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Sammanfattning 

Med anledning av Ystads kommuns arbete med en ny Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för 
Ystad tätort kommer en anpassning av den hamnverksamhet som bedrivs av Ystad Hamn 
Logistik AB (YHLAB) att krävas på sikt. Anpassningen innebär i grova drag att 
hamnverksamheten förflyttas från de inre delarna av hamnen till de yttre delarna, en 
anpassning som kommer att ske i etapper. De åtgärder föreliggande samråd behandlar avser 
en första etapp med uppförande av en ny kaj med tillhörande infrastruktur och i samband med 
detta muddring av hamnbassängen. För att säkerställa tillräckligt utrymme för intilliggande 
verksamheter undersöks också möjligheterna att bredda den befintliga vågbrytaren, och för att 
kompensera för eventuell habitatförlust, för att minska risken för erosion vid närliggande 
områden undersöks möjligheterna att anlägga artificiella revlar.  

Som ett första steg i en flytt ut i yttre hamnbassängen stängs nuvarande reservfärjeläge 6 för 
uppförande av två nya färjelägen i den yttre hamnen. Rederierna efterfrågar idag större djup 
och längre kajer där den yttre hamnen ger nya möjligheter. De nya färjelägena innebär att 
Ystad Hamn kan ta emot större fartyg med större kapacitet. Ystad Hamn vill även öka i dag 
tillståndsgivet antal anlöp med 200 till totalt 4 300. 

Ystad hamn och farleden in till Ystad hamn har angivits vara av riksintresse för sjöfarten. 
Ystad hamn är en viktig länk i handelsförbindelserna med Central- och Östeuropa och ingår i 
det transeuropeiska transportnätverket. Hamnen är också en av 25 hamnar i Sverige som av 
EU utsetts till en s.k. Comprehensive Port (prioriterad hamn) och av regeringen som Central 
hamn. 

Miljöpåverkan från en flytt ut i yttre hamnen samt ytterligare 200 anlöp innefattar troligen en 
mindre ökning av luftföroreningar, buller, påverkan på vatten, mark och sediment samt 
sannolikt endast temporära störningar på flora och fauna. Slutliga miljökonsekvenser och 
försiktighetsmått kommer att utredas vidare i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

På uppdrag av YHLAB och Ystads kommun har DGE Mark och Miljö AB upprättat 
föreliggande samrådsunderlag för genomförande av samråd enligt miljöbalkens 6 kap 
avseende att bygga två nya färjelägen i yttre hamnen samt utöka antalet anlöp vid Ystad 
hamn. 
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1 Inledning  

På uppdrag av Ystad Hamn Logistik AB (YHLAB) och Ystads kommun (kommunen) 
(hädanefter benämnda gemensamt som ”Sökanden”) har DGE Mark och Miljö AB (DGE) 
upprättat föreliggande samrådsunderlag för genomförande av samråd enligt miljöbalkens 6 
kap avseende att bygga två nya färjelägen i yttre hamnen samt utöka antalet anlöp vid Ystad 
hamn.  

2 Bakgrund 

Till följd av Ystads kommuns arbete med en ny Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för Ystad 
tätort kommer en anpassning av den hamnverksamhet som bedrivs av YHLAB att krävas på 
sikt. Anpassningen innebär i grova drag att hamnverksamheten förflyttas från de inre delarna 
av hamnen till de yttre delarna, en anpassning som kommer att ske i etapper.  

De åtgärder föreliggande samråd behandlar avser en första etapp med uppförande av två nya 
färjelägen med tillhörande infrastruktur samt muddrings- och utfyllnadsarbeten.  

De nya färjelägena innebär att Ystad Hamn kan ta emot något fler och större fartyg med större 
kapacitet och får därmed möjlighet att öka i dag tillståndsgivet antal anlöp med 200 till totalt 
4 300. I samband med att de två färjelägena tas i bruk stängs nuvarande reservfärjeläge nr 6.  

Möjligheterna att bredda den befintliga vågbrytaren utreds samtidigt. Då området kring Ystad 
hamn under många år haft problem med omfattande stranderosion med påföljande kostnader 
för restaurering undersöks också möjligheterna att anlägga artificiella revlar i närheten av 
hamnen för att på så sätt minska erosionsproblem.  

3 Administrativa uppgifter 

Sökande:  Ystads kommun 
271 80 Ystad  

Ystad Hamn Logistik AB 
Bornholmsgatan 6 
271 39 Ystad  

Org.nr:   556008-2652 

Kontaktperson:  Björn Boström, VD Ystad Hamn Logistik AB 
Tfn 0411-57 76 50 
E-post bjorn.bostrom@ystad.se 

Kommun:  Ystad kommun 

Län:  Skåne län 

mailto:bjorn.bostrom@ystad.se
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Fastighet:  Det pågår en sammanslagning av samtliga fastigheter i området till 
en gemensam: Hamnen 2:3. Sammanslagningen förväntas bli klar 
senast den 15 maj 2016. 

