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Sammanfattning
Trelleborgs kommun har under en lång tid undersökt möjliga lägen för en kringfart för att
leda trafik runt staden och ett flertal utredningar har tagits fram. Trelleborg hamn utgör ett
riksintresse och för att hamnen ska kunna utvecklas som en nod i godstransporterna till
och från Europa och för att säkerställa de funktionella krav som ställs på ett sådant
riksintresse, kommer hamnen flyttas till ett nytt östligt läge. Via den planerade kringfarten,
ringvägen, möjliggörs en ny östlig hamninfart.
I och med flytten kommer det befintliga hamnområdet att kunna frigöras för att bebyggas
med bostäder och verksamheter. Tillgängligheten till hamnen för transporter samt yta för
fordonsuppställning och kringservice fyller svårligen sin funktion idag och trafiken till
hamnen behöver därmed förflyttas ut från hamnområdet och staden för att ta sig till
hamnens nya läge via en östlig ringväg och hamninfart. I den östra delen av staden
kommer även den nya uppställningsytan att byggas. Två detaljplaner, för Östra ringvägen
respektive Östra hamninfarten inkl. uppställningsyta, är under framtagning.
Detta samrådsunderlag omfattar tillståndsprövning för ett flertal åtgärder som är
förutsättningar för genomförande av detaljplanerna. Tillståndsprövningen omfattar tillfällig
och permanent grundvattensänkning, byggande i vatten, ev. dispens för intrång i
vattenskyddsområde, ev. dispens från det generella biotopskyddet, ev. dispens enligt §15
Artskyddsförordningen samt fastställande av överenskommelse med dikningsföretag.
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Summary
Trelleborg municipality has been planning for the new ring road outside of the city since
the 1940´s and several studies have been carried out. The port of Trelleborg is a national
interest in Sweden and for the port to continue to grow and be an important part of the
transportation system of goods to and from Europe, the port will move to an eastern
location in the city. The planned new ring road opens up possibilities for a new eastward
port entrance.
When moving the port to a new location in the east of the city, the area where the port is
currently located can be used for residential development. This area is situated in the
heart of the city and will be an attractive place to live, right by the sea.
Current transportation routes to the port and the area for line-up of port related traffic is
not functioning optimally today. To improve this, it is proposed to relocate the transports
to the port outside the city, instead of through it, so that traffic enters the port from the
east instead of from the west. Close to the new port entrance an area for line-up will be
located (called check-in area in the spatial plan). A relocation of the port of Trelleborg
from today's western location to a new eastern location is a prerequisite for the spatial
plan. Two detailed development plans are being developed for the eastern ring road and
the port entrance including the new area for line-up.
This Initial Environmental Evaluation (IEE) covers an environmental permit application for
several planned actions that are prerequisites for implementing the detailed development
plans. The environmental permit application includes lowering of the groundwater level
(both temporary and permanent), construction in water, possible exception from water
protection, possible exception from general biotope protection, possible exception from
species protection and establishing an agreement with a drainage company.
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1

Inledning och bakgrund
Trelleborg, Sveriges sydligaste stad, har ett strategiskt läge som gör att orten historiskt
sett varit viktig för resande och handel (se Figur 1.1). Trelleborgs Hamn utgör porten mot
kontinenten och är en viktig export- och importkanal för Sverige. Hamnen är i behov av
större yta för att fortsatt effektivt kunna bedriva sin verksamhet och efterleva de krav som
idag ställs på en modern hamn. Hamnen har fått tillstånd att flytta sin verksamhet österut
och som en del i hanteringen av den hamnrelaterade trafiken tog kommunfullmäktige
beslut den 29 februari 2016 om en ny östlig infart till hamnen senast år 2025 som en del
av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

