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SAMMANFATTNING 
Planprogrammet, som denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör, har till syfte är att stu-
dera förutsättningarna för att utveckla de inre och centrumnära delarna av hamnområdet 
för blandad stadsbebyggelse. Planprogrammets geografiska avgränsning visas i karta på 
nästa sida.  
 
Planprogramområdet berör en rad olika riksintressen, såsom riksintresse för kommuni-
kation, kulturmiljövården, yrkesfisket och kustzonen. Miljöaspekter som berörs är främst 
stads- och landskapsbild, luftkvalitet, buller, natur- och kulturmiljö, dagvatten markför-
oreningar och riskaspekter. 
 
I konsekvensbedömningen anges konsekvenser i en skala från ingen/obetydlig konse-
kvens, små konsekvenser, måttliga konsekvenser till stora konsekvenser utifrån relationen 
mellan de befintliga värdena och omfattningen av den förväntade påverkan (effekten). 
 
Sammantaget bedöms nollalternativet inte innebära någon nämnvärd förändring jämfört 
med nuläget, medan utbyggnadsalternativet bedöms kunna innebära både positiva och 
negativa effekter och konsekvenser jämfört med nollalternativet. För aspekterna luftkva-
litet, buller och dagvatten beräknas och bedöms utbyggnadsalternativet innebära margi-
nella eller obetydliga effekter och konsekvenser. Beträffande dagvattenhantering förut-
sätts att åtgärder vidtas för att kunna ta om hand och fördröja vatten vid kraftiga skyfall 
och höga havsnivåer. Ur naturmiljösynpunkt bedöms utbyggnaden innebära små negativa 
konsekvenser till följd av att några mindre naturmarksytor/naturvärden tas i anspråk för 
exploateringen. Ur stads- och landskapsbildssynpunkt bedöms utbyggnaden kunna inne-
bära såväl positiva som negativa effekter, men sammantaget bedöms konsekvenserna bli 
måttligt negativa med tanke på att höga värden som har betydelse för stads- och land-
skapsbilden påverkas. Ur risksynpunkt har utbyggnaden bedömts kunna innebära måttliga 
negativa konsekvenser avseende akuta olycksrisker, såvida inga riskreducerande åtgärder 
vidtas. Ur kulturmiljösynpunkt bedöms den föreslagna utbyggnaden innebära stora nega-
tiva konsekvenser på riksintresset för kulturmiljövård. Utbyggnadsalternativet, enligt 
framtagen strukturplan, innebär bland annat att flera av de byggnader som står som ut-
tryck för riksintresse för kulturmiljövård rivs. Beträffande markföroreningar bedöms ut-
byggnadsalternativet innebära måttligt positiva konsekvenser till följd av att förorenade 
massor avlägsnas, tas om hand eller används på lämpligt sätt, vilket minskar exponerings- 
och spridningsrisken för föroreningarna. Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan 
på möjligheterna att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer för luft och vatten, men vad 
gäller de nationella miljökvalitetsmålen bedöms utbyggnaden kunna ha viss motverkan 
beträffande god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv.  
 
Flera av de negativa konsekvenser som uppkommer kan troligen undvikas genom att en 
framtida utbyggnad anpassas mer utifrån de värden och förutsättningar som finns på plat-
sen. Frågor om luftkvalitet, trafikutveckling och bullerstörningar, skyddsåtgärder mot 
höjda havsnivåer och klimatförändringar (exempelvis dagvattenhantering) samt påverkan 
ur kulturmiljösynpunkt och den estetiska utformningen av tillkommande byggnader be-
döms vara väsentliga att följa upp inom ramen för kommunens plan-, tillsyns- och bygg-
lovsarbete. 
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BAKGRUND 
Planprogrammet, som denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör, har till syfte är att stu-
dera förutsättningarna för att utveckla de inre och centrumnära delarna av hamnområdet 
för blandad stadsbebyggelse.  
 
Hamnverksamheten som idag är belägen inom delar av detta område, kräver längre kajer 
och större djup i hamnbassängerna, vilket kommer kräva att verksamheten flyttas söderut 
till den yttre hamnbassängen. Detta sätter det centrumnära hamnområdet i ett annat sam-
manhang än tidigare och planprogrammet behöver belysa vilken karaktär och vilket inne-
håll området ska ha i förlängningen. Ystads kommun avser att på sikt frigöra ytor för 
stadsutveckling i området, vilket tidigare har beskrivits och hanterats i fördjupningen av 
översiktsplanen (FÖP) för staden Ystad, antagen 2016-06-15. Ett första steg i denna rikt-
ning har tagits genom att en detaljplan antagits 2017-12-12 som möjliggör anläggning av 
två nya färjelägen i yttre hamnen. Planprogrammet blir nu ett viktigt steg i det fortsatta 
arbetet för att genomföra den vision och målbild som uttrycks i FÖP Staden Ystad 2030. 
 
Avgränsning 
Planprogramområdets geografiska avgränsning 
Planprogrammet är avgränsat till att innefatta området från västra kajen med Lantmän-
nens silos i väster till Bornholmsgatan (infarten till färjorna/hamnen) i öster. Mot norr 
utgör järnvägsspåren gränsen och i söder avgränsas området av utbredningen för den inre 
hamnbassängen. Avgränsningen framgår av figuren nedan. 
 

 
Planprogrammets avgränsning markerat med grön linje på kartan.  
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Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) omfattar i första hand samma geografiska om-
råde som planprogrammet. För vissa aspekter måste miljökonsekvensbeskrivningen dock 
ha ett lite vidare perspektiv. Detta gäller exempelvis för luft och buller som ger påverkan 
även utanför planområdet. 
 
Avgränsning i sak 
Ett genomförande av planprogrammet har av Ystads kommun antagits kunna medföra 
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprät-
tats.  
 
En MKB:s omfattning och detaljeringsgrad ska, enligt miljöbalken stå i proportion till 
projektets eller åtgärdens miljöpåverkan. MKB:n ska redovisa de uppgifter som behövs 
för att bedöma projektets huvudsakliga inverkan på människornas hälsa, miljö och hus-
hållning med mark och vatten samt andra resurser. Detta innebär att vissa effekter blir 
mer belysta än andra och att aspekter som har liten betydelse kan behandlas översiktligt 
eller utelämnas. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter. 
Hänsyn ska även tas till att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen 
av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.  
 
De miljöaspekter som bedömts som relevanta att fokuserar på för det aktuella planpro-
grammet och att behandla i denna MKB är följande: 

 Riksintressen 
 Stads- och landskapsbild 
 Luftkvalitet 
 Buller 
 Naturmiljö 
 Kulturmiljö 
 Vatten (dagvatten) 
 Markanvändning och naturresurser (förorenad mark) 
 Riskaspekter 

Utöver detta görs en avstämning mot aktuella miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmål 
samt allmänna hänsynsregler.  
 
Hänsyn till klimatpåverkan genom höjda havsnivåer har ingått som en förutsättning i ar-
betet för kommunens strukturskisser för området med en höjd för skyddsanordning eller 
ny marknivå på +3,5 meter och en lägsta höjd för färdigt golv på +3,5 meter för alla nya 
byggnader, vilket ligger i linje med länsstyrelsens generella rekommendationer för byg-
gande i kustområden på en höjd av minst +3,0 meter. Ett annat alternativ skulle kunna 
vara att anlägga en slags skyddsportar i hamninloppet till den inre hamnbassängen som 
kan stängas vid höga havsnivåer. Detta kombineras i så fall med skyddsbarriärer längs 
ytterkanterna av kajerna etc. för att få ett komplett översvämningsskydd för centralorten. 
 
Då osäkerheten är stor beträffande vilket alternativ för skydd mot stigande havsnivåer 
som väljs och hur det i detalj kommer att utföras kommer dessa skyddsåtgärder inte att 
konsekvensbeskrivas i denna MKB. För att kunna göra mer långtgående bedömningar 
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om konsekvenser av exempelvis skyddsportar i hamninloppet krävs ytterligare utred-
ningar för bland annat påverkan på vattenomsättningen i inre hamnen samt om det finns 
några marina natur- eller kulturmiljövärden som påverkas. Byggande i vatten, som exem-
pelvis ovan nämnda skyddsportar eller andra delar som illustreras i förslaget till struktur-
plan som innebär utfyllnad eller schaktning i vatten, kräver med största sannolikhet till-
stånd till vattenverksamhet (miljödom) och eventuella effekter och konsekvenser samt 
förebyggande åtgärder hanteras lämpligen i en sådan prövning i Mark- och miljödomsto-
len. 
 

 
Förekommande strandskydd i området kring Ystad hamn markerat med röd avgränsning (Källa läns-
styrelsen i Skåne). 
 
Gällande strandskydd berörs inte av planprogramområdet, men däremot återinträder det 
generella strandskyddet (100 meter) i de delar där befintliga detaljplaner ändras eller upp-
hävs. För dessa delar görs en ny prövning om strandskyddet kan ligga kvar eller om det 
ska upphävas igen i kommande detaljplaneprocesser. Strandskyddsfrågan hanteras således 
inte i denna MKB. 
 
Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen är avstämd med länsstyrelsen vid sam-
råd 2018-01-18. 
 
Metod 
För de miljöbedömningar som görs i MKB:n används begreppen ”påverkan”, ”effekt” 
och ”konsekvens”.  
 
Påverkan avser förändring av miljön genom exempelvis fysiskt intrång eller störningar i 
form av buller. 
 
Effekt är en förändring i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av värde-
fulla naturmiljöer eller förändringar i miljökvalitet som kan mätas, beräknas eller på annat 
sätt beskrivas. 
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Konsekvens är en bedömning av de effekter som uppkommer, den verkan de uppkomna 
effekterna har på en viss företeelse, till exempel biologisk mångfald. 
 
Som underlag för att bedöma olika effekters betydelse används där det är tillämpligt un-
derlag (bedömningsgrunder) i form av exempelvis lagkrav, riktvärden, miljökvalitetsnor-
mer (MKN), värdebeskrivningar för skyddade/värdefulla områden, miljökvalitetsmål, 
projektmål och bevarandeplaner. Vid bedömningen av konsekvensernas storlek beskrivs 
de enligt figur nedan. 
 

 
Konsekvenser bedöms utifrån en sammanvägning av intressets värde och förväntad effekt (effekten anges 
som ingreppets/störningens omfattning i figuren). 
 
Konsekvenserna anges i en skala från ingen/obetydlig konsekvens, små konsekvenser, 
måttliga konsekvenser till stora konsekvenser. Konsekvenserna kan vara såväl positiva 
som negativa, men där inget annat anges avses negativa konsekvenser. Skalan bygger på 
relationen mellan de befintliga värdena och omfattningen av den förväntade effekten (in-
greppets/störningens omfattning). En liten-medelstor effekt som berör ett högt värde 
(eller många människor) kan alltså bedömas som en stor konsekvens. På motsvarande sätt 
kan en stor effekt på ett litet/obetydligt värde bedömas som en liten konsekvens. Positiva 
konsekvenser uppstår då befintliga värden förstärks och/eller nya värden tillförs. 
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ALTERNATIV 
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt miljöbalken innehålla en redovisning av alter-
nativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar med en motivering 
varför ett visst alternativ har valts. Vidare ska konsekvenserna av att verksamheten eller 
åtgärden inte kommer till stånd beskrivas, ett så kallat nollalternativ. 
 
Nollalternativ 
Utbyggnadsförslagets förväntade konsekvenser jämförs mot ett så kallat nollalternativ. 
Nollalternativet utgör en tänkt framtida situation där utbyggnadsförslaget inte realiseras. 
I nollalternativet antas i detta fall att det aktuella planprogramområdet kommer att ha den 
användning som de nu gällande detaljplanerna och nu gällande tillstånd för verksamhet i 
hamnen reglerar och medger. I konsekvensbeskrivningen fungerar nollalternativet således 
som ett jämförelsealternativ till de föreslagna förändringarna.  
 
För att jämförelsen ska bli riktig antas för nollalternativet samma samhällsutveckling och 
allmänna trafikökning på vägnätet som i utbyggnadsförslaget, där prognosåret 2040 an-
vänts. Beträffande färjetrafiken i hamnen antas den i nollalternativet öka från dagens 3 570 
anlöp per år (år 2017) till de 4 100 anlöp per år som dagens tillstånd medger som maximalt 
antal. I nollalternativet antas även två nya färjelägen vara byggda och tagna i bruk i den 
yttre hamnen (i enlighet med nu gällande detaljplan och tillstånd). Se figuren nedan som 
visar planprogramområdet med nuvarande hamnanläggning och följande figur med de 
nya färjelägena (Fl 7 och Fl 8).  
 

 
Planprogramområde och hamnanläggning idag med dagens färjelägen markerade (FL. 1 och FL. 3-6). 
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Skiss över hamnen med de nya färjelägena (FL 7 och FL 8) samt nya vågbrytare. Gul färg markerar 
ytor som kommer tillskapas genom utfyllnad i vattenområde (bild: COWI 2016). 
 
Alternativ lokalisering och utformning 
Alternativa utbyggnadsområden 
Kommunens övergripande utbyggnadsprinciper är att bygga i kollektivtrafiknära läge, att 
bygga ny bebyggelse där bebyggelse redan finns samt att skapa förutsättningar för en god 
närmiljö. Utgångspunkten är att byggandet ska ske på ett hållbart sätt. Flera aspekter finns 
att ta hänsyn till som minskad energianvändning, minskat transportbehov och hushållning 
med marken.  
 
I FÖP Staden Ystad 2030 har kommunen preciserat strategin och angett att den största 
delen av bostadsutbyggnaden ska ske inom den täta staden, det vill säga öster och söder 
om Dag Hammarskjölds väg, väster om Dragongatan samt inom Regementsområdet. Ge-
nom att bygga i det här området utnyttjas befintliga strukturer som till exempel infrastruk-
tur och service. En koncentration av människor kan också ge än bättre underlag för ser-
vice och tillgång till kollektivtrafik, aspekter som kan underlätta människors vardagsliv. 
 
I första hand bör områden som kan ge betydande tillskott av bostäder och som kommu-
nen har rådighet över prioriteras. De områden som i första hand är aktuella för utbyggnad 
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av bostäder samt möjliga förtätningsområden redovisas på karta i FÖP Staden Ystad 2030 
enligt figuren nedan. 
 

 
Karta över större utbyggnadsområden för bostäder samt möjliga platser för förtätning av bostäder (även 
andra platser kan bli aktuella för förtätning). Karta ur FÖP Staden Ystad 2030. 
 
Sammantaget anses utbyggnaden i hamnområdet (enligt ”Utbyggnadsförslaget” nedan) 
vara den lokalisering som bäst kan möta och motsvara syftet med det nu aktuella plan-
programmet. 
 