Verksamhetskoder: Vattenverksamhet, Hamnverksamhet 63.10, Mellanlagring 90.30 
samt Avfall för anläggningsändamål 90.130  

4 Lagrum 

4.1 Gällande tillstånd 

Sökandenas nu gällande tillstånd meddelades av miljödomstolen i Växjö den 30 oktober 
2008. Domen överklagades men fastslogs av miljööverdomstolen den 28 augusti 2009. 

Tillståndet enligt miljöbalkens 9 kapitel avser hamnverksamhet i Ystads hamn omfattande 
högst 4 100 anlöp per år. Vidare avsåg domen tillstånd till vattenverksamheter enligt 11 kap 
miljöbalken samt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken och dispens enligt 15 kap 33 § samma 
balk för dumpning av 250 000 m3 muddermassor till havs ca 20 km söder om Ystad.  

Under en prövotid har utredningar avseende dagvatten, installation av land-el och buller 
pågått. Slutliga villkor meddelades 2011-02-01för installation av land-el samt 2015-06-30 
gemensamt för dagvatten och buller. 

4.2 Ändringstillstånd enligt MB 16:2 

Den nu planerade ändringen av verksamheten bedöms vara en tillståndspliktig ändring.  
Ändringen är så begränsad och så avskild, både tekniskt och geografiskt, att den bedöms 
kunna prövas som ett ändringstillstånd enligt miljöbalkens 16 kap 2 §. Prövningen behöver då 
inte belastas med frågor som avser delar av verksamheten som från miljösynpunkt inte har 
något samband med ändringen. 

Verksamhetsdelar som har ett miljömässigt samband med ändringen måste dock prövas i sitt 
sammanhang. Under samrådsförfarandet är det därför viktigt att länsstyrelsen och andra 
intressenter i samrådsskedet kommer med synpunkter på hur Sökandena valt att avgränsa 
ansökningshandlingarna. 

4.3 Tillståndspliktig verksamhet enligt MB 11 & 15 Kap 

De planerade åtgärderna innebär tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 
kapitel i form av uppförande av anläggning i vatten, fyllning samt grävning (muddring).  
Eventuellt kommer dispens för dumpning av muddermassor till havs att behövas, beroende på 
slutligt val av utformning. Detta regleras i 15 Kap MB.   
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5 Lokalisering 

Ystad Hamn är belägen i direkt anslutning till Ystads tätort på den svenska sydkusten i Skåne 
län. Ystads hamn har ett strategiskt läge nära Polen, danska Bornholm och tyska ön Rügen 
och har sedan urminnes tider varit en viktig hamn i Östersjön. Trafiken till Bornholm startade 
på 1940-talet och 1967 fick Ystad daglig färjetrafik till Polen.  

De tilltänkta nya färjelägena med ny hamnbassäng föreslås placeras i den yttre hamnen, se 
Figur 1. 

 

Figur 1. Planerade nya kajer med hamnbassäng. 

 . 

5.1 Planförhållanden 

Två olika planer är relevanta för den delen av verksamheten som kommer att förändras, dels 
en detaljplan för del av hamnen, se Figur 1, och dels en fördjupad översiktsplan. 
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Figur 2. Aktuellt planområde, flygfoto: Ystad kommun. 

Den nya detaljplanen (Dnr 2010.0323-214), vilken är markerad i Figur 1 och Figur 2,  har 
tillkommit för att ge förutsättningar för en etablering av hamn- och industriverksamhet i yttre 
hamnen. Detaljplanen som gäller för del av Hamnen 2:2 m.fl. har antagits av 
kommunfullmäktige och vann laga kraft 2012-09-25. Enligt planen är området planlagt som 
ett vattenområde med användningen hamn, hamnbassäng, kaj och vågbrytare. Inom den 
prickade delen av planen vid Revhuskajens södra sida i Figur 3 möjliggörs för förstärkning av 
kajen för att kunna bryta ner kraftiga vågrörelser. Vidare får marken enbart bebyggas med 
servicebyggnader samt byggnader för kommunikation till färjor. En ändring av detaljplanen 
kommer att inledas under våren 2016, eftersom nuvarande plan inte medger utfyllnad i 
vattenområdet. 
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Figur 3. Detaljplan för området. 

I Ystad kommuns fördjupade översiktsplan ”Staden Ystad 2030” framgår bl.a. följande. 
”Syftet med fördjupningen är att belysa hela stadens utveckling i ett sammanhang. Det 
handlar till exempel om behovet av nya områden för bostäder, handel och verksamheter, 
stadens grönstruktur, behovet av infrastruktur och hamnområdets framtida omvandling. I 
kommunen har det länge funnits tankar om att omvandla det inre hamnområdet till blandad 
stadsbebyggelse och samtidigt flytta ut hamnverksamheten i ett yttre läge.”  
Planen uttrycker också en önskan om att bättre koppla ihop staden till havet. Figur 4 visar en 
skiss över hur ett nytt yttre läge för hamnen skulle kunna se ut. 
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Figur 4. Skiss över nytt yttre läge för hamnverksamheten, från Ystad kommuns fördjupade 
översiktsplan. 