Figur 1.1. Översiktskarta, aktuell plats är inringad.
De aktuella åtgärderna följer gällande översiktsplan. En fördjupad översiktsplan är nyligen
framtagen och kommer samrådas under hösten och två detaljplaner för vägsträckorna
samt uppställningsytan för hamnrelaterad trafik kommer gå ut på samråd i oktober 2019.
Anläggande av Östra ringvägen och Östra hamninfarten inkl. uppställningsytan förutsätter
ett antal åtgärder som är tillstånds- och anmälningspliktiga. För dessa åtgärder görs en
miljöprövning. Detta samrådsunderlag är avgränsat till de yrkanden vilka tillstånd avses
att sökas för.

repo001.docx 2012-03-29

5 (38)
SAMRÅDSUNDERLAG

Kommunen kommer att söka tillstånd/dispens m.m. för:
• Grundvattenbortledning.
• Byggande i vatten.
• Ev. dispens för intrång i vattenskyddsområde.
• Ev. dispens för intrång i generellt skyddade biotoper.
• Ev. dispens från artskydd för flytt av växten knölvial.
• Fastställande av överenskommelse med dikningsföretag.
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2

Metod
För varje miljöaspekt beskrivs och bedöms åtgärdernas effekter på miljön, dess så
kallade miljöeffekter, samt en bedömning av vilka miljöeffekter och miljökonsekvenser
som kan förväntas uppkomma, se Kapitel 5.
För att begränsa negativa miljöeffekter och miljökonsekvenser eller förstärka positiva kan
skyddsåtgärder föreslås. Skyddsåtgärderna redovisas i ett separat stycke under varje
miljöaspekt men är inkluderad i den bedömning av miljöeffekter och miljökonsekvenser
som det redogörs för. Bedömningen görs enligt bedömningsskalan i Tabell 2.1 och
samlad bedömning finns att läsa i Kapitel 7.
Tabell 2.1. Bedömningsskala för bedömning av miljöeffekter och konsekvenser.
Stora positiva miljöeffekter

Positiva miljöeffekter för riksintressen eller andra
intressen som gäller på EU-nivå (till exempel
Natura 2000-områden, miljökvalitetsnormer).
Positiva miljöeffekter för riksintressen eller värden
av regional betydelse.

Positiva miljöeffekter

Positiva miljöeffekter av kommunal betydelse.
Något positiva miljöeffekter för riksintressen och
värden på EU-nivå och av regional betydelse.

Inga nämnvärda miljöeffekter

Försumbara eller små positiva eller negativa
miljöeffekter oavsett på vilken nivå de sker.
Positiva eller negativa miljöeffekter av mindre eller
lokal betydelse samt något positiva eller negativa
effekter av kommunal betydelse.

Negativa miljöeffekter

Negativa miljöeffekter av kommunal betydelse.
Något negativa miljöeffekter för riksintressen och
värden på EU-nivå och av regional betydelse.

Stora negativa miljöeffekter

Negativa miljöeffekter för riksintressen eller andra
intressen som gäller på EU-nivå (till exempel
Natura 2000-områden, överskridande av
miljökvalitetsnormer).
Negativa miljöeffekter för riksintressen eller värden
av regional betydelse.
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3

Avgränsning

3.1

Geografi
Östra ringvägen sträcker sig österut från cirkulationsplatsen norr om Trelleborg där
Västra Ringvägen möter länsväg 108. Östra ringvägen kommer att gå genom ett
jordbrukslandskap med spridda fastigheter och följer sedan järnvägen, Kontinentalbanan,
i en båge öster om staden ner till uppställningsytan för hamnrelaterad trafik.
Uppställningsytan ligger norr om riksväg 9 (se Figur 3.1). Från Östra ringvägen svänger
hamntrafiken av västerut och tar sig via uppställningsytan ut på Östra hamninfarten ner till
hamnen.
Utredningsområdet för de ansökta åtgärder som hanteras i detta samrådsunderlag
omfattar influensområdet avseende grundvattensänkning samt ett lämpligt avgränsat
geografiskt område avseende varje generellt skyddad biotop, dikningsföretag osv.