Alternativ utformning 
Kommunen har i sitt arbete med planprogrammet tittat på olika utformningsalternativ 
och arbetat vidare utifrån tidigare alternativ och vidareutvecklat dessa med ambitionen att 
anpassa strukturplanen efter de lokala förhållandena med hänsyn till exempelvis sol och 
vind. 
 
Olika sätt att skydda planprogramområdet (samt Ystads stadskärna) mot klimatpåverkan 
genom höjda havsnivåer har också ingått som en förutsättning i arbetet för kommunens 
strukturskisser ör området. Ett alternativ har varit att lägga in skyddsvallar, förhöjda kaj-
kanter, förhöjda kajpromenader, andra förhöjningar eller en ny marknivå med en lägsta 
höjd på +3,5 meter (se figur nedan).  
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Principsektioner som illustrerar skyddsåtgärder mot höjda havsnivåer i form av höjd marknivå, förhöjd 
kajkant eller förhöjd kajpromenad. (Figur: Sweco, arbetsmaterial 2018). 
 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att anlägga en slags skyddsportar i hamninloppet till 
den inre hamnbassängen som kan stängas vid höga havsnivåer. Detta kombineras med 
skyddsbarriärer längs ytterkanterna av kajerna etc. för att få ett komplett översvämnings-
skydd för centralorten. 
 
Det valda utformningsalternativet beskrivs nedan under rubriken ”Utbyggnadsalternativ”. 
 
Tidigare utredda alternativ 
En utbyggnad i hamnområdet har funnits med i kommunens långsiktiga planer en längre 
tid och ett alternativ presenterades i FÖP Staden Ystad 2030. Det beskrevs där som en 
ny havsnära, centrumnära och stationsnära stadsdel med stor potential att bli en attraktiv, 
naturlig stadsdel i Ystad som kan tillföra positiva värden för hela stadens utveckling. En 
utveckling av området gör det möjligt för stadskärnan att åter knyta kontakten med havet 
och utvidga stadens centrum. Kopplingarna mellan stadskärnan och området är mycket 
viktiga för att området ska bli en integrerad del av staden.  
 
Det beskrevs också att det är av stor vikt att området fylls med olika funktioner, en bland-
ning av bostäder, arbetsplatser, restauranger, caféer med mera. Det ska vara ett område 
som är tillgängligt och attraktivt för hela stadens befolkning. Alternativet illustrerades med 
en skiss enligt figuren nedan. 
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Skiss över ny stadsdel i inre hamnområdet. Skiss: Nyréns Arkitektkontor. Figur ur FÖP Staden Ystad 
2030. 
 
Detta alternativ har vidareutvecklats till det nu aktuella utbyggnadsalternativet. 
 
Utbyggnadsalternativ 
Av planprogrammet framgår att visionen för utbyggnaden är att uppnå en blandstad och 
därmed eftersträvas verksamheter och butiker i bottenvåningarna mot huvudstråken. Det 
ska finnas plats för olika behov t ex handel, rekreation och idrott. Bebyggelsen varieras i 
skala med syfte att få en mänsklig och trygg miljö. Bebyggelsen är utformad för att skydda 
bostäderna mot störande verksamheter, vilket innebar att kontor och större verksamheter 
huvudsakligen planeras intill järnvägen och mot hamnverksamheten. 
 
Bostäder är prioriterat och ska ha ett varierat utbud av upplåtelseformer och storlekar. 
Området innehåller ca 1550 bostäder, varav ca 150 är radhus. Exploateringen blir relativt 
tät med en bebyggelse i 3 - 6 våningar. Småskaliga radhus varvas med flerbostadshus for 
att fa en variation genom hela omridet och en mänsklig skala, som skapar trygghet och 
god orienterbarhet. Några strategiska platser kan få betydligt högre byggnader antingen i 
befintliga silos som omvandlas eller som nya spännande höga hus. Den högre bebyggelsen 
i väster skyddar mot vinden, den i söder skyddar mot vind och buller från hamnen samt 
den i norr skyddar mot järnvägen. De omslutande innergårdarna ger lä och skyddad ute-
vistelse. 
 
Inom området planeras även två nya förskolor medan skola planeras utanför planpro-
gramsområdet. Den befintliga vårdcentralen förutsätts kunna ligga kvar där den ligger 
idag. 
 
Ny handelsetablering med restauranger, caféer och butiker uppskattas till ca 10 000 kvm 
och kontor/ verksamheter till ca 45 000 kvm. Mindre livsmedelsaffär(er) ryms i detta, 
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men behovet av en större livsmedelsaffär förväntas kunna uppföras i området öster om 
planprogramområdet. 
 
Parkeringsbehovet för området som helhet har bedömts till 1 300 - 1 600 bilplatser. 
Samutnyttjande skulle kunna minska parkeringsbehovet till 1 000 - 1 200. I de två p-hus 
som föreslås i programmet (varav det östra ligger utanför planprogrammets avgränsning, 
finns 1 200 p-platser. Det uppskattade behovet av cykelparkeringar uppgår till ca 4 500 
platser. 
 

 
Förslag till strukturplan. Planprogramområdets avgränsning markerad med en svart streckad linje. Ny 
bebyggelse illustrerat i vitt och befintlig bebyggelse i grått (bild: Sweco 2018, arbetsmaterial). 
 
I utbyggnadsalternativet antas fartygstrafiken öka till 10 000 (maxscenario) anlöp per år. 
Alla linjefartyg lägger då till i den yttre hamnen och antalet färjelägen har byggts ut med 
ytterligare tre (förutom Fl 7 och Fl 8) samt ett nytt färjeläge för Bornholmstrafikens kata-
maran (se figur ovan). Den landbaserade trafiken i anslutning till planprogrammets om-
råde kommer att öka ytterligare i jämförelse med nollalternativet till följd av den ökade 
fartygstrafiken. 
 
I utbyggnadsalternativet beräknas den nya exploateringen inom planprogramområdet 
alstra ca 5900 fordon per dygn som antas ansluta till det övergripande gatunätet, till Ös-
terleden, i Ystad i två punkter, en i väster och en i öster. I båda dessa anslutningar ska 
biltrafiken till planområdet även passera järnvägen. Trafikflödet på Österleden är stort 
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redan idag och kan förväntas öka i framtiden till följd av utbyggnadsplaner i kommunen 
och i regionen.  
 
Med de framtida trafikflödena bedöms att det kan bli problem med framkomligheten i 
anslutningarna till Österleden, framför allt under högtrafiktid, och situationen vid anslut-
ningen i öster riskerar bli ohållbar, huvudsakligen till följd av den förväntade kraftiga ök-
ningen av hamntrafiken i anslutningen (planområdets trafiktillskott till Österleden är 12-
19% av den totala trafiken). Trafiklänken från hamnen via Österleden och vidare till Dra-
gongatan (E65) ingår i en pågående åtgärdsvalsstudie i samarbete med Trafikverket, men 
en analys av samtliga anslutningar till Österleden efter utbyggnad bör genomföras, mot 
bakgrund av denna.  
 
Även för de oskyddade trafikanterna är anslutningarna till det övergripande cykelnätet 
och passagerna av Österleden viktiga. Möjligheten att anordna en planskild passage bör 
studeras. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MILJÖKONSEKVENSER 
Riksintressen  
Planprogramområdet och dess närområde berör flera objekt och områden som är riksin-
tressanta i enlighet med miljöbalkens 3 och 4 kapitel eller av allmänt intresse enligt Sjö-
fartsverket. Se nedan för beskrivning av förekommande för planprogrammet relevanta 
riksintressen (samt Bilaga 1 för karta över riksintressena).  
 
Riksintresse för kommunikation 
Nuläge 
Väg: 
E65 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna 
som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E65 sträcker sig från 
Malmö till Ystad och sedan med färja till Swinoujscie (PL) och vidare genom Europa. 
 
Järnväg: 
Järnvägen mellan Malmö-Ystad-Simrishamn är av riksintresse. Ystadbanan är förbindel-
selänk till Ystad hamn och delen Lockarp (Malmö) - Ystad hamn ingår i det av EU utpe-
kade TEN-nätet. 
 
Hamn och sjöfart: 
Ystads hamn och farleden in till Ystad är av riksintresse för sjöfart. Ystads hamn är en 
allmän hamn och det är endast allmänna hamnar som kan pekas ut som riksintresse för 
sjöfart. En allmän hamn ska fylla ett allmänt samhällsintresse, vara av särskild betydelse 
för den allmänna samfärdseln och ska i princip vara öppen för allmän trafik. Hamnen är 
även av staten utpekad som s.k. Central Hamn. 
 
Riksintresset är inte statiskt utan det sker förändringar över tiden. Riksintresset syftar till 
att skydda så att utnyttjandet av viktiga hamnfunktioner inte hindras. Om en ny hamndel 
etableras och en viss hamnverksamhet kan omlokaliseras på ett godtagbart sätt kan riks-
intresset för den tidigare hamnfunktionen komma att omprövas. Först när en ny lokali-
sering av verksamheten har tillståndsprövats och kommit till stånd kan en omprövning av 
riksintresset ske. 
 
Utdrag/sammanfattning från rapport om statens samlade syn på riksintresset: Influens-
området utgörs av det egentliga hamnområdet med omgivande områden där hänsyn måste 
tas till hamnens drift och framtida utveckling vid planläggning och tillståndsprövning. 
Influensområdet bestäms dels av hamnens fysiska utbredning dels av restriktioner till följd 
av miljöstörningar som buller, vibrationer och luftföroreningar, samt de risk- och säker-
hetsaspekter inklusive sjöfartsskydd, som är kopplade till hamnverksamheten och till 
transporter till och från hamnen. För att hamnverksamheten ska kunna fortgå måste dessa 
förutsättningar beaktas vid kommunens planläggning och tillståndsprövning samt prövas 
i olika tillståndsbeslut. 

 
Nollalternativet  
Nollalternativet bedöms inte innebära någon nämnvärd förändring jämfört med nuläget. 
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Utbyggnadsalternativet 
De utpekade riksintressena för kommunikation (väg, järnväg, hamn och sjöfart) i eller 
direkt gränsande till planprogrammets område vittnar om den betydelse området har. Att 
utveckla planprogramområdet enligt utbyggnadsförslaget innebär att gränserna för riksin-
tresseområdena för hamn och farled kommer att behöva justeras och anpassas utifrån de 
förändringar som kommer att ske, såväl inom programområdet som inom hamnens verk-
samhet.  
 
Järnvägsanslutningen från Ystads befintliga bangårdsanläggning och vidare ut till den 
kommande nya yttre hamnen, liksom även spåranslutning till ett nytt tågfärjeläge har sär-
skilt studerats i arbetet med planprogrammet (Sweco Rail 2018). De framtagna analyserna 
visar att det (med beaktande av spårtekniska regelverk) finns flera genomförbara alterna-
tiva järnvägsanslutningar respektive spårutformningar som inte bedöms i någon större 
utsträckning påverka den framtida skisserade bebyggelsen enligt strukturplanen.  
 
Riksintresse för kulturmiljövården 
Nuläge 
Planområdet berör område av riksintresse för kulturmiljövården (Ystad, M:K167). 
 
Motiveringen till riksintresset lyder: Sjöfartsstad som bevarat prägeln av stor och bety-
dande medeltids- och 1500-talsstad som från 1800-talets slut expanderade som följd av 
järnvägens och sjöfartens utveckling. 
 
När det gäller uttryck för riksintresset så nämns hamnområdet specifikt genom lydelsen: 
”Byggnader för hamnverksamheten och järnvägen samt industrimiljöer på utfyllnadszo-
nen i vattnet, som visar krafterna bakom stadens tillväxt under 1800- och 1900-talen”. 
 
Nollalternativet  
Nollalternativet bedöms inte innebära någon nämnvärd förändring jämfört med nuläget. 
 
Utbyggnadsalternativet 
Riksintresseområdets läsbarhet, d.v.s. möjligheterna att förstå och uppleva områdets kul-
turhistoriska sammanhang, är centralt för vidmakthållandet av riksintresseområdet. På-
verkan på ett riksintresses värden kan uppstå även om exploateringen befinner sig utanför 
riksintressets geografiska avgränsning. Vidare kan påverkan på riksintresset uppstå ifall 
tänkt förändring stör siktlinjer och utblickar inifrån och ut över riksintresset. Utbygg-
nadsalternativet innebär att hela inre hamnen tas i anspråk för exploatering, vilket innebär 
en stor karaktäristisk förändring av området.  
 
Utbyggnadsalternativet innebär att ett flervåningshus placeras i anslutning till den bygg-
nadsminnesförklarade Ystad inre fyr och det intilliggande pegelhuset. Fyren skyddas ge-
nom kulturmiljölagens 3 kapitel 1 § (1988:950) och utgör, tillsammans med pegelhuset, en 
påtaglig exponent för riksintresset Ystad M:167. Placeringen och utformningen av det 
tilltänkta flervåningshuset kan innebära att upplevelsen av fyren och pegelhusets fria pla-
cering, liksom siktlinjerna till och från dessa, ut mot havet respektive inifrån staden på-
verkas. 
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Söder om och längs med järnvägsspåren föreslås fyra stycken sexvåningshus. Idag finns 
mycket få byggnader i samma område och från Österleden och Tingsgatan präglas vyn av 
järnvägen och hamnanknutna verksamheter med färjor, cisterner, silos och färjeterminal. 
Utbyggnadsalternativet innebär att de fyra byggnaderna kommer påverka siktlinjerna ut-
över hamnområdet och till del utgöra barriärer mellan staden och hamnområdet. Byggna-
derna föreslås dock placeras så att det uppstår mellanrum i linje med Tingsgatan och med 
den öppna ytan väster om Fritidsbadet. Av denna anledning bedöms påverkan på siktlin-
jerna som mycket små. Avståndet mellan de tillkommande byggnaderna och befintlig be-
byggelse norr om Österleden är stort och barriäreffekten bedöms därför som liten. Vidare 
är den upplevda barriäreffekten beroende av tillkommande byggnaders fasadutformning.  
 
Vid en utbyggnad enligt planförslaget kommer flera av de byggnader som visar på ham-
nens utveckling och krafterna bakom stadens tillväxt från 1920 och under resterande de-
len av 1900-talet rivas. Dock bevaras merparten av de idag fortfarande läsbara struk-
turerna från tiden 1820–1910-talet, liksom sockersilon från 1935 och silobatterierna längst 
ut på västra hamnpiren. Att dessa byggnader och strukturer bevaras möjliggör en fortsatt 
läsbarhet av hamnområdets kulturhistoriska sammanhang.   
 
