva och negativa miljökonsekvenser.
Det är viktigt att skapa arbetsplatser och inriktningen
ger positiva sociala och ekonomiska eﬀekter både för
staden och regionen. Genom en inriktning mot grön tillväxt, det vill säga ekonomisk tillväxt som bidrar till
minskad miljöpåverkan eller ger eﬀektivare användning
av resurser, kan negativa eﬀekter motverkas. Stimulans
av branscher som arbetar med hållbarhetslösningar
inom miljöområdet kan ge positiva resultat i Malmös
arbete med hållbarhet.
Samtidigt kan inriktningen innebära en ökad
inpendling till staden, både för arbete och till besöksmål. För att motverka negativa konsekvenser av detta är
det viktigt med regional samverkan i syfte att nå en
samsyn i regionen kring miljömålen. Det kan bidra till
att ökad inpendling i första hand sker med kollektivtrafik så att användning av bil för resor till arbete och
besök minskar. Utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik är ett väsentligt inslag i denna strategi. Logistiksatsningar alstrar tunga transporter som kan ha negativ
eﬀekt på luftkvaliteten i och omkring Malmö. För att
minska negativ påverkan ska Malmö stad verka för att
mer tunga transporter överförs till järnväg.
Sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhets-
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mål är viktiga för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Mål och prioriterade inriktningar är led i att uppfylla nationella, regionala och lokala miljömål och ett
resultat av Malmös långsiktiga arbete inom en rad målområden. Konsekvenserna om målen uppfylls är positiva, både i förhållande till miljökvalitetsmålen, miljökvalitetsnormer och därmed människors livsbetingelser
och hälsa.
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Miljökonsekvenser
i relation till miljömål
NATIO NE L L A MÅL

De nationella miljökvalitetsmålen beslutades 1 och
reviderades 2010. Dessa ligger till grund för de regionala
och lokala miljömål och miljökonsekvenserna bedöms i
förhållande till dessa. De nationella målen relevanta för
Malmö är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
. Bara naturlig försurning
. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
. Säker strålmiljö
. Ingen övergödning
. Levande sjöar och vattendrag
. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
12. Myllrande våtmarker
1. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö
1. Ett rikt växt- och djurliv
RE GIO NAL A M IL J Ö MÅL
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De skånska miljömålen bygger på de nationella målen,
Länsstyrelsen har identifierat särskilda skånska utmaningarna (relevanta för översiktsplanen):
• Hållbara transporter
• Hänsyn till havet
• Hushållning med mark och vattenresurser
• Skydd av natur och kulturvärden
Utmaningarna har konkretiserats i ett antal åtgärder
som är centrala för att de nationella miljökvalitetsmålen
(relevanta för översiktsplanen):
• ökat andel kollektivtrafikresande
• nya bostäder planeras och byggs nära kollektivtrafik
• ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och
transporter
• hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering
• åtgärder för att minska näringsläckage och utsläpp
av miljögifter till vatten
• exploatering av åkermark begränsas
• planer för hantering av spillvatten, dagvatten och
dricksvatten tas fram
• alla kommunala och större privata dricksvattentäkter skyddas
• värdefulla naturområden skyddas
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åtgärder för att hejda förlusten av biologisk mångfald
kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade
naturvärden
tillgången till allemansrättslig mark (i Malmö tillgång till åkerlandskapet)

MA L M Ö STAD S MIL JÖMÅL

Malmö stad har antagit ett ambitiöst miljöprogram. Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 har omformulerat
de nationella miljömålen och lagt dem under fyra övergripande rubriker. Översiktsplanen är ett av flera instrument för att uppnå målen i miljöprogrammet och det är
logiskt att bedöma översiktplanens inriktning, strategier
och mål mot stadens egna beslutade miljömål. Miljö och
klimatmålen är i sin tur konkretiserade genom Handlingsplan för Miljöprogrammet 2014–2018. Miljöprogrammets mål är:
•
Sveriges Klimatsmartaste stad
•
Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
•
Naturtillgångar brukas hållbart
•
I Malmö är det lätt att göra rätt
Nytt miljöprogram ska tas fram under 2020. Malmö stad
har antagit  kommunfullmäktigemål som skall vara styrande för verksamheten. Målområde  – En ekologisk
hållbar stad tar upp miljöaspekterna. Malmö var den första kommunen i Sverige att skriva under Agenda 200
och kommunfullmäktige har beslutat att FNs globalka
hållbarhetsmål ska omvandlas till lokala mål. En bedömning i förhållande till de justerade målen tillkommer i
utställningsförslaget.