Figur 3.1. Karta över detaljplaneområdena, vägsträckningen för Östra ringvägen och
Östra hamninfarten samt uppställningsytan.

3.2

Tid
Östra ringvägen samt Östra hamninfarten inklusive uppställningsytan för hamnrelaterad
trafik med servicefunktioner utgör en del av Kuststad 2025, och kommer således tas i drift
senast år 2025. Bedömningen av miljöeffekter görs för basåret 2040.
Där det är relevant, för exempelvis grundvattensänkning, bedöms influensområde och
miljökonsekvenser för både byggskede och driftskede. Byggskedet beräknas pågå från år
2022 till år 2025.
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4

Förhållanden på platsen

4.1

Allmänt
Aktuellt område ligger i Trelleborgs kommun och är beläget nord, nordost och öster om
Trelleborgs centrum, se Figur 3.1. Området avgränsas i nordväst av cirkulationsplatsen
där Västra Ringvägen möter Länsväg 108 och i söder av Trelleborgs hamn. Östra
ringvägen är ca 5 km lång och planområdet utgörs således av en 5 km lång remsa med
planlagda sidoområden samt ca 12 ha för uppställningsytan.

4.1.1 Markanvändning, landskap och bebyggelse
Östra ringvägen går till stora delar genom jordbruksmark i ett öppet och flackt landskap
med spridda hus och gårdar. Det öppna landskapet bryts av Kontinentalbanan som
kommer från norr och tar sig ner till centrala Trelleborg i en båge öster om staden. Öster
om Trelleborg finns även rika kulturhistoriska miljöer med medeltida kyrkbyar och
fornlämningar ovan mark.
Den valda sträckningen av Östra ringvägen enligt detaljplanerna innebär att vägen
placeras i anslutning till Kontinentalbanan på stora delar av sträckan. Anläggandet av
Östra ringvägen kommer medföra effekter på landskapsbilden främst i form av nya
planskilda korsningar. Vägen går antingen i skärning eller på bank ca. 1–1,5 m över
omgivande mark i det öppna landskapet (bortsett från de planskilda passagerna) vilket
kommer att upplevas som att vägen ligger i markplan i detta storskaliga landskap.

4.2

Planerade åtgärder/yrkanden
För att möjliggöra genomförande av detaljplanerna, d.v.s. anläggning och drift av Östra
ringvägen och Östra hamninfarten inkl. uppställningsytan ansöks om tillstånd/dispens
m.m. för:
• Grundvattenbortledning, avser följande platser:
o Östra ringvägens korsning under Kontinentalbanan i jordbrukslandskapet i
norr (1 i Figur 5.10).
o Östra ringvägens korsning över en befintlig gång- och cykelpassage, som
ska förlängas, mellan Gyllevägen och Engelbrektsgatan/Dalköpinge
byaväg (2 i Figur 5.10).
o Östra ringvägens korsning under industrispår strax norr om
uppställningsytan (3 i Figur 5.10).
o Östra hamninfarten korsning över en befintlig gång- och cykelpassage,
som ska förlängas, i närheten av Östra Förstadsgatan (4 i Figur 5.10).
• Byggande i vatten avser:
o Förlängning av befintligt erosionsskydd.
o Nytt dagvattenutlopp.
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• Fastställelse av överenskommelse med följande dikningsföretag:
o “Kyrkoköpinge dikningsföretag år 1958”; till detta dikningsföretag kommer
vatten att avledas och en ny ledning bedöms behövas.
• Ev. dispens för intrång i vattenskyddsområdet för den kommunala vattentäkten
mellan Trelleborg och Fuglie. Berörda brunnar är:
o Brunn 100 B
o Brunn 100 C
o Brunn 107
• Ev. dispens för intrång i generellt skyddade biotoper, avser följande:
o Pilevall strax öster om cirkulationsplatsen vid väg 108.
o Pilevall längs Gyllekroksvägen vid korsningen med Kontinentalbanan.
o Trädrad i jordbruksmark.
o Småvatten öster om Östra ringvägens korsning med Kontinentalbanan.
o Nyplanterad pilevall vid Mellanköpinge.
o Kastanjeallé längs vägen mot Åbogård vid Engelbrektsgatan/Dalköpinge
byaväg.
• Ev. dispens enligt §15 Artskyddsförordningen för flytt av växten knölvial; vilken är
fridlyst enligt bestämmelserna i §8 Artskyddsförordningen.
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Miljöeffekter och konsekvenser
I detta kapitel beskrivs de miljöaspekter som berörs av ovan nämnda dispenser och
tillstånd. Där så är relevant föreslås även skyddsåtgärder vilka är inkluderade i
bedömningen av miljöeffekter.