Sammantaget bedöms utbyggnadsalternativet innebära stora negativa konsekvenser och 
skada på riksintresseområdet, då flera byggnader som står som uttryck för riksintresset 
rivs. Dock bedöms hamnområdet efter utbyggnad enligt utbyggnadsalternativet fortsatt 
kunna återspegla det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för 
utpekandet, varför skadan inte bedöms som påtaglig.  
 
För att lindra skada på riksintresset bör i kommande skede, när detaljplaner tas fram, 
gestaltning av tillkommande byggnader, liksom avståndet och volymen på tillkommande 
flervåningshus i relation till fyren och pegelhuset, studeras närmre. Vidare bör riktlinjer 
för bevarande av element och anläggningar, så som stenmurar, järnvägsspår och pollare 
tas fram. Dessa element bidrar till områdets läsbarhet. 
 
Riksintresse för yrkesfisket 
Nuläge 
Utbyggnadsalternativet berör ett område av riksintresse för yrkesfisket. Riksintresset mo-
tiveras med att det är ett fångstområde för torsk, flatfisk och ål. 
 
Utbyggnadsalternativet berör även hamnen, som i sig är av riksintresse som landnings-
hamn för yrkesfisket främst på grund av att den vanligen är en isfri hamn. 
 
Nollalternativet  
Nollalternativet bedöms inte innebära någon nämnvärd förändring jämfört med nuläget. 
 
Utbyggnadsalternativet 
Området för riksintresse yrkesfiske berörs av utbyggnadsförslaget och hamnomvand-
lingen men detta bedöms inte stå i konflikt med riksintresset. Yrkesfisket har idag sin 
verksamhet med utgångspunkt i marinan (småbåtshamnen), vilken inte berörs av utbygg-
nadsförslaget. Om hamnverksamheten flyttas till ett yttre läge skulle detta medge större 
möjlighet för yrkesfisket att utvecklas.  
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När det gäller riksintresset för yrkesfisket förknippade med uppväxt- och fångstområden 
för fisk är dessa arealer så stora att även om en eventuell mindre arealförlust som skulle 
kunna ske i område för någon form av utfyllnad eller byggd konstruktion samt en even-
tuell lokal och temporär påverkan sker genom grumling under anläggningstiden bedöms 
konsekvenserna för riksintresset totalt sett som obetydliga. 
 
Riksintresse för kustområdet 
Nuläge 
Planprogramområdet är i sin helhet beläget inom område som enligt 4 kap 1 § miljöbalken 
är av riksintresse för kusten med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i om-
rådet. Exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd om det kan ske på ett 
sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i 4 kap 
utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
 
Nollalternativet  
Nollalternativet bedöms inte innebära någon nämnvärd förändring jämfört med nuläget. 
 
Utbyggnadsalternativet 
Utbyggnaden bedöms innebära stora konsekvenser för kulturmiljövärdena inom området, 
varför utbyggnaden även står i viss konflikt med riksintresse för kustområdet. Det nu 
aktuella utbyggnadsförslaget utgör dock en del i både utveckling av tätorten och utveckl-
ing av det lokala näringslivet. 
 
Sammanfattning riksintressen 
En utbyggnad inom planprogramområdet bedöms innebära skada på riksintresset för kul-
turmiljövård. Utbyggnadsalternativet, enligt framtagen strukturplan, innebär bland annat 
att flera av de byggnader som står som uttryck för riksintresset för kulturmiljövård (M:167 
Ystad) rivs. En utbyggnad inom planprogramsområdet bedöms kunna genomföras utan 
påtaglig skada på riksintressen, under förutsättning att bebyggelsen kommer att placeras 
och utformas på ett sådant sätt att skada på riksintresset för kulturmiljövård lindras.  
 
Stads- och landskapsbild 
Nuläge 
Ystad är en sjöfartsstad som bevarat prägeln av stor och betydande medeltids- och 1500-
talsstad som från 1800-talets slut expanderade som följd av järnvägens och sjöfartens ut-
veckling. Ystads stadskärna, som gränsar till planprogramområdet i norr, har ett väl beva-
rat medeltida gatunät och tomtmönster. Bebyggelsen är i huvudsak av låg och småskalig 
karaktär. Gaturummet är slutet med intima gårdsmiljöer. I staden finns många byggnader 
av tegel och korsvirke som visar på sydskandinavisk byggnadstradition. Byggnader för 
hamnverksamhet och järnväg samt industrimiljöer inom planprogramområdet, vilka till 
viss del är uppförda på utfyllnadsområde, visar på kraften bakom stadens tillväxt under 
1800- och 1900-talen. 
 
Området präglas av den befintliga hamnverksamheten och övriga verksamheter som lig-
ger i anslutning till hamnen. Karaktärsskapande för området är exempelvis järnvägsspår, 
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färjeterminaler, höga siloanläggningar och cisterner, industribyggnader, kajer etc. Spårom-
råden och den trafikerade österleden utgör en barriär mellan staden och hamnområdet 
medan hamnområdet i sin tur utgör en barriär mellan staden och havet. 
 

 
Vy mot söder över stads- och hamnområdet. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet bedöms inte innebära någon nämnvärd förändring inom planprogram-
mets område jämfört med nuläget. 
 
Utbyggnadsalternativ 
Utbyggnadsalternativet med ett stort antal byggnader på upp till 6 våningars höjd kommer 
att innebära stora förändringar av områdets karaktär. En mycket viktig aspekt för stads- 
och landskapsbilden i området är de relativt få utblickar som idag finns från stadskärnan 
längs gator ut mot havet. Dessa utblickar/siktlinjer längs gatunätet ut mot havet bedöms 
till viss del kunna bevaras utifrån det förslag till strukturplan som tagits fram, se figur 
nedan. Utblickar och vyer från befintlig bebyggelse utmed Österleden bedöms också på-
verkas i stor utsträckning. Utbyggnaden innebär också att miljön i planprogramområdet 
blir betydligt mer slutet och delvis småskaligare än idag med kvarter och gårdar som kom-
mer att upplevas som halvprivata. 
 
Att området omvandlas från hamn- och industrimiljö till en stadsmiljö med blandad be-
byggelse och vattennära torg- och gatumiljöer som blir tillgängliga för allmänheten kan 
också innebära positiva aspekter och upplevas som en mer trivsam miljö än vad området 
har att erbjuda idag. 
 
En mer negativ påverkan på stads- och landskapsbilden skulle kunna uppstå om exploa-
teringen blev påträngande eller på ett påtagligt sätt störde fondmotiv i siktlinjer och ut-
blickar från stadskärnan liksom från området mot staden, vilka även är väsentliga värden 
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för riksintresset för kulturmiljö samt för byggnadsminnen som finns på platsen (se vidare 
kapitel ”Kulturmiljö”).  
 

 
Strukturplan hushöjder (bild: Sweco 2018, arbetsmaterial). 
 
Utbyggnadsalternativet antas innebära stora förändringar av området, vilket bedöms in-
nebära såväl positiva som negativa effekter på landskapsbilden. Sammantaget bedöms 
konsekvensen som måttligt negativ, med tanke på att det delvis är höga värden (bland 
annat riksintresse för kulturmiljövården som också har betydelse för stads- och landskaps-
bilden) som påverkas. 
 
Luftkvalitet 
I Sverige är miljökvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft juridiskt bindande och reg-
lerna återfinns bland annat i miljöbalken. Det finns därutöver även av regeringen beslu-
tade etappmål beträffande de nationella miljömålen. För såväl MKN som för miljömålet 
”Frisk luft” bedöms kvävedioxid och partiklar att vara mest relevanta här. 
 
Beträffande haltbidragen till partiklar (PM10) visar beräkningar som gjorts tidigare i en 
studie från 2014 (Tyréns, 2014) att beräknad och uppmätt halt av PM10 överensstämmer 
bra med mätningar från Östra Förstaden. Eftersom det saknas mätningar av PM10 från 
hamnområdet går det inte att säga hur bra beräkningarna stämmer här. Nivåerna är ~50% 
av MKN för både årsmedelvärde och dygnsvärde. Då det saknas mätningar i hamnområ-
det att verifiera mot, samt att mätningar i centrala Ystad visar att PM10-halten i Ystad 
ligger under MKN och att den generella trenden (från bland annat Malmö) är vikande 
redovisas ingen vidare diskussion om PM10 i denna MKB. 
 
Beräkningarna som gjorts nu (och tidigare) baseras såväl på färjetrafiken som på vägtrafi-
ken i området. Hänsyn tas även till övriga källor och långväga transporter av föroreningar 
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till Ystadsområdet. Genomgående är alla antagna förutsättningar konservativa för att sä-
kerställa att beräkningarna inte ska vara en underskattning. För att skatta totalhalter av 
NO2 har ett regionalt bakgrundsvärde om 7 μg/m3 adderats till beräknade haltbidrag.  
 
Nuläge 
I Ystad såväl som i många andra svenska städer utgör vägtrafiken en stor föroreningskälla 
och i tillägg till det innebär fartyg som angör hamnen en ytterligare källa. Nyckelparame-
terar i form av luftföroreningar är då kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). 
 
Kommunen bedrev mellan 2010 och 2014 omfattande luftkvalitetskontroller i samarbete 
med Ystad Hamn Logistik AB (YHLAB). Parametrarna som kontrollerades var kväveoxid 
(NOx), svavel(di)oxid (SOx), partiklar (PM10 och PM2,5), flyktiga organiska föreningar 
(VOC) och under sommarhalvåret marknära ozon (O3). Värdena låg under miljökvali-
tetsnormen i samtliga fall och i vissa fall även under nedre utvärderingströskeln. För en 
del av ämnena uppnåddes miljömålet. Under 2015-2016 fortsatte mätningar i YHLAB 
regi med fokus på partiklar. Sedan 2017 ingår Ystads kommun i en samordnad kontroll 
av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne som drivs av Skånes Luftvårdsförbund. 
Under 2017 har indikativa mätningar av VOC utförts i samtliga medverkande kommuner 
och under 2018 planeras indikativa mätningar av partiklar, metaller och polycykliska aro-
matiska kolväten (PAH) i fyra skånska kommuner varav en är Ystad. Resultaten redovisas 
i årliga, kommunsspecifika rapporter. 
 
Detaljerade spridningsberäkningar för luftföroreningar har tidigare genomförts för ham-
nens närområden (Tyréns 2016). De beräkningar som då gjordes för nuläget (2015) anses 
relevanta även för nuläget (2017) då skillnaderna i ingångsparametrarna är marginella.  
 

 
Karta med de fyra mätstationerna angivna. Alla klassas som gaturumsstationer utom Östra Förstaden 
som är en urban bakgrundsstation. 
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De beräknade halterna jämförs med uppmätta årsmedelhalter i tabellen nedan. Mätstat-
ionerna framgår av figuren ovan. 
 
Beräknade halter av NO2 för nuläget; medel, dygn (D) och timme (h), och som referens uppmätta årsme-
delvärden 2011 - 2014. 

[µg/m3] Beräknad NO2 
Uppmätt  

2011 
Uppmätt  

2012 
Uppmätt  

2013 
Uppmätt  

2014 

Position Medel 98%til D 98%til h Medel Medel Medel Medel 

Östra Förstaden  10,3 24,0 31,1 12,4 11,9 11,2 10,3 

Bornholmsterminalen  11,2 26,1 33,8 14,2 13,5 12,8 13,2 

Färjeterminalen  16,1 37,6 48,6 21,2 20,6 20,7 17,5 

Lantmännen  11,7 27,3 35,3 12,7 14,1 14,3 - 

Miljökvalitetsnorm 40 60 90 40 40 40 40 

Miljömål 20 - 60 20 20 20 20 

 
Nollalternativ 
Detaljerade spridningsberäkningar för luftföroreningar har tidigare genomförts för ham-
nens närområden (Tyréns 2016). Ett av de där redovisade scenarierna stämmer i stort 
överens med det nu definierade nollalternativet, med hänsyn tagna till vissa skillnader i 
trafikmängd och emissionsfaktorer som bedöms ta ut varandra.  
 
Resultatet av beräkningarna för nollalternativet redovisas i tabellen nedan. 
 
Beräknade halter av NO2 för nollalternativet; medel, dygn (D) och timme (h), och som referens uppmätta 
årsmedelvärden 2011 - 2014. 

[µg/m3] Beräknad NO2 
Uppmätt  

2011 
Uppmätt  

2012 
Uppmätt  

2013 
Uppmätt  

2014 

Position Medel 98%til D 98%til h Medel Medel Medel Medel 

Östra Förstaden  15,1 29,2 45,1 12,4 11,9 11,2 10,3 

Bornholmsterminalen  15,3 36,3 42,6 14,2 13,5 12,8 13,2 

Färjeterminalen  15,2 28,2 46,9 21,2 20,6 20,7 17,5 

Lantmännen  15,3 32,7 38,9 12,7 14,1 14,3 - 

Miljökvalitetsnorm 40 60 90 40 40 40 40 

Miljömål 20 - 60 20 20 20 20 

 
Sammantaget bedöms nollalternativet med 3 400 anlöp i inre hamnen och 700 i den yttre, 
Fl 7 och Fl 8, innebära att MKN för kvävedioxid klaras inom hela planområdet, liksom 
även miljömålen. Konsekvenserna bedöms som små eller obetydliga. 
 
Utbyggnadsalternativ 
Spridningsberäkningarna visar att matartrafiken på land till de nya färjelägena, liksom 
landtrafiken i övrigt, har en påverkan i trafikledernas omedelbara närhet. Utsläppen från 
fartygen däremot, som ju sker genom skorstenen på högre höjd, påverkar ett större om-
råde.  
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Resultatet av beräkningarna för utbyggnadsalternativet redovisas i tabellen nedan för 
samma receptorpunkter där mätningar tidigare gjorts. 
 
Beräknade halter kvävedioxid (NO2) för utbyggnadsalternativet; medel, dygn (D) och timme (h), och som 
referens uppmätta årsmedelvärden 2011 - 2014. 

[µg/m3] Beräknad NO2 
Uppmätt  

2011 
Uppmätt  

2012 
Uppmätt  

2013 
Uppmätt  

2014 

Position Medel 98%til D 98%til h Medel Medel Medel Medel 

Östra Förstaden  14,4 32,4 51,2 12,4 11,9 11,2 10,3 

Bornholmsterminalen  16,0 33,0 52,2 14,2 13,5 12,8 13,2 

Färjeterminalen  18,1 36,0 56,8 21,2 20,6 20,7 17,5 

Lantmännen  16,9 32,2 50,7 12,7 14,1 14,3 - 

Miljökvalitetsnorm 40 60 90 40 40 40 40 

Miljömål 20 - 60 20 20 20 20 

 
Spridningsberäkningarna för utbyggnadsalternativet visar att halterna av NO2 inom plan-
programområdet underskrider såväl miljökvalitetsnorm (MKN) och miljömålen. Utbygg-
nadsalternativet uppvisar lägre årsmedelvärden jämfört med nollalternativet medan 
dygns- och timvärdena är något högre. Det kan förstås av att i utbyggnadsalternativet är 
färjelägena utnyttjade under längre tid vid 10 000 anlöp per år jämfört med nollalternati-
vets 4 100. Sannolikheten för att ofördelaktigt väder ska sammanfalla med att nå-
gon/några fartyg angör ökar i jämförelse med nollalternativet.  
 