5.2 Allmänna intressen och riksintressen 

Ystad hamn och dess närområde hyser flera objekt och områden som är riksintressanta i 
enlighet med miljöbalkens 3 och 4 kapitel eller av allmänt intresse enligt Sjöfartsverket. Se 
nedan för beskrivning samt bilaga 1 för karta med förekommande riksintressena.  

5.2.1 Kommunikation 

Ystad hamn är en allmän hamn enligt beslut av Sjöfartsverket. Allmänna hamnar är av 
särskild betydelse för den allmänna samfärdseln. En allmän hamn skall vara öppen för allmän 
trafik och fylla ett allmänt samhällsintresse. Inom en allmän hamn får innehavaren utföra 
åtgärder i vattenområdet utan att behöva ha rådighet över vattenområdet i fråga. 

Ystad hamn och farleden in till Ystad hamn har även angivits vara av riksintresse för 
sjöfarten. Ystad hamn är en viktig länk i handelsförbindelserna med Central- och Östeuropa 
och ingår i det transeuropeiska transportnätverket. Hamnen är också en av 25 hamnar i 
Sverige som av EU utsetts till en s.k. Comprehensive Port (prioriterad hamn) och i Sverige 
som Central hamn. 

Riksintresset innebär att hamnen som mark- och vattenområde är särskilt lämpligt för 
kommunikationer och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra utvecklingen och utnyttjandet av anläggningen. 
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Farleden in till Ystad hamn är en allmän farled, nr 237, och av riksintresse för 
kommunikation. Även det närliggande järnvägsstationsområdet utgör ett riksintresse för 
kommunikation. 

5.2.2 Friluftsliv 

Området Abbekås-Sandhammaren är av riksintresse för friluftslivet och ligger utmed Ystads 
kommun där det inkluderar yttre hamnen. Dock utgör Yttre hamnen i praktiken inget område 
för friluftslivet eftersom fiske är förbjudet och allmänheten saknar tillträde till området med 
anledning av de lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifterna för Ystad hamn samt det s.k. 
ISPS-område, vilket innebär att hamnanläggningar och fartyg enligt lag skall skyddas mot 
yttre hot. ISPS-området avser i nuläget inte den yttre hamnen, men kommer med anledning av 
de nya färjelägena att utökas. 

5.2.3 Naturvård  

Bjärsjöholm-Marsvinsholmsområdet är beläget ca 2 km väster om Ystad Hamn och Ystad 
Sandskog, som är ett naturreservat och Natura 2000-område, är beläget ca 2,5 km öster om 
Ystad Hamn. Båda områdena är dessutom av riksintresse för naturvården. Öster om Ystad 
Sandskog kommer ytterligare två riksintressen för Naturvård.  

Kuststräckan i Ystads kommun omfattas även av riksintresse enligt Miljöbalkens 4 kap 4 §. 
Bestämmelsen reglerar tillkomsten av fritidsbebyggelse i kustzonen. 

5.2.4 Kulturmiljö 

De centrala delarna av Ystad inklusive delar av inre hamnen är av riksintresse för 
kulturmiljövården med motiveringen ” Ystad är en av de bäst bevarade medeltida städerna i 
landet. Genom det rika och varierande byggnadsbeståndet illustreras en kontinuerlig 
utveckling från medeltid till nutid. Såväl stadsplanen med gatunät och fastighetsindelning som 
den äldre bebyggelsen samt planteringarna och torgbildningarna har kulturhistoriskt värde.” 
Särskild hänsyn behöver tas för att bevara t.ex. siktbilder från de centrala delarna av staden.  

5.2.5 Yrkesfisket 

Vattenområdet för hamnen, kuststräckan utanför Ystad och farleden in till Ystad hamn 
omfattas av riksintresse för yrkesfisket. Fiskeriverket har angett att hamnområdet och 
kuststräckan utanför Ystad är av riksintresse för yrkesfisket eftersom det är ett fångstområde 
för torsk, flatfisk och ål. Längre ut passerar farleden ett område som är av riksintresse 
eftersom det är ett fångstområde för torsk. Hamnen i sig är av riksintresse som landningshamn 
för yrkesfiskare främst på grund av att den vanligen är isfri vintertid.  

5.2.6 Försvarsmakten 

Öster om hamnområdet, ca 8 km från Ystad, ligger riksintresse för Försvarsmakten i form av 
övningsfältet Kabusa, med influensområde/skjutområde ut mot havet. Området mellan 
Kabusa och Ystad hamn är också till stor del upptaget som ”särskilt behov av hinderfrihet”.  
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6 Anläggnings- och verksamhetsbeskrivning 

6.1 Nuvarande verksamhet 

YHLAB är sedan år 2000 en sammanslagning av den tidigare Hamnförvaltningen och Ystads 
Stuveri AB. Detta innebär att bolaget är verksamhetsutövare och arrenderar byggnader och 
mark av ägaren, Kommunen. Antalet årsanställda i bolaget uppgår till drygt 40 stycken. 
Fartygstrafiken till och från hamnen består huvudsakligen av färjetrafik till och från Polen och 
Bornholm samt lastfartygstrafik med bulkgods. 