5.1

Riksintressen

5.1.1 Förutsättningar
Det förekommer riksintressen i åtgärdernas närhet:
•

Riksintresse kulturmiljövård: Fuglie – Mellan Grevie mm (M:K136) samt GylleDalköpinge (M:K139).

•

Riksintresse för högexploaterad kust: Kustzonen.

•

Riksintresse för friluftsliv: Kuststräckan Trelleborg – Abbekås – Sandhammaren –
Mälarhusen – Simrishamn.

•

Riksintresse för kommunikationer: Det befintliga järnvägsspåret,
Kontinentalbanan, utgör riksintresse för järnväg. Väg E6/E22 utgör riksintresse
för väg och Trelleborgs hamn utgör riksintresse för hamn.

5.1.2 Miljöeffekter och konsekvenser
Sammantaget bedöms inget av riksintressen skadas av föreslagna åtgärder.

5.2

Kulturmiljö

5.2.1 Förutsättningar
Denna del av länet utgörs av en rik fornlämningsmiljö som visar att området har haft en
central betydelse under lång tid. Det har utförts arkeologiska utredningar längs sträckan
som kommer avslutas efter det att detaljplanerna är antagna och utgrävning kan ske.
Intrång kan komma att ske i ett skyddsområde för tre megalitgravar från yngre stenåldern.
Två av dessa är lämningar ovan mark, Jättegraven och Karlingedösen, och de har
identifierats som extra viktiga ur arkeologisk synpunkt. Dispens för detta intrång söks
separat hos länsstyrelsen och ingår inte i de sökta dispenserna som omfattas av detta
samrådsunderlag.

5.3

Naturmiljö

5.3.1 Förutsättningar
I området där Östra ringvägen och Östra hamninfarten, samt uppställningsytan kommer
att anläggas finns relativt få naturvärden.
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Natura 2000 och naturreservat
Det Natura 2000-område som ligger närmast Östra ringvägen, Östra hamninfarten inkl.
uppställningsytan är Sydvästskånes utsjövatten (SE0430187). Området skyddas av Artoch habitatdirektivet och är beläget i havet ca 6 km söder om Trelleborgs kust. Avståndet
mellan Östra ringvägen, Östra hamninfarten inkl. uppställningsytan är därmed drygt 6 km.
Väster om Trelleborg finns ett område som omfattas av Fågeldirektivet FalsterboFoteviken (SE0430002), samt Art- och habitatdirektivet Falsterbohalvön (SE0430095).
Även här är avståndet mellan Östra ringvägen, Östra uppställningsytan ink.
uppställningsytan drygt 6 km.
Naturreservatet Dalköpinge ängar (NVR-ID 2001816) omfattar ett område vid kusten
öster om Trelleborg. Naturreservatet ligger sydost om Östra ringvägen, Östra
hamninfarten inkl. uppställningsytan och avståndet till reservatet är 1 km.
Väster om Trelleborg återfinns de två naturreservaten Fredshög-Stavstensudde
(2044508) längs kusten och en bit ut i havet samt Maglarps sandtag (NRV-ID 2024029)
inåt land. Dessa naturreservat ligger ca 3 km från Östra ringvägen, Östra hamninfarten
inkl. uppställningsytan.
Generellt biotopskydd
I takt med att jordbruket blir mer storskaligt har många små biotoper försvunnit. För att
bevara dessa naturmiljöer som är värdefulla för många växt- och djurarter har dessa fått
ett generellt skydd. Biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kapitel
11§ Miljöbalken är; alléer, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, pilevallar, småvatten och våtmarker, stenmurar och åkerholmar, om dessa förekommer i jordbruksmark.
Sex generellt skyddade biotoper berörs. En pilevall strax öster om cirkulationsplatsen vid
väg 108, en pilevall längs Gyllekroksvägen vid korsningen med Kontinentalbanan, en
trädrad i jordbruksmark (möjligen ej biotopskyddad), ett småvatten något öster om
korsningen med Kontinentalbanan, en nyplanterad pilevall vid Mellanköpinge samt en
kastanjeallé längs vägen mot Åbogård vid Engelbrektsgatan/Dalköpinge byaväg (Figur
5.1, Figur 5.2, Figur 5.3, Figur 5.4 och Figur 5.5).