Halterna av luftföroreningar i området bedöms i utbyggnadsalternativet totalt sett föränd-
ras marginellt i förhållande till nollalternativet, och konsekvenserna bedöms därmed som 
små eller obetydliga. 
 
Buller 
Nuläge 
Inom och i anslutning till planprogramområdet finns ett antal olika bullerkällor att ta hän-
syn till. De huvudsakliga bullerkällorna är trafikbuller (fordonstrafik på gator i anslutning 
till planprogramområdet samt järnvägstrafik på Ystadbanan) och hamnverksamheten 
(med fartygstrafik och fordonstrafik inom hamnområdet). En bullerkälla som också skulle 
kunna ha betydelse för delar av planprogramområdet, och som behöver utredas mer i 
kommande skeden med detaljplaner, är buller från bangården utifrån hur rangering på 
denna är tänkt att bedrivas i framtiden.  
 
Trafikbuller 
Buller som alstras från fordon på det allmänna vägnätet samt från järnvägen räknas som 
trafikbuller. Trafikbuller mäts i dBA enligt en logaritmisk skala. I Sverige används den 
ekvivalenta samt den maximala nivån som mått på bullerintensiteten, där ekvivalentnivå 
är den genomsnittliga bullernivån under dygnet, medan maximalnivån motsvarar passagen 
av ett enstaka fordon, som regel en lastbil eller ett godståg.  
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För trafikbuller finns riktvärden som normalt inte bör överskridas. Dessa sammanfattas 
nedan: 
 
I befintlig miljö används som regel riktvärdet 65 dBA (för bostäder byggda före 1997) vid 
fasad som utvärdering av bullermiljön. För nybyggnad av bostäder gäller en förordning om 
trafikbuller vid bostadsbebyggelse; ”SFS 2015:216 t.o.m. SFS2017:359” och sammanfatt-
ningsvis innebär den följande för utomhusnivåerna inom planprogramområdet: 
 

 Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 
dBA utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 
dBA inte bör överskridas utanför fasad. 

 Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen lokaliseras mot sida 
med högst Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA. 

 På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA. 
 
Utöver dessa riktvärden för utomhusmiljön finns även riktvärden för inomhusmiljö (som 
grundkrav i Boverkets byggregler) samt även riktvärden för lågfrekvent buller (exempelvis 
från fartygsmotorer på tomgång).  
 
Trafikflödet på de aktuella gatorna samt en prognos för framtida trafikering redovisas i 
en matrissammanställning nedan för nuläge, nollalternativ och planalternativ. 
 
Tabellsammanställning över trafikflöden i nuläget samt prognos för nollalternativet (år 2040) och prognos 
för utbyggnadsalternativet (år 2040). 
 Nuläge 

Fordon per 
dygn 

Nollalterna-
tivet  
Fordon per 
dygn 

Utbyggnads- 
alternativet     
Fordon per 
dygn 

Planpro-
gramom-

rådets andel  
av totalt antal f/d 

Sjömansgatan, öster om 
Stora Västergatan 7 400 10 300 12 400 14% 

Österleden, öster om Lings-
gatan 8 600 11 900 14 100 12% 

Österleden, väster om Frid-
hemsgatan 

6 900 9 500 12 000 17% 

Södra Dragongatan, söder 
om Österleden 5 300 7 000 16 800 19% 

Bornholmsgatan norra delen 
(uppskattat värde) - - 1 100 

- 

Bornholmsgatan södra delen 
(uppskattat värde) - - 500 

- 

Planområdets anslutning till 
Sjömansgatan i väst*) - - 3 400 14% 

*) i beräkningarna har antagits att trafikflödet även gäller för planområdets anslutning i öst. 

 
På Ystadbanan går i dagsläget 78 pågatåg på sträckan Malmö-Ystad och 40 på sträckan 
Ystad-Simrishamn. 
 
Bullerberäkningar har genomförts för ett antal punkter inom planprogramområdet samt 
även för två punkter vid befintlig bebyggelse utmed Sjömansgatan och Österleden. Be-
räkningarna visar att befintliga bostäder utmed Sjömansgatan och Österleden redan idag 
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exponeras med relativt höga bullernivåer, som för bostäder som är belägna på kort av-
stånd från vägen och järnvägen överstiger riktvärdet på 65 dBA för äldre bostäder i be-
fintlig miljö. 
Resultatet från bullerberäkningen redovisas sammanfattat nedan under avsnittet ”Utbygg-
nadsalternativ”. 
 
Hamnverksamhet 
Bullret från hamnverksamheten alstras exempelvis av lastning/lossning, av motorljud från 
fartyg, samt ljud från fläktar. Även buller från bilar, lastbilar och järnvägsvagnar som kör 
inom hamnens område räknas som verksamhetsbuller och inte som trafikbuller. 
 
Ystad hamns bullervillkor i nu gällande verksamhetstillstånd är en förutsättning för ham-
nens verksamhet så som hamnen är utformad och trafikeras idag och i nollalternativet. 
En osäkerhet när det gäller framtida planerade bostäder nära hamnen är hur kommande 
verksamhetstillstånd kommer vara utformade. Den flytt av hamnverksamheten som pla-
neras till den yttre hamnen, och som är en förutsättning för utbyggnadsalternativet, kom-
mer att kräva ett nytt verksamhetstillstånd. 
 
Hamnverksamhetens buller jämförs i denna MKB därför dels med de bullervillkor som 
hamnen erhållit i sitt nu gällande verksamhetstillstånd och dessutom med Boverkets väg-
ledning 2015:21, zon A och B (zon B förutsätts tillgång till en så kallad ”ljuddämpad sida” 
och att byggnaderna bulleranpassas). 
 
Tabell med jämförelse mellan hamnens villkor och Boverkets 2015:21. 
Boverket 2015:21 dag kväll Natt 
Zon A 50 45 45 
Zon B 60 55 50 
Ystad hamn villkor 55 55 55* 

* för perioden kl 22:45 – kl. 04:45 ska det ekvivalenta värdet anges för minst en timma om det under del 
av denna tid bedrivs hamnverksamhet. 

 
Hamnens nu gällande tillstånd medger 4100 fartygsanlöp per år. Nedanstående tabell ger 
en översikt över nuvarande och prognostiserade fartygsanlöp och fordonsflöden till och 
från hamnen. 
 
Tabell med sammanställning över beräknat antal anlöp samt beräknad landburen trafik till och från 
hamnen för nuläge, nollalternativ (2040) och utbyggnadsalternativ (2040). 
 Nuläge Nollalternativ (2040) Utbyggnadsalterntiv (2040) 
Anlöp per år 3 570 4 100 10 000 
Fordon per år 822 668 1 000 000 3 400 000 

 
Resultatet från bullerberäkningen redovisas sammanfattat nedan under avsnittet ”Utbygg-
nadsalternativ”. 
 
Nollalternativ 
Trafikbuller 
I prognosen för nollalternativet beräknas antalet pågatåg per dygn bli 10 st fler än idag 
samt att 12 st så kallade ”Bornholmståg” tillkommer per dygn. Antalet godståg beräknas 
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inte förändras. Vad gäller vägtrafiken beräknas, utöver den allmänna trafikökningen, att 
något fler färjeanlöp ger ett tillskott på knappt 500 fler fordon än idag per dygn, vilka 
fördelar sig i trafiknätet. 
 
I nollalternativet uppfylls riktvärdesnivån för trafikbuller inom planprogramområdet i 
princip i samma utsträckning som i utbyggnadsalternativet (se nedan under ”Utbygg-
nadsalternativ”).  
 
Beräkningarna visar att befintliga bostäder utmed Sjömansgatan och Österleden kommer 
få ca 1 dBA högre bullernivåer än i nuläget. Resultatet från bullerberäkningen redovisas 
sammanfattat nedan under avsnittet ”Utbyggnadsalternativ”. 
 
Hamnverksamhet 
För hamnverksamheten har nollalternativet definierats motsvara dagens tillståndsgivna 
trafikering med 4100 fartygsanlöp per år, fördelade på befintliga färjelägen i inre hamnen 
och tillkommande två nya (Fl 7 och Fl 8) i yttrehamnen. Bullerpåverkan från hamnverk-
samheten blir därmed något högre inom planområdet, jämfört med nuläget.  
 
Buller från hamnens verksamhet i nollalternativet medger att bostäder planeras enligt Bo-
verkets zon A inom det gröna området i figur nedan. Vid tillämpning av Boverkets zon B 
kan även det blåmarkerade området planeras för bostäder (bedömning gjord utifrån bul-
lerutbredningskartor i bullerutredning för hamnbuller (Ramböll 2018). Hamnens nuva-
rande bullervillkor i verksamhetstillståndet uppfylls inom både det grön- och blåmarke-
rade området.  
 

 
Karta som redovisar möjligheten till utbyggnad inom planprogramområdet i nollalternativet. 
 
Utbyggnadsalternativ 
Trafikbuller 
I prognosen för utbyggnadsalternativet beräknas antalet tåg vara detsamma som i nollal-
ternativet Vad gäller vägtrafiken beräknas, utöver den allmänna trafikökningen, att ut-
byggnadsalternativet alstrar ca 5900 fordon per dygn som antas ansluta till Österleden i 
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två punkter, en i väster och en i öster. Härutöver beräknas ett kraftigt ökat antal färjeanlöp 
ge ett tillskott på drygt 7000 fordon fler än idag per dygn, vilka fördelar sig i trafiknätet. 
 
Bullerberäkningar för trafikbuller, såväl tågtrafik som biltrafik, har utförts och beräkning-
arna har även lagts samman till en total trafikbullernivå. En sammanfattning av beräk-
ningsresultatet inom planområdet avseende total trafikbullernivå redovisas i figuren ne-
dan. Den lila linjen i den norra delen av bilden markerar gränsen för trafikbullerförord-
ningens grundriktvärde 60 dBA dygnsekvivalentnivå. Grundriktvärdet 60 dBA uppfylls 
söder om den lila linjen. 
 

 
Karta som redovisar trafikbullerförordningens grundriktvärde inom planprogramområdet. 
 
Söder om den lila linjen kan bostäder planeras med valfri planlösning. Norr om den lila 
linjen kan mindre bostäder planeras helt fritt, med mindre menas lägenheter om högst 
35 m2. Även större lägenheter kan planeras norr om den lila linjen men då bör minst 
hälften av rummen  vara vända mot en sida som inte exponeras för högre trafikbullernivå 
än 55 dBA ekvivalentnivå respektive högst 70 dBA maximalnivå. 
 
För beräkningspunkterna vid befintlig bebyggelse, utmed Sjömansgatan och Österleden, 
redovisas i tabellen nedan total trafikbullernivå (frifältsvärde), utomhus vid fasad, 2 meter 
över marken, för nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ. 
 
Tabell, beräkningsresultat vid befintlig bebyggelse, utmed Sjömansgatan och Österleden. T = bullernivå 
från tågtrafik på Ystadbanan, G = bullernivå från gatutrafiken på Österleden/Sjömansgatan 
 Nuläge Nollalternativ Utbyggnadsalternativ 
 Leq / Lmax*  dBA Leq / Lmax*  dBA Leq / Lmax*  dBA 
   Inkl. PPT** Exkl. PPT** 
Sjömans-
gatan 

Tot 66 / 91 
T 63 / 91 
G 63 / 84 

Tot 67 / 91 
T 62 / 91 
G 65 / 84 

Tot 67 / 91 
T 62 / 91 
G 65 / 84 

Tot 67 / 91 
T 62 / 91 
G 65 / 84 

Österleden Tot 58 / 84 
T 56 / 84 
G 55 / 73 

Tot 59 / 84 
T 54 / 84 
G 57 / 73 

Tot 59 / 84 
T 54 / 84 
G 58 / 73 

Tot 59 / 84 
T 54 / 84 
G 57 / 73 
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*Lmax för tågtrafiken orsakas av godstågen. Enligt prognosen kommer Ystadbanan enbart ett trafikeras av ett fåtal 
godståg per dygn, men här har ändå valts att redovisa maximalnivån från dessa. Lmax för Bornholmstågen respek-
tive Pågatågen är ca 10 dBA respektive 15 dBA lägre jämfört med godstågen.  
** PPT = Planprognostrafik är tillskottet av fordon som beräknas alstras till följd av utbyggnaden inom planprogram-
området. 

 
Beräkningsresultatet för den befintliga bebyggelsen visar att den totala bullernivån utmed 
Sjömansgatan och Österleden inte påverkas nämnvärt av trafiktillskottet som utbygg-
nadsalternativet beräknas alstra och inte heller skiljer sig nämnvärt från nollalternativet. 
Utbyggnadsalternativet bedöms därmed innebära inga eller obetydliga konsekvenser ur 
bullersynpunkt. 
 
Hamnverksamhet 
Bullerberäkningar visar att i utbyggnadsalternativet kan, utan bullerskyddande åtgärder, 
bostäder planeras enligt Boverkets zon A norr respektive väster om den gröna marke-
ringen i figuren nedan. Vid tillämpning av Boverkets zon B kan även området norr re-
spektive väster om den blåmarkerade linjen planeras för bostäder. Norr om den grå linjen 
uppfylls hamnens nuvarande bullervillkor utomhus enligt nu gällande verksamhetstill-
stånd. 

 
Karta som redovisar möjligheten till utbyggnad inom planprogramområdet i utbyggnadsalternativet. I fi-
guren visas också en lila linje, söder om denna linje uppfylls trafikbullerförordningens grundriktvärde 
dygnsekvivalentnivå 60 dBA. Röda ovaler markerar de områden där hamnens och/eller Boverkets vär-
den överskrids. 
 
Sammanfattningsvis finns det goda möjligheter att planera för bostadsbebyggelse inom 
stora delar av hamnstaden. Det finns dock några undantag. Det gäller områdena längst 
mot söder som är markerade med röda cirklar och ovaler i figuren ovan. Inom dessa 
områden överskrids Boverkets riktvärden och i den östra delen även hamnens villkor en-
ligt nu gällande verksamhetstillstånd. 
 