RE GI ON A L A O CH LOK AL A MIL JÖMÅL

Åtgärder för att förebygga och motverka negativ miljöpåverkan

Översiktsplanen beaktar de nationella miljökvalitetsmålen. Målen med störst relevans är "Minskad klimatpåverkan", "God bebyggd miljö" och "Ett rikt odlingslandskap".
Översiktsplanen beaktar också Länsstyrelsen Skånes
regionala utmaningar och de åtgärder som bedöms centrala för att nå målen i länet.
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 är ett av
flera styrande dokument som ligger till grund för översiktsplanens utformning. Översiktsplanen, strategierna
och planeringsriktlinjerna följer inriktningen i de fyra
övergripande målen i miljöprogrammet, och de prioriterade åtgärderna i handlingsplanen.
Översiktsplanen bygger på principen om en tät, yteffektiv och resurssnål stad. Översiktsplanen bygger på
alternativet att växa inåt, prioriterar att staden i huvud-

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som
påverkar vilka beslut som tas i den framtida planeringen.
Planen samspelar med stadens beslut genom Malmö
stads miljöprogram och den tillhörande Handlingsplan
för klimat- och miljöarbetet i Malmö. Andra styrande program är t.ex. trafikmiljöprogrammet och naturvårdsplanen. Åtgärder som föreslås i dessa program kommer om
de genomförs alla att bidra till minskad negativ miljöpåverkan.
Exempel på viktiga åtgärder att genomföra är för
luftkvaliteten är genomförande av åtgärder i samband
med prioriterade förtätningar av bebyggelsen, utformning av gatumiljöer, införande av elektrifierad kollektivtrafik och omläggningar av trafik.
Trafik- och mobilitetsplan för Malmö anger riktlinjer
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sak byggs innanför Yttre Ringvägen, och sparar på så
sätt åkermark. Nya bostäder planeras i första hand nära
kollektivtrafik. Plats för förnybar energiproduktion har
identifierats både på land och i Öresund. Översiktsplanen pekar ut områden för etablering av land- och havsbaserad vindkraft, ger förutsättningar för förbättringar
för gång- och cykeltrafiken, och förstärkning av kollektivtrafiken, bla. genom utpekande av spårvägsstråk.
Strategier för utveckling av grönstrukturen utgör en
integrerad del av planen. Nya större parker och gröna
kopplingar pekas ut.
Malmös utveckling bedöms vara i linje med de regionala miljömålen, men samtidigt kan dessa inte uppnås utan att det görs åtgärder i ett regionalt perspektiv
av kringliggande kommuner. Det gäller både för transporter, och för att spara åkermarken.
Förtätning innanför Yttre Ringvägen sparar värdefull åkermark, en viktig resurs i flera hänseenden, bland
annat för framtida matproduktion för regionens egen
konsumtion. Malmö stad är avhängig ett större omland
för att täcka den produktion som är nödvändig för
egen konsumtion. Malmö stad är med andra ord också
avhängig att kranskommunerna för en restriktiv politik
vad gäller att bygga på bördig åkermark.
Naturvärden bevaras genom kommunens tre
Natura 2000-områden och två kommunala naturreservat. Utöver det identifierar naturvårdsplanen ett antal
värdefulla naturområden och biotoper som ska bevaras. Kompensationsåtgärder och balanseringsprincipen
ska tillämpas vid risk att värdefull natur går förlorad vid
exploatering.
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för transportsystemet och dess olika delar utifrån ett helhetsperspektiv och bildar utgångspunkt för genomförande inriktade processer.
Malmö stads Tillämpningsskrift om trafikbuller och
Åtgärdsprogram mot buller 2014–2018 innehåller båda
åtgärder för att minimera bullerpåverkan. Det senare är
under revidering och nya åtgärder ska identifieras.
Åtgärder för att ta hand om och fördröja dagvatten
lokalt är viktiga för att minimera eﬀekterna av ökade och
kraftiga nederbördsmängder. Dagvattenstrategi för
Malmö ska följas. Åtgärder i tät stadsmiljö, med mycket
hårdgjorda ytor bör prioriteras t.ex. genom fördröjning
med planteringar och gröna tak, andelen hårdgjorda
ytor ska minska. Skyfallsplan för Malmö innehåller strategiska ställningstaganden och denna följs upp med
Handlingsplan för skyfallsåtgärder. Fysiska åtgärder
utifrån principen om att skydda samhällsviktig verksamhet och fara för liv.
Förstudier kring eﬀekter av och åtgärder mot havsninvåhöjning ger underlag för fördjupade studier och
inriktningsbeslut. Åtgärder måste utredas noggrant med
hänsyn på ansvar, i förhållande till VA-infrastruktur och
finansiering. Åtgärderna är aktuella att genomföra på
lång sikt, men frågan måste beaktas i planeringen redan
i nuläget. Planerna för Nyhamnen visar på lösningar i det
korta perspektivet.
Ett åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för vatten som täcker vattendrag, dagvattenrecipienter, kustvatten och hamnbassänger föreslås att tas fram. Utbyggnad enligt VA-utbyggnadsplanen kombinerad med tillsyn av enskilda avlopp ska säkerställa en bättre hantering av avloppsvatten på landsbygden.
Under 201 etablerades ytterligare ett naturreservat i
kommunen på Klagshamnsudden, för att skydda den
biologiska mångfalden.
Malmö stad lanserade Solguide för Malmö under
201 för att underlätta för privatpersoner och företag att
applicera solenergi på sina fastigheter.
Gröna obligationer är ett verktyg staden använder för
investeringar som syftar till att finansiera åtgärder som
minskar utsläpp och förbättrar miljön i Malmö.