Färjetrafiken är lokaliserad till inre hamnens färjelägen. Hantering av timmer, flis, koks m.m. 
sker på Revhuskajen och hantering av spannmål, timmer m.m. sker på Västra kajen. 

6.1.1 Kajer och anläggning  

  

Figur 5. Nuvarande hamnanläggning. 

Nuvarande hamnanläggning är helt förlagd innanför de inre vågbrytarna, se Figur 5. Hamnen 
är begränsad till att ta emot fartyg om längder upp till ca 210 meter. Vattendjupet vid alla 
kajer är 7,2 meter vid normalt vattenstånd. Totallängd kaj i hamnen är 1 100 meter. De yttre 
vågbrytarna byggdes under 70-talet som en förberedelse för en ny hamnanläggning. 
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I västra delen av hamnen ligger ett kajområde med bl.a. silos som används av Lantmännen. 
Vid denna kaj hanteras endast torrbulk. I norra delen av hamnen finns kajer för diverse 
mindre lastfartyg och större nöjesfartyg. Vid Terminal Fyrkajen bedrivs katamarantrafik till 
Bornholm (färjeläge 5). 

I östra delen av hamnområdet är Terminal Revhusen som används till konventionell 
färjetrafik, främst Polen. Här finns 4 färjelägen, där läge 4 är ett kombinerat färjeläge för 
passagerare, fordon och järnväg. 

Läge 1 och 3 används för färjetrafik avseende passagerare och fordon.  

Passagerarlandgångar förbinder samtliga lägen med terminalbyggnaden. En ponton/”link 
span” beläget närmast Revhuskajen fungerar främst som reservfärjeläge (färjeläge 6). Detta 
färjeläge kommer vid nuvarande planering att stängas.  

Bolaget förvaltar även utöver ovan nämnda anläggningar ett antal byggnader och har en 
mindre mekanisk verkstad för reparationsarbeten. I cirka femton byggnader finns sammanlagt 
ett femtiotal olika hyresgäster. De flesta hyresgästerna bedriver verksamhet som har koppling 
till hamnen, exempelvis resebyrå, rederier, tull, bevakningsföretag, magasinering och 
speditörer. 

6.1.2 Färjetrafik och godstrafik 

Nu gällande tillstånd medger totalt 4 100 fartygsanlöp per år. Antalet anlöp de senaste tre åren 
framgår av Tabell 1. 

Tabell 1. Antalet anlöp 2013–2015. 

 2013 2014 2015 Tillstånds-
givet  Ansökt 

Anlöp, st 3 503 3 478 3461 4 100 4 300 

Två olika rederier trafikerar Polen–Ystad med totalt sex olika färjor och ett rederi trafikerar 
Bornholm–Ystad med två snabbfärjor av typen katamaran. Ystad hamn är Sveriges tredje 
största hamn avseende antalet färjepassagerare. Godsmängden med färjor uppgår årligen till 
cirka 350 000 ton järnvägsgods och 2,7 miljoner ton färjegods. 

I Ystad lastas/lossas även bulk och styckegods. Förekommande godsslag har varit framförallt 
timmer, koks, pellets och spannmål. Den konventionella godsmängden uppgår i dagsläget till 
storleksordningen 120 000 ton. 
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7 Planerade förändringar föremål för prövning 

De nya färjelägena avses placeras vid Revhuspirens södra sida, se markerade områden i Figur 
6. För färjelägenas funktion krävs nymuddring av en hamnbassäng stor och djup nog för 
aktuella fartygstyper. I samband med kajbyggnation övervägs också en utfyllnad av den södra 
vågbrytaren, se vidare i avsnitt 7.2 nedan. För att komma till rätta med stranderosion inom 
kommunen utreds också möjligheten att i samband med projektet anlägga artificiella revlar i 
enlighet med beskrivningarna i avsnitt 7.3.  

 

Figur 6. Plan över ny kajanläggning. 

7.1 Kajanläggning 

Ystad Hamn Logistik AB har tagit fram en masterplan för utformningen av två nya färjelägen, 
färjeläge 7 och 8, i den yttre hamnbassängen i Ystads Hamn, se Figur 6. De nya färjelägena 
skall kunna hantera moderna Ro/Ro- och Ro/Pax-fartyg med en längd av upp till 240 meter, 
vilket nu befintliga färjelägen har mycket begränsad möjlighet till. På landsidan används 
flexibla Ro/Ro-ramper för lastning och lossning av fartygen via bildäck. De nya färjelägena 
utgörs av en påldäckskaj, alternativt en kaj som är uppbyggd av parallella väggar av stålspont 
med krönbalk av armerad betong. Spontväggarna förankras horisontellt i varandra och 
utrymmet mellan väggarna fylls ut med fyllnadsmassor, för att därefter beläggas som en 
körbar yta. Botten närmast de nya färjelägena förses med erosionsskydd av betong. Ramfritt 
djup vid de nya färjelägena skall vara 9,0 meter. Kajen utrustas med fendrar, pollare, kajstegar 
och övrig nödvändig kajutrustning i erforderlig omfattning.  
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7.2 Vågbrytare 