Förslag till åtgärder 
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Inom de områden där hamnbullret överskrider riktvärden föreslås följande åtgärder stu-
deras vidare: 
 

 Undersök möjligheten att skärma av buller vid källan. I detta fall om det finns 
möjlighet att dämpa eller skärma av någon eller några av hamnens bullriga aktivi-
teter. 

 Optimering av strukturplanen så att planerade byggnader placeras så att man er-
håller ett maximalt bullerskydd och att man möjliggör för bostäder i önskade pla-
ceringar. Detta har studerats bland annat inom projektet ”Stadens ljud – samex-
istens och metodutveckling för ökad stadskvalitet”. 

 
Där det inte är möjligt att vidta konkreta åtgärder kan planeringen istället inriktas på att 
uppföra enbart andra typer av byggnader än bostäder, exempelvis kontor, hotell eller an-
nan mindre bullerkänslig bebyggelse närmast kajerna, det vill säga i de områden som är 
markerade med röda ovaler i figuren ovan. 
 
Kommentarer beträffande buller inomhus 
För ny bebyggelse gäller alltid att Boverkets grundkrav enligt BBR ska uppfyllas. 
 
För bebyggelse inom planprogramområdet gäller att man i den fortsatta planeringen måste 
säkerställa att hamnens villkor gällande buller inomhus kan uppfyllas i bostadsbyggnader. 
I synnerhet kravet på ekvivalent ljudnivå i lågfrekvensområdet behöver studeras i detalj. 
Kravet på maximal A-vägd ljudnivå 45 dBA behöver också studeras men bedöms inte 
vara lika kritiskt som kravet på lågfrekvent buller. Dessa villkor gäller inomhus i sovrum 
och rum för daglig samvaro.  
 
Kravet i lågfrekvensområdet innebär att man redan nu och genom hela planprocessen bör 
ställa krav på de planerade byggnadernas fasader. Här rekommenderas att säkerställa att 
planerade bostäder ska förses med tung fasad såsom exempelvis tegel och betong. Även 
fönster och fönsterdörrar med hög ljudreduktion i lågfrekvensområdet ska väljas.  
 
Dessa anvisningar måste följas upp och säkerställas genom hela planeringsprocessen. 
 
Naturmiljö 
Den naturmiljö som primärt berörs av utbyggnadsförslaget är den landbaserade naturmil-
jön. Den marina naturmiljön skulle dock kunna komma att beröras ifall någon typ av 
utfyllnad eller byggande i vattenområdet skulle bli aktuellt i kommande planering, men 
något sådant beskrivs inte i denna MKB. 
 
Nuläge 
Planprogramområdet domineras av stadsbebyggelse och industri- och terminalbyggnader 
samt hårdgjorda ytor. En stor andel av markytan är hårdgjord, vilket kraftigt begränsar 
utrymmet för naturlig vegetation. Detta innebär att även till synes triviala grönytor har ett 
värde i denna typ av miljö. 
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Naturvärden 
För att säkerställa att inga naturvärden, biotopskyddade objekt eller skyddade arter förbi-
ses har det under 2017 genomförts en naturvärdesinventering enligt Svensk Standard 
inom det aktuella området (Enetjärn natur 2017). Området besöktes i fält 2017-10-26. 
Bedömningarna grundar sig på slutsatser från fältbesöket och annan tillgänglig kunskap 
om området. Naturvärdena bedöms i naturvärdesinventeringen i fyra naturvärdesklasser; 
klass 1 – högsta naturvärde, klass 2 – högt naturvärde, klass 3 – påtagligt naturvärde och 
klass 4 – visst naturvärde. 
 
Inom planprogramområdet identifierades ett objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt na-
turvärde) och sex objekt med naturvärdesklass 4 (visst naturvärde), se figur nedan. 
 

 
Figuren visar de naturvärdesobjekt som identifierats vid naturvärdesinventeringen. (Enetjärn natur 
2017). 
 
De identifierade naturvärdesobjekten beskrivs kortfattat enligt följande i naturvärdesin-
venteringen: 
1. Mindre parkyta: En mindre gräsyta bevuxen med 11 unga till medelålders avenbokar. 
2. Ruderatmark: En mindre ruderatyta som domineras av högväxta örter, gräs och bus-

kar. 
3. Grova ädellövträd i parkeringsyta: Flera grova, äldre ädellövträd av ask, hästkastanj, 

pil och lind i en parkeringsyta väster om järnvägsstationen. Vissa av träden uppfyller 
Naturvårdsverkets krav på skyddsvärda träd. Tre träd har välutvecklade stamhålig-
heter, vilka har potential att nyttjas av fladdermöss och fåglar i området. 

4. Ung lindallé på Hamngatan: En ung dubbelsidig allé av 12 lindar längs Hamngatan. 
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5. Idegranshäck och unga lövträd: Ca 60 meter lång tät idegranshäck som är delvis klippt. 
Från norrsidan har det vuxit in snårbildande björnbär och krypoxbär som tagit över 
stora ytor. Några unga planterade träd av lind och ek står glest spridda i häcken. 

6. Ung lindallé vid tullstationen: En ung dubbelsidig allé av 10 lindar längs gångbanan in 
till lastbilsterminalen och tullstationen. 

7. Trädplantering på Hamntorget: Trädplantering av ung oxel vid parkeringen på Hamn-
torget. De 39 träden står i tre rader och bildar en långsträckt formation. 

Inga av de identifierade objekten omfattas av det generella biotopskyddet. De alléer och 
trädrader som finns är för unga för att omfattas av detta. 
 
Skyddade arter 
Med skyddade arter avses här arter som är fridlysta och/eller skyddade enligt artskydds-
förordningen. I samband med naturvärdesinventeringen observerades en art som ska pri-
oriteras i artskyddssammanhang; svart rödstjärt. Arten häckar i princip årligen vid marinan 
och silorna. Arten omfattas av skydd enligt §4, som rör fridlysning av fåglar. 
 
Sedan tidigare finns en lång rad uppgifter om fåglar i inventeringsområdet eller dess ome-
delbara närhet. Nästan alla dessa arter är knutna till havet (sjöfåglar). Hamnbassängen, 
marinan, pirar och vågbrytare används flitigt av rastande fåglar. 
 
Pilgrimsfalk 
Tillgång på höga byggnader i form av silos och god tillgång på lämpliga bytesdjur (tamdu-
vor, måsfåglar, kajor och änder) gör Ystads hamn till en potentiell häckningslokal för pil-
grimsfalk. Arten häckar dock inte i dagsläget (Enetjärn 2017). De senaste 10 åren har 
däremot en individ regelbundet övervintrat kring hamnen, med Lantmännens silos som 
favoritsittplats. Möjligen är det avsaknad av en lämplig boplats som gör att arten ännu inte 
etablerat sig som häckfågel i området. 
 
Fladdermöss 
Det har i naturvärdesinventeringen inte gjorts någon riktad inventering av fladdermöss. 
Dock har en bedömning gjorts för förutsättningarna för fladdermöss inom området. Flad-
dermöss dras gärna till stora äldre byggnader. Vid silorna och omkringliggande höga in-
dustribyggnader finns möjligheter för fladdermöss att hitta in via sprickor, luftspalter och 
andra mindre skrymslen. Utöver silorna är tullkammaren och stationsbyggnaden också 
byggnader som skulle kunna vara intressanta för fladdermöss om det finns möjlighet att 
komma in på loft eller i väggar. 
 
Gamla ädellövträd med stamhåligheter används ofta av fladdermöss för dagvila och kan 
även hålla yngelkolonier. Det är också känt att några arter kan övervintra i större träd. 
Trädmiljön på parkeringen väster om Ystad järnvägsstation kan mycket väl hysa fladder-
möss, då det finns flera stora hålträd. 
 
Även om miljöerna i Ystad hamn är långt ifrån ideala för fladdermöss, så skulle många av 
arterna kunna förekomma i inventeringsområdet med vintervisten, dagvisten och med 
yngelkammare under sommaren. Slutsatsen blir alltså att det inte går att utesluta före-
komst av fladdermöss i området. 



 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
2018-04-10 
Samrådshandling 
 

      Dnr: SAM 2016/205

 

32 (53) 
 

 
Nollalternativ 
Nollalternativet bedöms inte innebära någon nämnvärd förändring jämfört med nuläget. 
 
Utbyggnadsalternativ 
Naturvärden 
De grönytor som finns i området har ett värde, inte minst för alla de småfåglar som rastar 
i området i flyttider under vår och höst. Både för de fåglar som laddar upp inför sträcket 
ut över havet liksom för de som nyss anlänt därifrån är träd, buskar, häckar, ruderatmarker 
och gräsytor viktiga strukturer för överlevnad. Detta eftersom de erbjuder ett visst mått 
av skydd och föda. Även insekter drar nytta av blommande träd och ruderatytor. De flesta 
naturvärdesobjekt som registrerades vid inventeringen är av det slag att de har ett visst 
värde för någon organismgrupp. Objektens värde ska ses i förhållande till brist på natur-
liga miljöer i den närmaste omgivningen. Utbyggnadsalternativet innebär att naturvärdes-
objekten 1, 2, 5, 6, och 7 tas i anspråk för exploatering, vilket bedöms innebära en liten 
negativ effekt och konsekvens då värdet på objekten är lågt. Samtidigt antyder struktur-
planen för området att nya grönytor kommer att tillskapas. Nya grönytor i bebyggda mil-
jöer får dock sällan samma ekologiska värde som ruderatytor. Däremot kan ytor för lokal 
dagvattenhantering/fördröjning tillföra kvaliteter som idag inte finns på platsen. 
 
Skyddade arter 
Hamnbassängen med omgivande områden förväntas även i framtiden dra till sig en 
mängd rastande sjöfåglar under flyttningen. Bland dessa finns en rad rödlistade arter och 
arter som omfattas av artskyddsförordningen. Sjöfåglarna är främst knutna till vattnet och 
då själva hamnbassängen inte bedöms påverkas nämnvärt av utbyggnadsförslaget bedöms 
inte heller sjöfåglarna påverkas nämnvärt.  
 
Det går dock inte att utesluta att utbyggnadsalternativet tar plats i anspråk som även fåglar 
nyttjar och att utbyggnaden därmed kan komma att få viss negativ effekt och konsekvens 
för fågellivet i det absoluta närområdet. En mer riktad inventering för att säkerställa att 
fåglar som svart rödstjärt (som antas häcka vid silorna) inte påverkas i någon betydande 
omfattning bör utföras för att klargöra om en artskyddsdispens kan komma att behövas. 
 
Pilgrimsfalk 
Pilgrimsfalk övervintrar i Ystads hamn men häckar inte i planprogramområdet (Enetjärn 
2017). Att Lantmännens verksamhet (med sädesrester som lockar till sig bytesfåglar) för-
svinner och omdaningen från industri- och hamnverksamhet till stadsmiljö medför troli-
gen att området blir mindre attraktivt för pilgrimsfalken. Då pilgrimsfalken inte häckar i 
området bedöms förändringen inte vara av en sådan betydelse att gränsen för en art-
skyddsdispens uppnås. 
 
Fladdermöss 
Fladdermöss kan förekomma i planprogramområdet även om miljöerna är långt ifrån ide-
ala för fladdermöss (Enetjärn 2017). Det finns vissa förutsättningar med äldre stora bygg-
nader och en del hålträd som kan fungera som dagvisten, vintervisten eller yngelplatser. 
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Många fladdermöss flyttar söderut under vintern, vilket medför att kustlokaler kan vara 
viktiga för dem.  
 
För att säkerställa att inga boplatser eller viktig livsmiljöer för fladdermöss påverkas kom-
mer en fladdermusinventering troligtvis behöva göras inför vidare planläggning av områ-
det. Inventeringen bör genomföras för att ta reda på om det finns yngelplatser i byggnader 
och/eller hålträd och inventeringen bör även ta hänsyn till jaktstråk och migration. 
 
Kulturmiljö 
Nuläge 
Utöver riksintresset för kulturmiljövård (se kapitel ”Riksintressen” ovan) berörs även 
fornlämningar, byggnadsminnen, regionala och kommunala kulturmiljöintressen. 
 
Fornlämningar 
Delar av planområdet ligger inom en fornlämningsyta, vilken utgörs av ett stadslager. Kul-
turlager, kan enligt beskrivningen i fornminnesregistret FMIS, väntas påträffas inom om-
rådet från medeltid, 1500- och 1600-tal. I den inre hamnbassängen finns även en fartygs-
/båtlämning som bedömts som fornlämning (se karta nedan).  
 
Byggnadsminnen 
Två enskilda byggnadsminnen finns inom området; Ystads inre fyr och Ystads järnvägs-
station. Byggnadsminnen skyddas enligt kulturmiljölagens 3 kapitel (SFS 1988:950). 
 
Regionala intressen 
Planområdet ingår i området Ystad som är utpekat som en som särskilt värdefull kultur-
miljö i Kulturmiljöprogram för Skåne. I programmet beskrivs Ystads hamnmiljö med den inre 
fyren, hamnens utvidgning under 1870-talet, järnvägens tillkomst och dess påverkan på 
området samt industriområdet på utfyllnadsmark i havet. 
 
Området berör även tre kulturmiljöstråk, Skånelinjen (Per Albin-linjen), Grevebanan Malmö-
Ystad järnväg och Landsvägen Trelleborg-Ystad-Simrishamn-Brösarp (väg 9), se karta nedan. Om-
rådet angränsar även till kulturmiljöstråket Ystad-Eslövs järnväg. Planområdet innehåller inte 
några fysiska kärnvärden för Skånelinjen. Stationsområdet med stationshus och komple-
mentbyggnader samt järnvägssträckningen mot Malmö utgör kärnvärden för Grevebanan 
Malmö-Ystad järnväg. Motiv till bevarande av väg 9 är att dess sträckning till största del är 
bevarad. Stationsområdet med stationshus och komplementbyggnader utgör kulturhisto-
riska värden i Ystad-Eslövs järnväg, men ingår inte i den geografiska avgränsningen av strå-
ket. 
 



 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
2018-04-10 
Samrådshandling 
 

      Dnr: SAM 2016/205

 

34 (53) 
 

 
Regionala kulturmiljövärden samt fornlämningar 
 
Lokala intressen (Kommunala intressen) 
Bevarandeprogram 
Bevarandeprogram för Ystad antogs 2005 av kommunfullmäktige. Programmet ger en 
bebyggelsehistorisk återblick och en beskrivning av karaktärsdragen i de olika bebyggel-
seepokerna fram till cirka 1975. Till bevarandeprogrammet finns kopplat byggnadsord-
ningar för stadens olika delområden. Byggnadsordningen för hamnen är ännu inte antagen 
av kommunfullmäktige. 
 