Uppföljning och övervakning
Översiktsplanens miljökonsekvenser ska följas upp kontinuerligt. Indikatorer för alla aspekter av en hållbar
utveckling ska användas för att visa om utvecklingen
går i önskvärd riktning eller ej. Genom indikatorer kan
exempelvis eﬀekter av fysiska åtgärder bedömas. Med
en koordinerad kombination av övergripande mål, strategier, mätetal och aktiviteter kan en målstyrningsmodell utarbetas.
Målstyrning ger struktur och logik från övergripande
mål till aktiviteter och investeringar och ökar sannolikheten för att nå en hög grad av genomförande. Trovärdigheten stärks och bättre möjligheter till uppföljning
ges. Styrdokument ska hållas levande och mätetal
löpande utvärderas för att se om de är bra indikatorer
för att mäta önskade miljökonsekvenser. När styrmetoden lagts fast och färdigställts startar det egentliga
arbetet; att styra, prioritera, besluta och följa upp med
löpande rapportering. Tidsplaner för genomförandet
behöver upprättas med ansvarsfördelning mellan kommunens olika förvaltningar.
Genom att utveckla förbättrade styrinstrument och
uppföljningsmetodik kan planen successivt justeras för
att de långsiktiga målen ska uppfyllas och konsekvenserna minimeras. Konsekvensernas angelägenhet kan
variera över tid. Om något område presterar väsentligt
sämre än andra är det viktigt att investeringar styrs till
detta område för att den totala eﬀekten ska bli störst.
Flera av de aspekter som denna hållbarhetsbedömning tar upp följs upp av Malmö stad årligen. Den mest
heltäckande uppföljningen sker i hållbarhetsrapporten
som tas fram av stadskontoret årligen. Hållbarhetsrapporten redovisar nyckeltal och indikatorer inom alla tre
hållbarhetsområdena. Underlag till rapporten tas fram
av olika förvaltningar och ett antal nyckeltal redovisas.
Den årliga miljörapport som miljöförvaltningen tar fram
i samband med uppföljningen av Miljöprogram för
Malmö stad 2009–2020 och Handlingsplan för klimat- och
miljöarbetet i Malmö sammanställer en del av dessa och
redovisar miljöläget i Malmö i stort. Miljöläget kan dessutom avläsas på Malmö stads hemsida i Miljöbarometern. Utöver dessa uppföljningar behöver kompletteringar ske. Översiktsplanen behöver successivt kompletteras med nya planer och program som inriktas på specifika sektorer eller geografiska områden. Dessa kan i
förhållande till uppföljningen styras in där mer fokus
krävs för att minimera negativa eller stärka positva
miljökonsekvenser.
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Malmö stads arbete med miljökvalitetsmål och
indikatorer kan användas som en del av uppföljningen, men behöver kompletteras med fler mätbara
aspekter. Exempel på viktiga områden med tillhörande nyckeltal att följa upp:
• luftmätningar
• bullermätningar
• tillsyn av föroreningar i havet, ytvatten och
grundvatten
• trafikinventeringar, mängder bilar, inpendling,
kollektivtrafikresande, cykel
• kWh produktion av förnybar energi
• Inventeringar av biologisk mångfald
• m2-etableringar av nya grönområden, gröna tak
• m2-minskning av hårdgjorda ytor som väg och
parkering tar i anspråk
• hektar odlingsmark
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I fortsatt planering kommer tematiska fördjupningar
och PM att tas fram. I dessa studier är det viktigt att
alla dimensioner av hållbar utveckling beaktas, och
att miljökonsekvenserna beskrivs särskilt. Planprogram, fördjupade översiktsplaner, värdeplaner och
detaljplaner som tas fram ska följa översiktsplanens
riktlinjer och redovisa konsekvenserna.
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