För att säkerställa att erforderligt utrymme finns för uppmarschområde, hamnbyggnader mm, 
och i enlighet med den av Ystad kommun framtagna FÖP:en, utreder sökanden möjligheten 
att bredda de befintliga vågbrytarna söderut, se Figur 5. En fördel med detta förfarande är att 
hamninloppet flyttas ut något, vilket ger en längre bromssträcka för anlöpande fartyg. Detta 
kommer att behöva göras oavsett om vågbrytarna breddas eller inte. Konstruktionen skulle 
troligen innebära att fastlägga en ny vågbrytare ca 200 meter utanför befintlig strandskoning.  

Vågbrytaren byggs upp med en kärna av framtagen sprängsten, med en 
partikelsammansättning på 0–1 000 kg. Kärnan kläs succesivt med erosionsskydd/block 
efterhand som den läggs ut. När vågbrytaren är färdig läggs muddermassa ut bakom denna 
intill befintlig strandskoning. På detta sätt bedöms en utfyllnad av området att kunna göras 
med relativt lite påverkan på omgivande naturmiljö. Hela den föreslagna utökningen bedöms 
kunna genomföras med massbalans för projektet som helhet. Ytterligare undersökningar, 
ekonomiska, tekniska och miljömässiga, för ett beslutsunderlag kommer att tas fram inför en 
kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

7.3 Artificiella revlar 

För att minska vågpåverkan på den känsliga kustremsan öster om hamnen samt för att skapa 
bättre möjligheter för marint liv genom en mer komplex habitatstruktur önskar sökande 
undersöka möjligheterna att anlägga en eller flera artificiella revlar. Detta skulle minska 
vågpåverkan på bakomliggande strandremsor, och skapa värdefulla livsmiljöer för fisk och 
skaldjur samt på längre sikt öka både produktion och mångfald av marint liv. Det har också 
potential att minska kommunens kostnader för sandåterfyllnad längs sandstränder som annars 
eroderas hårt. Kustförvaltningsplanen för Ystad kommun (SWECO 2015) identifierar också 
flera platser där anläggandet av artificiella revlar rekommenderas. Om skapandet av 
artificiella revlar blir aktuellt, kommer en noggrann lokaliseringsutredning att göras som 
redovisar eventuell påverkan på riksintressen, sjöfart mm. 

7.4 Nymuddring 

Nya möjligheter i den nya hamnbassängen med djup i vändcirkeln -9,5 meter, samt -9,0 meter 
vid färjelägena gör att kommande färjor kan ha ett leddjup på -8,5 m. (dagens mått i 
vändcirkeln är -7,5 meter och vid färjeläge -7,2 meter, leddjupet i dag är 6,7 meter). 

Storleken hos den nya hamnbassäng som visas i Figur 6 har bestämts erfarenhetsmässigt, och 
den kommer under den närmaste tiden att verifieras genom manövreringssimuleringar med 
aktuella fartygstyper. Erforderlig muddringsvolym bedöms i nuläget till ca 1 200 000 m3 och 
utgörs i huvudsak av relativt fast lermorän bildad i samband med istider för mer än 10 000 år 
sedan. Dessa massor är sannolikt helt fria från föroreningar. En mindre del, i 
storleksordningen 50 000 m3 av den totala muddringsvolymen, kan förväntas bestå av sentida 
lösa sediment av den typ som normalt hanteras vid underhållsmuddring, med låga halter av 
föroreningar från fartygstrafiken.  

Uppmuddrad lermorän är, rätt hanterad, en värdefull naturresurs som i första hand bör 
utnyttjas i närområdet för nu aktuella eller framtida behov av uppfyllnad på land eller i vatten.  
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Befintligt material från geotekniska undersökningar anses för nuvarande tillräckliga för att 
närmare klarlägga muddermassornas sammansättning och egenskaper. Vidare övervägs 
behovet av provmuddring med större eller mindre enskopeverk med syfte att finna lämpligt 
arbetssätt vid muddring och utfyllnad för att undvika att den finkorniga och känsliga 
lermoränen i alltför hög grad förlorar sin sammanhållning under hanteringen.   

7.5 Överskottsmassor 

Möjligheterna att bygga en bredare vågbrytare i enlighet med vad som angetts ovan kommer 
att utredas grundligare under våren samt i en kommande miljökonsekvensbeskrivning Samma 
sak gäller för byggandet av artificiella revlar. Om detta skulle visa sig vara olämpligt av 
någon anledning, kommer muddringen att generera ett överskott av massor som behöver tas 
om hand. För detta förfarande finns två huvudsakliga alternativ.  

• Finna annan lämplig avsättning för massorna på land. 
• Dumpning till havs. 