I Ystad bevarandeprogram från 1981 tas Kvarteret Emil, järnvägsstationen och fyren upp 
som byggnader av byggnadsminnes- eller byggnadsminnesmärkesklass och Kv. Sandsko-
gen 2:61, är bedömd som värdefull gårds- och parkmiljö.  
 
Detaljplaner 
Två av gällande befintliga detaljplaner i området innehåller skydds- och/eller varsamhets-
bestämmelser, se 1286-P423 och 12-YSS-318. Skyddsbestämmelserna omfattar fyren, 
stationsbyggnaden, pegelhuset, träd på parkeringsytan i kv. Sandskogen 2:61, tullhus och 
magasin (i planområdets norra del). 
 
Kulturmiljöunderlag 
Som underlag för planprogrammet har samtliga byggnader i planområdet inventerats ex-
teriört och klassats i tre steg, klass 1, klass 2 och klass 0, där 1 är den högsta och 0 den 
lägsta klassen. Byggnader yngre än 1975 +-1 år har inte bedömts (Kulturmiljöunderlag 
Inre hamnen Ystad, Tyréns AB).  
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Klassificerade byggnader och kulturhistoriskt värdefulla träd i området. Illustration från Kulturmiljöun-
derlag, Tyréns AB 2017-12-05. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet bedöms inte innebära någon nämnvärd förändring jämfört med nuläget. 
 
Utbyggnadsalternativ 
Fornlämningar 

I detta skede går det inte att utesluta att utbyggnadsförslaget kan innebära måttliga till 
stora negativa konsekvenser avseende fornlämningarna. En arkeologisk utredning bör 
påbörjas för att få fördjupad kunskap om fornlämningarna inom området.  
 
Byggnadsminnen 
Ystads inre fyr och Ystads järnvägsstation skyddas enligt kulturmiljölagens 3 kapitel (SFS 
1988:950) och alla ingrepp som innebär ändring av eller i byggnadsminnenas skyddade 
delar är tillståndspliktiga.  
 
Utbyggnadsalternativet innebär att ett flervåningshus uppförs i anslutning till den bygg-
nadsminnesförklarade Ystad inre fyr. Placeringen och utformningen av det tilltänkta fler-
våningshuset kan innebära att upplevelsen av fyren och pegelhusets fria placering, liksom 
siktlinjerna till och från dessa, ut mot havet respektive inifrån staden påverkas. Konse-
kvenserna bedöms som små till måttliga, beroende på tillkommande byggnads placering 
och gestaltning.  
 
Regionala intressen 
Ystads inre fyr utgör ett kärnvärde i, det i Skånes kulturmiljöprogram utpekade området, 
Ystad. För bedömning av påverkan se Byggnadsminnen ovan. Vidare medför utbyggnads-
förslaget att flertalet av de olika typerna av industribyggnader från omkring 1920 och un-
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der resterande delen av 1900-talet försvinner. Utbyggnadsalternativet bedöms därför in-
nebära stora negativa konsekvenser för de utpekade kulturhistoriska värdena inom områ-
det.  
 
Utbyggnadsalternativet påverkar inte sträckningen av väg 9 och bedöms inte heller på-
verka läsbarheten av stationsområdet med stationshus, komplementbyggnader och järn-
vägssträckning. Utbyggnadsalternativet bedöms därför inte innebära några konsekvenser 
för kulturmiljöstråken.  
 
Lokala intressen (Kommunala intressen) 
Utbyggnadsalternativet innebär stora förändringar av områdets karaktär. Merparten av de 
byggnader som klassats som klass 2 i kulturmiljöunderlaget (Tyréns AB 2017-12-05) fö-
reslås rivas. Dessa byggnader uttrycker sin tids ideal och villkor och bidrar, genom sin 
karaktär och sina fysiska egenskaper, väl till helhetsmiljön och till möjligheten att läsa och 
uppleva de historiska skeenden som format dagens miljö. Att dessa byggnader rivs innebär 
stora konsekvenser för läsbarheten av området.  
 
Vidare finns element och anläggningar i området av kulturhistoriskt värde, vilka bidrar till 
områdets karaktär och läsbarhet. Till dessa hör stenmurar, slipen vid den östra delen av 
hamnen, stoppbockar, träd längs Bornholmsgatan, järnvägsspår, pollare, m.m. Hur dessa 
element och anläggningar kommer att hanteras vid utbyggnaden är inte tydliggjort och 
konsekvenserna är därför svåra att bedöma.  
 
Sammantaget bedöms utbyggnadsalternativet innebära stora konsekvenser för kulturmil-
jövärdena.   
 
Vatten 
Nuläge 
Planprogramområdets recipient är Östersjön. Större delen av planprogramområdets lan-
dyta är hårdgjord, varför huvudparten av nederbörden över ytan förväntas avrinna som 
dagvatten. Dagvatten från ytorna i området rinner via dagvattensystem eller direkt över 
kajkanten till hamnbassängen eller till Östersjön. En del av dagvattnet passerar idag ol-
jeavskiljare. Två bräddavlopp för kombinerat avlopp/dagvatten från Ystad stad mynnar i 
hamnbassängen öster om Bornholmsterminalen.  
 
Nollalternativ 
Nollalternativet bedöms inte innebära någon nämnvärd förändring jämfört med nuläget. 
 
Utbyggnadsalternativ 
Utbyggnadsförslaget innebär en relativt hög exploateringsgrad, men andelen hårdgjord 
yta antas bli mindre utifrån den strukturskiss som tagits fram för området. Karaktären på 
dagvattnet inom området bedöms totalt sett inte heller förändras nämnvärt då det även 
fortsättningsvis kommer att finnas mycket bilar och trafikering inom området. Då jordar-
terna i området till övervägande del är permeabla sandiga jordar antas förutsättningarna 
för lokal infiltration att vara goda. Om dagvattnet tas om hand lokalt och infiltreras i högre 
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utsträckning än idag bedöms detta innebära en positiv effekt med avseende på totala ut-
släpp av föroreningar till Östersjön. Detta bedöms innebära en liten positiv konsekvens 
ur miljösynpunkt. 
 
Då området planeras utifrån att inte översvämmas vid framtida höga havsnivåer, exem-
pelvis genom höjning av marken eller skyddande murar/barriärer längs kajer och strand-
linje, förändras de topografiska förutsättningarna för stigande hav och avrinning av dag-
vatten vid skyfall. Vid skyfall kan en höjning av Hamnstaden innebära en ökad översväm-
ningsrisk inom befintlig bebyggelse kring Ystad centrum. 
 
Vid skyfall kommer dagvattenledningsnätet att kunna hantera en viss mängd regnvatten 
innan det sker en avrinning på markytan. Avrinningen på markytan styrs av de topogra-
fiska förutsättningarna, andel hårdgjord yta och storlek på avrinningsområden. Upp-
ströms planprogramområdet finns två större avrinningsområden. Det regnvatten som av-
rinner på markytan inom dessa kommer att ta sig till lågpunkter längs med Sjömansgatan 
och Österleden samt till lågpunkt kring St Knuts torg. Översvämningar i dessa delar av 
staden bedöms kunna innebära främst stora ekonomiska konsekvenser men även stora 
konsekvenser ur kulturmiljösynpunkt om det uppstår skador på byggnader med stora kul-
turhistoriska värden. Miljökonsekvenserna i övrigt bedöms bli små till följd av att över-
svämningar av detta slag vanligen är kortvariga och normalt inte innebär permanenta ska-
dor på exempelvis vegetation. 
 
Åtgärdsprinciper  
Ett antal olika åtgärdsprinciper för hantering av dagvatten vid skyfall har tagits fram. Inom 
planprogramområdet är det främst följande som är aktuellt: 
I områdets norra del föreslås två lite större översvämningsytor som hanterar regnvatten 
från centrala Ystad. Dessa ytor kan exempelvis utgöras av nedsänkt parkmark eller torgyta 
med kontrollerad och fördröjd avledning till havet. Höjdsättning av översvämningsytorna 
behöver anpassas till befintliga marknivåer vid Sjömansgatan/Österleden och St Knuts 
torg. Avledning från översvämningsytan kommer att ligga under nivån för högvatten var-
för backventil behöver anordnas. Utöver detta kan det även bli aktuellt med fördröjning 
av dagvatten i kanalsystem och nedsänk torgyta i områdets östra delar (se figur nedan). 
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Åtgärdsprinciper för hantering av dagvatten (bild: Sweco 2018, arbetsmaterial). 
 
För att kontrollera och dimensionera åtgärderna behöver en detaljerad beräkning av fak-
tiska regn/dagvattenvolymer och hur dessa avrinner mot instängda områden genomföras. 
Resultatet kan sedan användas för att definiera behov av storlek på översvämningsytor 
och hur kontrollerad/planerad avledning av regnvatten bör ske på markytan för att und-
vika översvämningar. 
 
Med vidtagna och anpassade åtgärder bedöms negativa effekter och konsekvenser kunna 
minimeras eller undvikas helt. 
 
Markanvändning och naturresurser 
Då det ansetts som troligt att det skulle kunna finnas föroreningar i marken inom plan-
programområdet har en geoteknisk och miljöteknisk markundersökning genomförts i 
syfte att översiktligt klargöra de geotekniska och miljötekniska markförhållandena, samt 
översiktligt bedöma om det föreligger ett efterbehandlingsbehov (saneringsbehov) avse-
ende markföroreningar. Undersökningsområdet utgörs till största delen av hårdgjorda as-
falterade ytor inom hamnområdet. Utöver hårdgjorda ytor förekommer även områden 
med betong, plattsättning, gräs, grus och buskage. 
 
För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer 
av markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvänd-
ning (MKM), se tabell nedan.  
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Kriterier för bedömning av val av generella riktvärden för mark (Naturvårdsverket, 2009). 
Skyddsobjekt KM MKM 
Människor som vistas på 
området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området Skydd av markens ekologiska 
funktion 

Begränsat skydd av markens 
ekologiska funktion 

Grundvatten 
Grundvatten inom och intill 
området skyddas 

Grundvatten 200 m nedströms 
området skyddas 

Ytvatten Skydd av ytvatten, skydd av 
vattenlevande, organismer 

Skydd av ytvatten, skydd av 
vattenlevande, organismer 

 
Eftersom större delen av planområdet planeras för bostadsbyggnation bedöms – för en 
inledande riskbedömning av föroreningssituationen – främst Naturvårdverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM) generellt vara tillämpliga att använda vid 
jämförelse med uppmätta halter inom planområdet.  
 
Inom vissa mindre delområden är planerad markanvändning att betrakta som mindre 
känslig och jämförelse av uppmätta halter görs därför även med de generella riktvärdena 
för mindre känslig markanvändning (MKM). 
 
Nuläge 
För redovisningen av föroreningssituationen har markområdet inom planprogramom-
rådet indelats i fem delområden (område A - E) och det har även gjorts en bedömning 
för delområde F, som ligger utanför planprogramområdet, i enlighet med figur nedan. 
Indelningen baseras bland annat på utfyllnadshistorik, tidigare samt nuvarande verksam-
heter och utgör olika egenskapsområden. 
 

 
Delområde A-F för planprogramområdet. I bilden redovisas även tänkt utbyggnad enligt arbetsmaterial 
för strukturplan.  
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Utifrån de nu och tidigare genomförda miljötekniska markundersökningarna visar en sam-
lad bedömning att föroreningsgraden i marken generellt är högre inom den västra delen 
(område A, B och C enligt figur ovan) jämfört med den östra delen (område D och E). 
 
Dominerande markföroreningar - med halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för KM - inom den västra delen (område A-C) är PAH H, bly och kvicksilver. I enstaka 
jordprov har även kadmium och arsenik påträffats i halter över riktvärdena för KM, och 
inom område A har petroleumkolväten påvisats i halter över de generella riktvärdena för 
KM och MKM. 
 
I marken inom den östra delen (område D-E) har endast PAH (främst PAH H) uppmätts 
i halter över riktvärdena för KM. Uppmätta PAH-halter i marken inom den östra delen 
är generellt tydligt lägre än påvisade PAH-halter inom den västra delen.   
 
Markföroreningar, med halter över de generella riktvärdena för KM, förekommer till 
största del i fyllningen, som inom hela området generellt finns från markytan ner till 1-2 
meter under markytan. Ställvis är mäktigheten på fyllningen större med ett maxdjup på ca 
3,5 meter. Inom Västra kajen (område A) har petroleumföroreningar påträffats i djupare 
jordlager, på nivån ca 2-4 meter under markytan. Med undantag av petroleumförore-
ningen inom Västra kajen har inga markföroreningar, med halter över riktvärdena för 
KM, påträffats i naturliga jordlagren under fyllningen. 
 
Påträffade PAH- och metallföroreningar i marken inom område A-C bedöms härröra från 
diffust förorenade fyllnadsmassor. Generellt är föroreningshalterna högre i fyllning som 
innehåller kol och/eller tegelrester. Petroleumföroreningen bedöms vara orsakad av 
spill/läckage från en punktkälla. Med tanke på verksamhetshistoriken (hamnverksamhet, 
före detta skeppsvarv, hantering av petroleumprodukter m.m.) kan det inte uteslutas att 
marken inom planprogramområdet för Hamnstaden kan vara förorenad via punktutsläpp 
på fler, inte undersökta, platser.  
 
Inom spårområdet norr om planprogramområdet (område F) bedöms erfarenhetsmässigt 
att marken i ytliga jordlager är förorenad av främst metaller och PAH. Eftersom inga 
undersökningar kunnat utföras inom detta delområde har föroreningsnivån inte kunnat 
klarläggas. 
 
Sediment i hamnbassängen har i den nu genomförda undersökningen inte undersökts. 
Baserat på sedimentprovtagning som utfördes 2017 bedöms föroreningsnivån i sedimen-
ten i den inre hamnen generellt som låg, men ställvis förekommer höga halter av PAH 
och PCB. Även tennorganiska föreningar detekterades i sedimenten. 
 
För nuläget, med den nuvarande markanvändningen inom planprogramområdet, bedöms 
inget efterbehandlingsbehov (saneringsbehov) föreligga, förutom möjligen den petro-
leumförorening som påträffats inom delområde A. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet bedöms inte innebära någon nämnvärd förändring jämfört med nuläget. 
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Utbyggnadsalternativ 
De nuvarande markföroreningsnivåer som konstaterats inom delar av planprogramom-
rådet är inte, utan åtgärder, förenliga med bostadsbebyggelse. Inför en sådan användning 
av området föreligger ett behov av efterbehandling (sanering) varvid de förorenade mas-
sorna tas om hand. 
 