Figur 5.1. Pilevall vid cirkulationsplats med väg 108.
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Figur 5.2. Pilevall längs Gyllekroksvägen, norr om Kontinentalbanan.

Figur 5.3. Den generellt skyddade biotopen i form av småvatten på norra delen av
sträckan samt trädrad i jordbruksmark som är markerad med röd pil.
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Figur 5.4. Nyplanterad pilevall vid Mellanköpinge.

Figur 5.5. Kastanjeallé längs väg mot Åbogård.

repo001.docx 2012-03-29

14 (38)
SAMRÅDSUNDERLAG

Skyddade arter
I samband med genomförd naturvärdesinventering (NVI) inom området under år 2017
observerades två arter som finns upptagna i Artskyddsförordningens bilaga 2; växten
knölvial och ätlig groda. Knölvialen är observerad i området för uppställningsytan (område
3 i NVI:n) och ätlig groda finns vid Långemosse (område 1 i NVI:n).
Ytterligare en inventering avseende knölvial genomfördes i juli 2019 inom det område där
knölvialen observerades under den första NVI:n (område 3). Inom området återfanns två
grupper av knölvial, se Figur 5.6, varav den norra gruppen bestod av ca 40 plantor och
den södra gruppen av ca 100 plantor. Populationen bedömdes vara välmående och det
bedömdes även vara möjligt att flytta plantorna.