Samtliga alternativ kommer att undersökas närmare för att finna den mest lämpliga lösningen, 
eller kombination av lösningar. Resultaten, inklusive lokaliseringsutredningar, kommer att 
presenteras i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

7.6 Landburen trafik 

Följande sammanställning har gjorts av YHLAB över den landburna trafiken till och från 
hamnområdet. Trafikintensiteten i området har ökat på senare år, och tabellen innehåller 
också prognosen för 2028 om nuvarande trender håller i sig. Potentiella trafikproblem 
uppkommer främst utanför hamnområdet, vid ”Finakorset” där hamntrafiken ansluter till flera 
större trafikleder. Ca 25 % av trailers bidrar dock inte till följdverksamhet upp till 
”Finakorset” utan lastas om inom tillståndsområdet för att sedan lämna Ystad hamn med 
avgående fartyg. 

Tabell 2. Sammanställning över landburen trafik till och från hamnområdet för åren 2010, 2014 och 
2015 samt prognosticerat för år 2028. (YHLAB, 2016) 

 År 2010 År 2014 År 2015 År 2028 

Passagerare 1 622 775 1 958 915 1 987 982 2 767 354 
Personbilar 425 876 491 927 511 543 1 061 063 
Lastbilar 153 360 184 332 189 387 373 271 
Bussar 2 645 2 192 2 865  
MC 5 444 5 291 5 040  
Trailers 8 135 12 660 12 617  
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8 Miljöpåverkan 

8.1 Områden av riksintresse och övriga skyddsformer 

I och kring Ystad Hamn förekommer områden av riksintresse i enlighet med beskrivningen i 
avsnitt 5.2 samt i bilaga 1. Den planerade utökningen av hamnverksamheten och de åtgärder 
som planeras inom befintligt hamnområde bedöms inte påverka värdet av riksintresset för 
kulturmiljövård, och inte heller förekommande områden av riksintresse för naturvård med 
beaktande av det stora avståndet hamnen och dem emellan.  

Tillfällig påverkan på riksintresset för yrkesfisket kan inte uteslutas i samband med 
anläggningsarbetena, dock utan risk för påtaglig skada. På längre sikt kan en eventuell 
konstruktion av artificiella revlar ha potential att inverka positivt på yrkesfisket; vidare 
utredningar angående detta kommer att presenteras i den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

Vad gäller påverkan från de beskrivna alternativa åtgärderna i vattenområdena utanför 
hamnen kommer vidare utredningar att ge svar på eventuella effekter på riksintressanta 
områden och förekommande Natura 2000-område.  

8.2 Luft 

Verksamheten genererar utsläpp av bl.a. kväveoxider, svaveldioxid, koldioxid, kolväten och 
partiklar till luft härrörande främst från förbränning av olika drivmedel. Största källan till 
avgaser står färjorna för, medan fordonstrafik, arbetsfordon och kranar bara står för några få 
procent av utsläppen. Genom installation av utrustning för anslutning till land-el minskar 
påverkan från fartygen. Enligt en tidigare genomförd spridningsberäkning underskrids 
gällande miljökvalitetsnorm för utsläpp till luft med relativt god marginal. Beräkningen 
gjordes vid föregående tillståndsprövning och avsåg 4 100 anlöp. Den nu ansökta ökningen 
om 200 anlöp innebär en ökning med cirka 5 % av antalet anlöp men med en bedömt mindre 
ökning av de totala utsläppen p.g.a. att modernare fartyg har en bättre miljöprofil. LNG 
(Liquefied Natural Gas) kan också komma att användas som bränsle för fler fartyg i 
framtiden.  

Ökningen bedöms inte innebära någon risk för överskridande av gällande 
miljökvalitetsnormer. Vad gäller att flytta del av verksamheten till den yttre hamnen, kommer 
detta att medföra positiva konsekvenser vad gäller luftförorening från fartyg, att spridningen 
av luftföroreningar minskar närmast stadskärnan. En uppdaterad spridningsberäkning, såväl 
avseende antalet anlöp som fartygstyper och ökad trafik på land, kommer att presenteras i den 
slutliga miljökonsekvensbeskrivningen.  
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8.3 Buller 

Buller från de nya hamndelarna är tillfälligt härrörande från anläggningsmaskiner och 
mudderverk som uppkommer vid anläggningens utförande. De nu planerade färjelägena 
ligger i den yttre hamnen långt från bostäder. Vidare är den hantering av gods som kommer 
att ske inte specifikt bulleralstrande. Detta innebär att ändringens påverkan på 
bullersituationen i stort endast bedöms vara marginell och kommer troligen framförallt att 
hänföra till ökad landburen trafik. Bidraget från den tillkommande verksamheten kommer att 
utredas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen och bullernivåerna vid närliggande bostäder 
kommer att beräknas.   