Då utförd undersökning är översiktlig kan den slutliga omfattningen av erforderliga efter-
behandlingsåtgärder inte klarläggas innan mer detaljerade miljötekniska markundersök-
ningar utförts. Efterbehandlingsbehovet bedöms i nuläget finnas på ytor inom hela plan-
programområdet, men generellt vara mer omfattande inom den västra delen av området 
där föroreningsnivån utifrån gjorda undersökningar och historik bedöms vara högre. Det 
bedöms även föreligga ett efterbehandlingsbehov inom befintligt spårområde norr om 
planområdet (område F). 
 
Ett efterbehandlingsbehov bedöms främst föreligga i de ytliga diffust förorenade jordlag-
ren med fyllning, från markytan ner till ca 1-2 meter under markytan som kan återfinnas 
inom hela planprogramområdet. Detta gör att huvuddelen av tänkbara efterbehand-
lingsåtgärder inte är tekniskt komplicerade. Ett efterbehandlingsbehov föreligger även av 
djupare jordlager (ca 2-4 meter under markytan) vid den petroleumföroreningen, som 
orsakats av punktutsläpp, inom den centrala delen av Västra kajen. Sannolikt finns det 
inom hela planområdet fler områden som förorenats främst av petroleumprodukter via 
punktutsläpp och som behöver efterbehandlas inför en bostadsbyggnation. Förorenings-
utbredning vid punktutsläpp har vanligtvis en begränsad utbredning i sidled.   
 
Om platsspecifika riktvärden upprättas för planprogramområdet, där hänsyn tas till på 
platsen faktiska förhållanden avseende spridnings- och exponeringsvägar m.m., kommer 
efterbehandlingsbehovet sannolikt bli betydligt mindre än om Naturvårdsverkets gene-
rella riktvärden för känslig markanvändning (KM) används som mätbara åtgärdsmål. 
Detta beror framför allt på att platsspecifika riktvärden upprättas för olika djupnivåer i 
marken med vanligtvis högre riktvärden på djupare nivåer. Av den anledningen blir efter-
behandlingsbehovet sannolikt även mindre om marken inför en bostadsbyggnation höjs 
med ca en meter inom delar av området, i enlighet med ett av alternativen i den struktur-
plan som tagits fram för planprogrammet. 
 
Förutom åtgärder av det påträffade petroleumförorenade grundvattnet inom Västra kajen 
och eventuella andra punktutsläppsområden där grundvattnet förorenats, bedöms inget 
efterbehandlingsbehov av grundvattnet föreligga vid en bostadsbyggnation inom planom-
rådet.   
 
För att hushålla med naturresurser och reducera miljöpåverkan från transporter bör ur-
grävda massor i möjligaste återanvändas inom planområdet. Massor som på grund av för-
oreningshalter inte kan återanvändas inom planområdet ska omhändertas på godkänd 
mottagningsanläggning, eller av tillsynsmyndigheten godkännas för extern återanvänd-
ning. Innan en efterbehandling utförs ska en anmälan om avhjälpandeåtgärd lämnas in till 
tillsynsmyndigheten. 
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Genom att förorenade massor avlägsnas, tas om hand eller används på lämpligt sätt be-
döms risken för påverkan på människors hälsa minimeras. Detta bedöms även innebära 
en måttlig positiv effekt och konsekvens genom att det minskar exponerings- och sprid-
ningsrisken för föroreningarna på platsen och i omgivningen.  
 
 
RISKER 
En riskutredning avseende akuta olycksrisker som kan få påverkan på personer inom 
planprogrammets område har tagits fram. Analysen avser hur planerad utbyggnad påver-
kas av riskkällor inom och i närheten av planprogrammets område, om riskbilden medger 
planerad utbyggnad och belyser även vilka åtgärder eller begränsningar som kan behöva 
beaktas i genomförandet. 
 
Följande risker har beaktats i utredningen: 

 Transport av farligt gods. 
o På transportvägar för farligt gods i områdets närhet. 
o På Ystadbanan där transport av farligt gods sker. 

 Rangering och kombihantering av farligt gods i anslutning till hamnen. 
 Närliggande verksamheter med hantering av kemikalier med potential att skada 

människor. 
 
Riskutredningen har i huvudsak genomförts som en kvantitativ utredning med avseende 
på de olycksrisker som identifieras. Samhällsrisk har inte beräknats i detta skede.  
 
Avseende fasta riskkällor som verksamheter med hantering av ämnen med bidrag till den 
akuta olycksrisken, exempelvis brandfarliga och/eller explosiva ämnen, görs kvalitativa 
bedömningar utifrån verksamheternas placering och rekommenderade skyddsavstånd i 
föreskrifter. 
 
Riskidentifiering och konsekvenser 
De slutsatser som dras beträffande konsekvenser tar utgångspunkt i tidigare beräkningar 
och bedömningar som gjorts för det aktuella området avseende risker. Vidare utredning 
kan krävas för att fastställa lämpligheten (d.v.s. att risknivån är acceptabel) för föreslagen 
bebyggelse.  
 
Transport av farligt gods på järnväg 
På Ystadbanan sker transporter av farligt gods. Riskkällan avser den genomgående järn-
vägen förbi det aktuella området. Risker kopplat till hantering av farligt gods på spår inom 
bangården behandlas inom rangering av farligt gods. 
 
Nuläge 
Enstaka verksamheter och bostäder ligger inom 30 meter från järnvägen som enligt be-
räkningar och kriterier är det avstånd som krävs för att risken ska ansesvara acceptabel. 
De aktuella bostäderna och verksamheterna är få varför risken i stort sett bedöms vara 
acceptabel. 
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Nollalternativ 
Trafikeringen av godståg på Ystadbanan ökar inte till 2040 enligt prognos (Trafikverket, 
2017) och ingen utbyggnad av känsliga verksamheter planeras. Nollalternativet bedöms 
därmed inte innebära någon skillnad i konsekvens avseende akut olycksrisk jämfört med 
nuläget. 
 
Utbyggnadsalternativ 
I planområdets västra del planeras flerbostadshus i flera plan inom 30 meter och i plan-
områdets östra del planeras kontor i flera plan inom 30 meter från järnvägen. Enligt be-
räkningar och kriterierna är detta ej acceptabelt. Detta innebär att samhällsrisken behöver 
beräknas och att riskreducerande åtgärder behöver införas för att visa att risknivån kan 
bedömas vara acceptabel (gäller för de delar som nämns i detta stycke). 
 
Transport av farligt gods på vägar 
Farligt gods på väg ankommer Ystad i huvudsak på väg E65 och transporteras därefter 
på Dragongatan via en rondell till Österleden för att sedan nå hamnområdet via Södra 
Dragongatan och Ekenäsgatan. Transporter med farligt gods som lämnar hamnen går på 
Bornholmsgatan för att sedan ansluta till Södra Dragongatan via en rondell. Transpor-
terna fortsätter sedan på Österleden och Dragongatan. Riskkällan avser transport av far-
ligt gods på väg till och från hamnen och i detta fall specifikt Bornholmsgatan mellan 
Ekenäsgatan och Södra Dragongatan.  
 
I planförslaget flyttas en del av hamnens verksamhet till ett yttre läge vilket innebär att 
farligt gods endast ska gå på Södra dragongatan och inte passerar planområdet.  
 
Nuläge 
Inom hamnområdet och i anslutning till Bornholmsgatan finns inga bostäder eller annan 
känslig bebyggelse. Bebyggelsen utgörs av industrier, handel och andra verksamheter. I 
nuläget finns ingen känslig bebyggelse inom det avstånd till vilket risken kan anses vara 
låg. För övrig bebyggelse anses risken till följd av transport av farligt gods på Södra Dra-
gongatan vara acceptabel. 
 
Nollalternativ 
I nollalternativet sker ingen utbyggnad av känsliga verksamheter. Trafiken ökar men det 
bedöms inte påverka området mer än i nuläget. Nollalternativet bedöms därmed inte in-
nebära någon skillnad i konsekvens avseende akut olycksrisk jämfört med nuläget. 
 
Utbyggnadsalternativ 
I planförslaget kommer Södra Dragongatan ersätta befintliga vägar för transport av farligt 
gods som går förbi planområdet. Södra Dragongatan ligger mer än 150 meter från plan-
området och enligt tillämpade kriterier är alla typer av markanvändning lämplig bortom 
150 meter från transportled för farligt gods. Även om enstaka transporter med farligt gods 
kan komma att trafikera Bornholmsgatan mellan Ekenäsgatan och Södra Dragongatan 
bedöms inte sådana påverka risknivån. Risknivån avseende transport av farligt gods på 
väg bedöms därför acceptabel i planförslaget. 
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Rangering av tågvagnar med farligt gods 
På bangården i anslutning till Ystad station förekommer rangering av farligt gods i Green 
Cargos regi. Riskkällan avser hela bangården som gränsar till Bornholmsgatan i väster och 
Ekenäsgatan i söder. Om rangeringen upphör i samband med utbyggnad av planområdet 
behöver risker kopplade till rangeringen utredas på nytt avseende påverkan på utbygg-
nadsalternativet. 
 
Nuläge 
Rangering av farligt gods bedöms inte påverka känslig verksamhet eller tredje man i nulä-
get. 
 
Nollalternativ 
Antalet enheter som rangeras bedöms inte öka i nollalternativet. Nollalternativet bedöms 
därmed inte innebära någon skillnad i konsekvens avseende akut olycksrisk jämfört med 
nuläget. 
 
Utbyggnadsalternativ 
I planområdets nordöstra del planeras kontor inom 140 meter (även inom 70 meter) och 
flerbostadshus i flera plan inom 140 meter från nuvarande rangering. Enligt beräkningar 
och kriterierna är detta ej acceptabelt. Detta innebär att samhällsrisken behöver beräknas 
och att riskreducerande åtgärder behöver införas för att visa att risknivån kan bedömas 
vara acceptabel (gäller för de delar som nämns i detta stycke).  
 
Om rangering av farligt gods flyttar i samband med hamnens flytt till yttre läge kan risk-
bilden avseende rangering komma att ändras, vilket kan kräva ytterligare utredning. 
 
Kombiterminal 
Det har tidigare funnits planer på en kombiterminal med hantering av cirka 10000 enheter 
per år. I dagsläget sker viss hantering men inte i den omfattning som tidigare planerats.  
 
Tidigare beräkningarna bedöms vara konservativa. Risken är aldrig att betrakta som oac-
ceptabel och kan betraktas som låg efter 140 meter. Delar av bebyggelsen i den centrala 
stadskärnan (norr om Österleden) ligger inom 140 meter från kombihanteringen. Med 
bakgrund i att risken aldrig är oacceptabel och att beräkningarna är konservativa (antalet 
hanterade kombienheter antas därför inte heller öka i nollalternativet eller i utbyggnads-
förslaget) bedöms ingen vidare hantering av risken krävas. 
 
Riskkällan bedöms inte påverka aktuellt planområde i nuläge, nollalternativ eller utbygg-
nadsalternativ. 
 
Verksamheter med hantering av farliga ämnen 
I samband med detaljplanearbete för Ystad hamn (år 2017) genomfördes en inventering 
och bedömning av verksamheter inom hamnområdet med potential att påverka männi-
skors hälsa avseende akuta olycksrisker. Av de inventerade verksamheterna bedöms end-
ast Tankmobil på fastigheten Röda bodarna 7 kunna påverka aktuellt planområde. Risk-
källan avser hela fastigheten. 
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Nuläge 
Riskerna till följd av hantering av brandfarliga gaser och vätskor bedöms acceptabla i nu-
läget, då inga känsliga verksamheter ligger inom skyddsavståndet. 
 
Nollalternativ 
Ingen förändring förväntas jämfört med nuläget, vilket innebär att risken är acceptabel. 
 
Utbyggnadsalternativ 
I planområdets östra del planeras flerbostadshus i flera plan och förskola inom 100 meter. 
Enligt föreskrifterna avseende hantering av brandfarliga gaser och vätskor är det rekom-
menderade betryggande avståndet till svårutrymda lokaler 100 meter vilket innebär att 
åtgärder kan vara nödvändiga för att risken ska anses vara acceptabel. Vidare utredning 
avseende var inom fastigheten Röda Bodarna 7 som hantering av brandfarlig vara sker 
skulle också kunna visa att risken är acceptabel. I vidare arbete är diskussion med verk-
samheten viktig för att ta hänsyn till dess frihetsgrader avseende fortsatt verksamhet. Dis-
kussion med verksamheten kan också ge insyn i befintliga eller framtida säkerhetshöjande 
åtgärder inom verksamhetens område som kan minska omgivningspåverkan avseende 
akut olycksrisk. I denna utredning, då hela fastigheten Röda Bodarna 7 räknas som risk-
källa, är risken oacceptabel om lokaler inom 100 meter från fastigheten är att anse som 
svårutrymda. 
 
Slutsats 
Utbyggnadsalternativet bedöms innebära måttliga konsekvenser avseende akut olycksrisk. 
Bedömningen bygger på att tre av de beaktade riskkällorna påverkar planerad bebyggelse 
inom planprogramområdet. Den bedömda påverkan gäller de delar av planområdet som 
ligger i anslutning till de beaktade riskkällorna och alltså inte hela planområdet. En utred-
ning innehållande beräkning av samhällsrisk och införande av riskreducerande åtgärder 
(förutsatt att risknivån även efter ytterligare beräkningar är oacceptabel) krävs i senare 
skede för att visa att den angivna markanvändningen är lämplig. Detta innebär att konse-
kvenserna för planförslaget senare kan bli små avseende akut olycksrisk. I detta skede 
(utan ytterligare beräkningar och införande av riskreducerande åtgärder) bedöms dock 
konsekvenserna avseende akut olycksrisk som måttliga, såsom anges ovan.  
 
Det bör också beaktas att utbyggnad enligt planförslaget kan innebära att en eller flera av 
de beaktade riskkällorna flyttar. Vid ett sådant scenario bör akuta olycksrisker kopplade 
till de riskkällorna utredas på nytt. 
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AVSTÄMNING MOT MÅL OCH RIKTLINJER 
Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap. miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller 
miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön 
(miljökvalitetsnormer). 
 
Miljökvalitetsnormerna anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor 
kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan 
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 
 
Miljökvalitetsnorm för luft 
För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, 
bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)py-
ren – alla till skydd för människors hälsa. 
 
Spridningsberäkningarna som gjorts för luftföroreningar visar att miljökvalitetsnormer 
(MKN) för luft klaras inom hela planprogramområdet. Beräkningarna avser visserligen 
NO2, men man kan betrakta NO2 som en indikator på trafikrelaterade utsläpp där andra 
ämnen är länkade och underordnade  till NO2. Klaras NO2 klaras även övriga MKN (när 
det inte finns speciella andra lokala källor). Se även kapitel ”Luftkvalitet” för en mer in-
gående beskrivning samt redovisning av beräkningsresultat. 
 