Figur 5.6. Två grupper av knölvial återfanns under inventering utförd i juli 2019.
Inventeringen omfattade endast det område 3 (i NVI:n).
Tillstånd enligt 11 kap. MB för erosionsskydd mm.
Kustlinjen vid Trelleborgs östra delar omfattas av strandskydd. Syftet med strandskyddet
är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att bevara goda livsvillkor på land och i
vatten för djur- och växtlivet. Ett befintligt erosionsskydd söder om kontinentalbanan i
sydöstra Trelleborg behöver förlängas ca 100 m öster ut i samband med byggnation av
Östra hamninfarten. Idag finns en strand där förlängningen av erosionsskyddet avses
uppföras. Vid förlängning av befintligt erosionsskydd kommer Östra hamninfarten samt
marken mellan väg och erosionsskydd att nivåsättas så att erosionsskyddet och Östra
hamninfarten tillsammans utgör översvämningsskydd. Befintligt erosionsskydd har
överkant +3,09 m (RH2000).
Inom strandskyddat område kommer även en ny utloppsledning för dagvatten att
placeras bredvid en befintlig utloppsledning. Befintlig utloppsledning går inte utanför
strandlinjen. Det nya dagvattenutloppet kommer att utformas på liknande sätt som det
befintliga. Nivån för dagens utlopp är ca -0,5 m (RH2000).
Åtgärderna avseende erosionsskydd och dagvattenledning innebär byggnation i vatten,
vilket föranleder tillstånd enligt 11 kap. MB. Åtgärderna framgår av Figur 5.7.
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Figur 5.7. Åtgärder som föranleder tillstånd enligt 11 kap. MB; förlängning av befintligt
erosionsskydd samt förläggning av en ny utloppsledning för dagvatten bredvid befintlig
utloppsledning.
5.3.2 Miljöeffekter och konsekvenser
Natura 2000 och naturreservat
Avstånden till Natura 2000-områden och naturreservat är så pass stora och påverkan av
de planerade åtgärderna så pass begränsade att det inte bedöms medföra några effekter
eller konsekvenser på områdena.
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Ev. dispens från generellt biotopskydd
Den Östra ringvägen kommer påverka sex generellt skyddade biotoper. I pilevallen vid
väg 108 kommer ca 5 st träd av totalt 42 st att behöva avverkas. I pilevallen längs
Gyllekroksvägen kommer 7 st träd av totalt 11 st att behöva avverkas. I trädraden i
jordbruksmark kommer ca 3 st träd av totalt 15 st att avverkas. Vad gäller småvattnet
som är ca 3500 m2 stort, så kommer ca 600 m2 att fyllas igen. I pilevallen vid
Mellanköpinge kommer hela pilevallen att tas ner. I kastanjeallén längs väg mot Åbogård
kommer 4 st träd av totalt 44 st att behöva avverkas p.g.a. Östra ringvägen. Ev. dispens
för intrånget med ovan angivna kompensationsåtgärder kommer att sökas inom ramen för
denna miljöprövning.
En omdragning av Dalköpingebyaväg (statlig väghållare) medför att ytterligare träd i
kastanjeallén vid Åbygård behöver avverkas, hantering av dispens för dessa ytterligare
träd ingår inte i detaljplanen för Östra ringvägen och omfattas inte av denna
miljöprövning.
Ev. dispens enligt §15 Artskyddsförordningen
Knölvialen inom område 3 i NVI:n kommer att påverkas negativt i och med anläggning av
uppställningsytan då ytan där plantorna växer kommer tas i anspråk. I anledning härav
behöver plantorna flyttas. Detta kan i sin tur komma att kräva dispens enligt §15
Artskyddsförordningen.
Vad gäller ätlig groda, som observerats i Långemossen (område 1 i NVI:n), så bedöms
arten inte påverkas på sätt anges i §6 Artskyddsförordningen genom den partiella
utfyllnaden av dammen, varför dispens enligt §15 Artskyddsförordningen ej bedöms
nödvändig.
Tillstånd enligt 11 kap. för erosionsskydd mm.
Förlängningen av befintligt erosionsskydd samt utformningen och nivåsättningen av Östra
hamninfarten så att skyddet och vägen tillsammans utgör översvämningsskydd, bedöms
medföra minskad översvämningsrisk både för den nya hamninfarten och för befintlig
bebyggelse och infrastruktur i den sydöstra delen av staden. Kustlinjen kommer inte att
förändras av åtgärden, varpå inga nämnvärda effekter eller konsekvenser bedöms
medföras avseende landskapsbilden. Delar av stranden som finns i på platsen idag
kommer att försvinna när erosionsskyddet förlängs, vilket medför att tillgängligheten till
vattnet minskar för allmänheten. Åtgärden bedöms därmed medföra negativa effekter och
konsekvenser vad gäller rekreativa värden. En viss lokal, negativ påverkan avseende
naturmilljön på platsen där erosionsskyddet byggs är att vänta, främst under byggtiden då
bottenlevande organismer kan störas och skadas. När erosionsskyddet väl är på plats
kommer det att utgöra nya möjliga levnadsplatser för vattenlevande organismer. På
längre sikt bedöms därmed ingen nämnvärda negativ påverkan medföras avseende
naturmiljö.
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Placeringen av en utloppsledning för dagvatten inom strandskyddsområdet bedöms inte
medföra några nämnvärda negativa effekter eller konsekvenser avseende strandskyddets
rekreativa värden eller landskapsbilden. Även för denna ledning gäller att viss lokal,
negativ påverkan avseende naturmiljön vid byggskedet kan medföras, men att
naturmiljön förväntas återställas på sikt när ledningen väl är på plats. Flödet i
dagvattenledningen regleras genom att dagvattnet avleds till dagvattenmagasin för
flödesutjämning innan det leds ut i ledningen. På så vis bedöms inga nämnvärda
negativa effekter eller konsekvenser medföras av själva utflödet ur dagvattenledningen.
Åtgärderna ger upphov till negativa miljöeffekter och konsekvenser på naturmiljön på
grund av påverkan på generellt skyddade biotoper och skyddade arter.
5.3.3 Förslag på åtgärder
Restytor som uppstått i utformningen av vägdragningen har avsatts som ”natur” och
delvis ”natur med dagvattenhantering”. Det medför att stora arealer tillkommande
grönytor och gröna stråk skapas vilket både ger en ökning i biologisk mångfald i det
annars monokulturella odlingslandskapet och mjukar upp intrycket av vägen i det öppna
landskapet.
De generellt skyddade biotoperna som finns utpekade inom programområdet bör i största
möjliga grad bevaras och utvecklas inom området. Kompensation för intrång i alléer och
pilevallar föreslås kompenseras genom att samma antal träd planteras som allé
respektive pilevall på annan plats längs Ringvägen, ett förslag presenteras i Figur 5.8.