8.4 Vatten  

Ystad Hamns recipient är Östersjön. Dagvatten från hamnen rinner via dagvattensystem eller 
direkt över kajkanten till hamnbassängen, som står i direkt förbindelse med Östersjön. En del 
av dagvattnet passerar oljeavskiljare och vid flera rännstensbrunnar finns adsorbtionsfilter. 
Filtren adsorberar olja och metaller från diffusa och mindre utsläpp och byts årligen. Vid 
eventuella större oljeutsläpp används s.k. tättingar för att täta brunnarna och förhindra utsläpp 
till vatten. Den tillkommande verksamheten kommer att generera en viss trafik i form av 
lastning och lossning som skulle kunna orsaka tillfälliga oljespill. Kontinuerligt underhåll av 
arbetsfordon minskar risken för spill. 

En frågeställning som kommer att belysas i kommande miljökonsekvensbeskrivning är 
spridning av främmande arter genom utsläpp av barlastvatten, vilket är ett av de största hoten 
mot den biologiska mångfalden i Östersjön. Ystad Hamn har idag ingen möjlighet att ta emot 
barlastvatten. Ystads hamnområde bedömdes 2009 ha ”Måttlig ekologisk status” (VISS 2016), 
med övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter samt främmande arter som 
huvudsakliga miljöproblem. Östra Skånes kustvatten, vattenområdet utanför hamnbassängen, 
har klassats som ”Måttlig ekologisk status”, med kvalitetskravet att God ekologisk status ska 
uppnås senast 2021 (VISS 2016). 

Figur 7 visar vattenförekomster kring Ystad. Vid muddring kan vattnet påverkas genom 
grumling, spridning av föroreningar och närsalter från sedimenten samt viss spill och läckage 
av drivmedel och oljor från arbetsfordon. Grumling av vattnen minskar solljusets möjlighet 
att tränga igenom vattnet och kan minska den biologiska produktionen. Föroreningar kan 
påverka den marina miljön negativt och närsalter kan öka övergödningen. En möjlig 
skyddsåtgärd är att utföra arbetena i vatten under höst och vinter, då den biologiska 
produktionen är låg. Hela Ystadsområdet befinner sig inom grundvattenområdet ”SV Skånes 
kalkstenar”, som bedöms ha god kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ status (VISS 
2016).  
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Figur 7. Vattenförekomster kring Ystad. 

Den planerade verksamhetens påverkan på förekommande vattenförekomster och dess 
möjlighet att nå god ekologisk status/god ekologisk potential kommer att belysas i den 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Analysen kommer att vara uppställd så att det 
tydligt framgår om verksamheten riskerar att försämra någon enskild kvalitetsparameter. 
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8.5 Mark och sediment 

I hamnbassängen består sedimenten främst av lermorän med lager av sand och silt och på 
vissa ställen finns även sten och grus. Lermoränen är av glacialt ursprung och är därför 
sannolikt inte påverkat av föroreningar. Vid ett fåtal platser i hamnbassängen förekommer 
finkornigt nutida avsatt material med organiskt innehåll, som vittnar om en viss påverkan från 
hamnverksamheten.  

Utsläpp från hamnverksamheten till mark och sediment kan orsakas av läckage eller spill vid 
lastning och lossning, vid hantering av drivmedel och vid olyckor i samband med 
godstransporter inom hamnområdet. Oljeföroreningar kan läcka ut från förorenad mark i östra 
delen av hamnområdet. Utsläpp av förorenat dagvatten till hamnbassängen ansamlas också till 
viss del i sedimenten. Sanering av de gamla oljetomterna samt f.d. Statoil-macken har 
genomförts för att uppfylla kraven för mindre känslig markanvändning.  

Fartygsrörelser och muddring kan medföra att sediment som grumlas upp transporteras ut från 
hamnområdet med vågor och strömmar och därigenom för ut föroreningar och närsalter till 
Östersjön. Vid undersökningar av sediment och morän inför muddringsarbetena har dessa 
dock visat sig innehålla relativt låga halter av föroreningar. En del sedimentprover överskrider 
dock halter för när dumpning till havs är lämpligt (se DGE uppdrag Nr 410763 & 411819). 

Inför den nu planerade muddringen kommer sedimentundersökningar att genomföras. 
Sedimentprov kommer att tas ut från ytsediment, 0–5 cm, samt från en djupare nivå kring 
40 cm under bottenytan. Proverna kommer att analyseras avseende tungmetaller, PAH, PCB 
och tennorganiska föreningar (TBT, DBT, MBT). 

En utredning av strömförhållandena kring hamninloppet och hur dessa kan påverkas av en 
ombyggnation av vågbrytarna planeras också. Resultaten kommer att presenteras i den 
kommande MKB:n. 

8.6 Flora och fauna 

Enligt en marinbiologisk undersökning från 2006-11-08, genomförd av HydroGIS AB, kan 
den yttre hamnbassängen delas in i tre olika bottentyper med avseende på substrat.  

Väster om inseglingsrännan är det plan sandbotten med dominans av havsborstmaskar och 
nedgrävda musslor, främst sandmussla (Mya spp.) och hjärtmussla (Cerastoderma edule). Där 
finns också enstaka spridda stenar, där gaffeltång (Furcelaria lumbricalis) är vanlig.  