Miljökvalitetsnorm för vatten 
Vattendrag, sjöar, kustvatten eller grundvatten kan utgöra en vattenförekomst, i sin helhet 
eller i delar. Miljökvalitetsnormerna (MKN) utrycker den kvalitet en vattenförekomst ska 
ha vid en viss tidpunkt. Uppgifter om vattenförekomster och MKN är hämtade 2018-02-
22 från länsstyrelsens databas Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Vattenföre-
komsterna i VISS klassificeras och bedöms utifrån om och när de förväntas uppnå målen 
i vattendirektivet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när 
de tillämpar lagar och bestämmelser, exempelvis vid tillståndsprövning eller vid planlägg-
ning. 
 
Ystads hamnområde – SE552220-130920 
Enligt VISS bedömdes vattenförekomsten Ystads hamnområde ha ”måttlig ekologisk sta-
tus” 2015. Vattenförekomsten är påverkad av hamnverksamhet och påverkas även av 
övergödning. För att uppnå en övergripande god ekologisk status krävs omfattande för-
bättringsåtgärder. Åtgärderna skulle medföra att hamnverksamheten inte längre kan bed-
rivas i sin nuvarande omfattning. Verksamheten utgör ett sådant väsentligt samhällsin-
tresse som motiverar att ett mindre strängt krav fastställs, då det bedöms vara ekonomiskt 
orimligt att vidta alla de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status i vattenföre-
komsten som helhet. Därför har miljökvalitetsnormen fastställts till måttlig ekologisk sta-
tus med en tidsfrist till 2027.  
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Utifrån föreslagna ytor för fördröjning av dagvatten samt möjligheten till lokalt omhän-
dertagande och infiltration av dagvatten bedöms utbyggnadsalternativet i viss mån kunna 
medverka till att miljökvalitetsnormen i vattenförekomsten kan uppnås. 
 

 
Vattenförekomsten Ystads hamnområde (SE552220-130920) markerad med ljusblå linje (Bild: Vat-
teninformationssystem Sverige, 2018).  
 
Östra Sydkustens kustvatten – SE552170-130626 
Östra Sydkustens kustvatten omfattar ett stort vattenområde utanför hamnbassängen och 
bedömdes enligt VISS ha ”måttlig ekologisk status” 2013. God ekologisk status ska upp-
nås senast 2027. Förhållandena i vattnet är till stor del påverkade av det allmänna tillstån-
det i södra Östersjön. 
 
Utifrån föreslagna ytor för fördröjning av dagvatten samt möjligheten till lokalt omhän-
dertagande och infiltration av dagvatten bedöms utbyggnadsalternativet i viss mån kunna 
medverka till att miljökvalitetsnormen i vattenförekomsten kan uppnås. 
 
SV Skånes kalkstenar – SE615989-133409 
Ystads tätort i sin helhet är belägen på akvifären Sydvästra Skånes kalkstenar som sträcker 
sig i en NV-SO linje mellan Barsebäck i nordväst och Ystad i sydost. På grund av sin 
utbredning varierar egenskaperna inom akvifären och enligt VISS kan det finnas lokala 
kvantitetsproblem medan andra områden har gott om vatten. Totalt sett bedöms vatten-
förekomsten ha god status både avseende kvantitet och kvalitet.  
 
Utbyggnadsalternativet bedöms inte innebära någon påverkan på den underliggande 
grundvattenförekomsten. 
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Nationella miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit nedanstående 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver de 
egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara 
ekologiskt hållbar. De miljömål som bedöms relevanta för detta planprogram har marke-
rats med fet stil. 
 
1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet 

2. Frisk luft 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

3. Bara naturlig försurning 11. Myllrande våtmarker 

4. Giftfri miljö 12. Levande skogar 

5. Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap 

6. Säker strålmiljö 14. Storslagen fjällmiljö 

7. Ingen övergödning 15. God bebyggd miljö 

8. Levande sjöar och vattendrag 16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
Nedan följer en bedömning av hur planförslaget förhåller sig till de för projektet relevanta 
miljökvalitetsmålen samt huruvida det medverkar eller motverkar möjligheterna att uppnå 
målen. 
 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning 
Dessa miljömål är kopplade främst till utsläpp till luft. En av de största källorna till luft-
föroreningar och klimatgaser som påverkar miljö och hälsa är användningen av fossila 
bränslen och fordonstrafik. Utsläppen från transportsektorn bidrar till att koldioxidhal-
terna i atmosfären ökar, vilket påverkar klimatsystemet. Hälsofarliga ämnen som kväve-
oxider, partiklar och bensen påverkar luftkvaliteten och bidrar till övergödning. Andra 
föroreningar, exempelvis svaveldioxid, bidrar till försurning av sjöar, vattendrag och 
skogsmark. 
 
Utbyggnadsförslaget kan förväntas ge upphov till en viss lokal ökning av vägtrafik (strax 
under 6000 fordon per dygn), som i sin tur ger ökade utsläpp av föroreningar och klimat-
gaser. Påverkan bedöms dock i första hand vara lokal (eller regional) då de människor 
som flyttar till de nya bostäderna i Hamnstaden annars med största sannolikhet hade bott 
och kört någon annanstans inom regionen. Då hamnstaden erbjuder ett mycket stations-
nära boende bör förutsättningarna vara goda att människor här, i större utsträckning än 
på många andra platser, väljer kollektivtrafik för sina dagliga resor. Genom teknikutveckl-
ing, alternativa bränslen och skärpta krav minskar också utsläppen sannolikt på sikt. Hal-
terna av luftföroreningar på lokal nivå bedöms inte överskrida några miljökvalitetsnormer. 
 
Sammantaget bedöms utbyggnadsalternativet varken med- eller motverkar miljömålet 
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God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 
Utbyggnadsalternativet bedöms i viss utsträckning motverka målet till följd av ökad trafi-
kering på anslutande gator. Utbyggnaden innebär även en negativ påverkan på natur- och 
kulturmiljövärden, vilket också bedöms motverka målet. 
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arters livsmiljöer 
och ekosystem ska värnas. 
 
Utbyggnadsförslaget innebär att några mindre naturvärdesytor tas i anspråk och området 
kan möjligen bli mindre attraktivt för fåglar. Detta bedöms i viss mån motverka målet, 
men det behövs ytterligare undersökningar beträffande fladdermöss för att göra en slutlig 
bedömning beträffande påverkan på skyddade arter. 
 
Lokala miljömål 
Ystad kommun har antagit fem strategiska miljömål, inom vilka 15 av de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen är inarbetade. De fem strategiska miljömålen baseras på de utma-
ningar som Länsstyrelsen Skåne har identifierat i sitt åtgärdsprogram ”Skånska åtgärder 
för miljömålen 2012-2016”. Miljöprogrammet för Ystads kommun kommer att sträcka 
sig från 2014-2020. De fem miljömålen för Ystad är: 
 

1. Havet, sjöarna och vattendragen har en god miljö. 

2. Förvaltningen av kommunens mark- och vattenresurser är hållbar. 

3. Natur- och kulturvärden bevaras, den biologiska mångfalden är stor och det finns 
goda möjligheter för friluftsliv. 

4. Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion som är skonsam för miljön 
och socialt hållbar. 

5. Transporter och infrastruktur är miljöanpassade och möjligheter finns till ett liv 
fritt från fossilt bränsle. 

 
Utbyggnadsalternativet berör samtliga mål på ett eller annat sätt, men nr: 2, 3 och 5 känns 
extra relevanta. Beträffande mål 2 och 5 bedöms utbyggnadsalternativet i hög grad med-
verka till att målen uppfylls. Vad gäller mål 3 är det ofrånkomligt att en exploatering av 
den omfattning som utbyggnadsförslaget innebär medför att vissa natur- och kulturmil-
jövärden går förlorade när marken tas i anspråk, vissa byggnader rivs och andra hamnar i 
ett helt nytt sammanhang med helt nya kringmiljöer. 
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Allmänna hänsynsregler 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel är alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet (som kräver tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens enligt 
miljöbalken) skyldiga att vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön. De är också skyldiga att visa att hänsynsreglerna följs. 
 
De allmänna hänsynsreglerna innehåller åtta grundläggande bestämmelser. Nedan besk-
rivs hänsynsreglerna kortfattat samt hur de beaktats i planen. 

1§  Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren har bevisbördan. 

MKB-processen är ett led i uppfyllelsen av bevisbörderegeln som innebär att verksamhetsutövaren 
ska visa att hänsynsreglerna uppfylls. 

2§  Kunskapskravet - man ska veta vad man gör så att man inte stör. 

Planprocessen enligt PBL borgar för god kunskap om planens förutsättningar, effekter och eventu-
ella konsekvenser. 

3§  Försiktighetsprincipen - redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet 
att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått. 

Negativa konsekvenser och risk för sådana belyses i MKB:n. Åtgärdsförslag för att undvika eller 
minska negativa konsekvenser redovisas och/eller har inarbetats i utbyggnadsförslaget. 

4§  Produktvalsprincipen - man ska välja sådana kemiska produkter och biotekniska 
organismer som är minst skadliga för miljön. 

Ej aktuellt i planprogramskedet.  

5§  Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - man ska hushålla med råvaror och 
energi. 

Kan bli relevant att studera längre fram för att exempelvis hitta en avvägning mellan höjning av 
mark kontra andra skyddsåtgärder för höjda havsnivåer och klimatförändringar. Även olika me-
toder och angreppssätt för dagvattenhantering kan vara relevant i detta sammanhang. 

6§  Lokaliseringsprincipen - man ska välja den plats som är lämpligast för miljön. 

Ystads kommun har bedömt att den valda lokaliseringen är den lämpligaste för att uppfylla syftet 
med det nu aktuella planprogrammet. 

7§  Skälighetsregeln - nyttan av en skyddsåtgärd eller ett försiktighetsmått ska vägas 
mot kostnaderna. 

De föreslagna skyddsåtgärderna är framtagna utifrån ett skälighetsperspektiv. 

8§  Skadeansvar - Det är den som orsakat en skada eller olägenhet som är ansvarig. 

Verksamhetsutövaren är ansvarig för skador som verksamheten kan ge upphov till samt att vidta 
skadeförebyggande åtgärder. 
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SAMLAD BEDÖMNING 
Utbyggnadsalternativet bedöms, utifrån den strukturplan som tagits fram i detta skede, 
kunna innebära både positiva och negativa effekter och konsekvenser jämfört med nol-
lalternativet. För aspekterna luftkvalitet, buller och dagvatten beräknas och bedöms ut-
byggnadsalternativet innebära marginella eller obetydliga effekter och konsekvenser i för-
hållande till nollalternativet. Beträffande dagvattenhantering förutsätts att åtgärder vidtas 
för att kunna ta om hand och fördröja vatten vid kraftiga skyfall och höga havsnivåer. Ur 
naturmiljösynpunkt bedöms utbyggnaden innebära små negativa konsekvenser till följd 
av att några mindre naturmarksytor/naturvärden tas i anspråk för exploateringen. Ur 
stads- och landskapsbildssynpunkt bedöms utbyggnaden kunna innebära såväl positiva 
som negativa effekter, men sammantaget bedöms konsekvenserna bli måttligt negativa 
med tanke på att höga värden som har betydelse för stads- och landskapsbilden påverkas. 
Ur risksynpunkt har utbyggnaden bedömts kunna innebära måttliga negativa konsekven-
ser avseende akuta olycksrisker, såvida inga riskreducerande åtgärder vidtas. Ur kulturmil-
jösynpunkt bedöms att den föreslagna utbyggnaden inom planprogramområdet innebär 
stora negativa konsekvenser och skada på riksintresset för kulturmiljövård. Utbyggnadsal-
ternativet, enligt framtagen strukturplan, innebär bland annat att flera av de byggnader 
som står som uttryck för riksintresse för kulturmiljövård rivs. Beträffande markförore-
ningar bedöms utbyggnadsalternativet innebära måttligt positiva konsekvenser till följd av 
att förorenade massor avlägsnas, tas om hand eller används på lämpligt sätt, vilket minskar 
exponerings- och spridningsrisken för föroreningarna på platsen och i omgivningen.  
 
Flera av de negativa konsekvenser som uppkommer kan troligen undvikas genom att en 
framtida utbyggnad anpassas mer utifrån de värden och förutsättningar som finns på plat-
sen. De effekter och konsekvenser som uppkommer ska också ställas i relation till de 
värden som en förtätning av stadskärnan i ett mycket stationsnära läge innebär med ex-
empelvis goda möjligheter till kollektivt resande. 
 
 
UPPFÖLJNING 
I en miljökonsekvensbeskrivning kan inte alla effekter beskrivas fullt ut i detalj. Påverkan 
kan vara svårbedömd och kräva ytterligare utredningar för att i ett senare skede kvantifie-
ras. Miljökonsekvensbeskrivningen ska därför ses som en fortgående process, för att med 
åtgärder kunna minimera anläggningens påverkan på miljön, snarare än som en färdig och 
avslutad handling. 
 
Syftet med uppföljningen är också att visa på skillnader mellan bedömda och verkliga 
miljöeffekter samt eventuella behov av ytterligare åtgärder. I huvudsak ska uppföljningen 
i så stor utsträckning som möjligt inordnas i kommunens ordinarie tillsynsverksamhet. 
För det nu aktuella planprogrammet bedöms frågor om luftkvalitet, trafikutveckling och 
bullerstörningar, skyddsåtgärder mot höjda havsnivåer och klimatförändringar (exempel-
vis dagvattenhantering) samt påverkan ur kulturmiljösynpunkt och den estetiska utform-
ningen av tillkommande byggnader vara väsentliga att följa upp inom ramen för kommu-
nens plan-, tillsyns- och bygglovsarbete. 
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SAMRÅD 
Under arbetet med planprogrammet har samråd hållits med länsstyrelsen den 18 januari 
2018 angående avgränsning av MKB.  
 
Avsikten för det fortsatta arbetet är att förslaget till planprogram (inklusive MKB) ska 
finnas tillgängligt för samråd från slutet av april till slutet av maj. Under denna tid kommer 
det vara möjligt att ta del av planförslaget och ge synpunkter. Avsikten är också att kom-
munen ska ordna någon typ av öppet hus dit man kan komma för att ställa frågor. Under 
denna tid kommer även ett samrådsmöte hållas.  
 
Inkomna synpunkter från samråden finns sammanfattade i en separat samrådsredogörelse 
som är en del av planhandlingen. Synpunkter och frågeställningar som inkommit handlar 
i huvudsak om …..Texten kompletteras efter samråden 
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