Öster om inseglingsrännan utgörs bottnen av finsediment med siltig lera och delvis fin sand, 
där inslaget med sand ökar åt öster. Nergrävda musslors sifoner skapar en perforerad 
bottenyta som mot öster blir mer eller mindre täckt av beläggningar av cyanobakterier. 
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Erosionsbottnar dominerar de delar av yttre hamnen där vågpåverkan är betydande och 
vattendjupet är grundare än 5–6 meter. Bottnarna består av sand, grus, skal och stenar. Vid 
täta ansamlingar av stenar växer mer eller mindre täta bestånd av rödalger, där Ceramium 
rubrum och Polysiphonia sp. dominerar helt. Faunan representeras främst av Östersjömussla 
(Macoma baltica), Syndosmya nitida, hjärtmussla (Cerastoderma edule), havsborstmaskar 
(Nereidae) och blåmusslor (Mytilus edule). Enstaka bultfiskar (Gobiidae) observerades också 
i området. Längs med den södra delen av östra stranden och en bit västerut längs med insidan 
av östra vågbrytaren sträcker sig ett relativt glest bestånd med ålgräs (Zostera marina) och 
nating (Ruppia sp). Tätare ålgräs- och rödalgsbestånd med inslag av tarmtång (Entermorpha 
intestinalis) har observerats i ett område strax öster om Ystad hamn.  

Sammanfattningsvis har bottnarna i den yttre hamnen generellt en relativt hög biologisk 
produktion. Framförallt ålgräsängarna och rödalgsbältena är värdefulla marina biotoper som 
förutom hög biologisk produktion också är viktiga livsmiljöer för många andra marina 
organismer.  

Fartygsrörelser och muddring i yttre hamnbassängen påverkar den marina floran och faunan, 
dels genom propellerverkan och dels genom grumling. Den grumling som uppstår bedöms 
dock inte medföra några bestående negativa konsekvenser för kringlevande organismer. Den 
marina floran och faunan som etablerar sig kommer att anpassas till den miljö som en hamn 
utgör. I hamnbassängen kommer en ny marin flora och fauna att etablera sig efter det att 
muddrings- och anläggningsarbetena är slutförda. Ystads kust är ständigt utsatt för kraftig 
våg- och strömpåverkan vilket medför att de marina organismer som lever i dessa vatten är 
väl anpassade till en grumlig miljö.  

Ålgräs- och algbeståndet i yttre hamnen är båda värdefulla marina biotoper som skydd för 
marina organismer och som uppväxtområde för fisk, men är på intet sätt unika eller utgör en 
bristvara längs Skånes kust. Dock bör speciell hänsyn tas till förekomster av ålgräsängar och 
annan marin flora som förekommer i vattenområdet söder om Ystad hamn. Dessa kan också 
fungera erosionsskyddande då de dämpar vågornas kraft, och kan på så sätt minska påverkan 
på byggd infrastruktur. 

9 Samråd och ansökan 

Inför en tillståndsansökan avseende miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet ska samråd 
genomföras med länsstyrelse, tillsynsmyndighet och med enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda av verksamheten. Eftersom aktuell verksamhet, i enlighet med förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, alltid antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska samråd även genomföras med övriga statliga myndigheter samt med den 
allmänhet, de kommuner och de organisationer som kan bli berörda. Samråden ska 
genomföras i god tid och i behövlig omfattning och avse verksamhetens lokalisering, 
omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan samt den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 

När samråden har genomförts upprättas en tillståndsansökan tillsammans med en teknisk 
beskrivning, en miljökonsekvensbeskrivning, en statusrapport och en samrådsredogörelse och 
inlämnas till Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer 
bland annat att innehålla uppgifter om: 
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• genomförda samråd, 
• alternativ samt nollalternativ (vad sker om verksamheten inte blir av?), 
• verksamhetens lokalisering och utformning,  
• anläggningsarbeten, 
• transporter, 
• miljömål och miljökvalitetsnormer, 
• förväntade miljökonsekvenser samt  
• en samlad bedömning. 

Som underlag för miljökonsekvensbeskrivningen kommer ett antal undersökningar att utföras. 
Oavsett vilket utformningsalternativ som blir aktuellt kommer spridningsberäkning för 
utsläpp till luft, bullerutredning och provtagning av sediment inom områden aktuella för 
muddring att göras. Vidare kommer marina undersökningar att utföras genom 
videoupptagning och sonar. Upptagningarna ligger till grund för fortsatta undersökningar i 
form av analys av bottenfauna och eventuell analys med avseende på föroreningar. Underlaget 
kan även nyttjas för arkeologiska utvärderingar. Omfattningen av vilket geografiskt område 
som kommer att undersökas utreds för närvarande. Om behov av dumpning av muddermassor 
aktualiseras kommer miljökonsekvensbeskrivningen också att innehålla en 
lokaliseringsutredning. 

10 Tidplan 

Ansökningshandlingarna avses lämnas in under juni 2016 för att möjliggöra byggstart under 
andra kvartalet 2017. I enlighet med inlämnad EU-ansökan ska anläggningen tas i drift andra 
kvartalet 2018.   
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