Figur 5.8. Figuren visar föreslag på plats för ny allé mellan Östra ringvägen och
koloniområdet samt Rättspsykiatriskt centrum.
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Intrång i småvatten föreslås kompenseras genom att en närliggande dagvattendamm
utformas så den blir naturlig och med permanent vattenspegel så den får förhöjda
biologiska värden. För att kompensera för minskad livsmiljö för ätlig groda kommer
närmsta dagvattendamm att anläggas innan delen av Långemosse fylls igen. Fyllnaden
kommer ske under perioden 15 juli – 15 oktober då inga yngel förväntas vara kvar i
småvattnet och inga grodor har påbörjat vinterdvalan. På så vis ges grodorna möjlighet
att förflytta sig till både de delar av dammen som inte fylls igen samt till den nya närmsta
dagvattendammen.
För att minimera negativa effekter och konsekvenser för knölvialen föreslås att dessa
flyttas från den yta som kommer att upptas av uppställningsyta till någon av de planerade
naturytorna i anslutning till Östra ringvägen. Ytor med lämplig ståndort för knölvial
kommer att utredas men förslag är i den avsatta naturytan vid Rättspsykiatriskt centrum
eller strax söder om cirkulationsplatsen vid Engelbrektsgatan/Kyrkoköpinge byaväg.

5.4

Grundvatten

5.4.1 Förutsättningar
MKN grundvatten
Utredningsområdet är beläget på grundvattenförekomsten Skånes kalkstenar som
sträcker sig över sydvästra Skåne. Grundvattenförekomstens fastställda
miljökvalitetsnormer (MKN) är god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus.
Aktuell status är också god kvalitativ status och god kemisk grundvattenstatus.
Vattenskydd
I norr kommer ca 850 m av Östra ringvägen att gå genom ett vattenskyddsområde, se
Figur 5.9.

repo001.docx 2012-03-29

19 (38)
SAMRÅDSUNDERLAG

Figur 5.9. Vattenskyddsområde med inre skyddszon kring produktionsbrunnarna 107, 100
B och 100 C.
Vattenskyddsområdet för den kommunala vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie
omfattas av skyddsföreskrifter (Länsstyrelsen i Skåne län, 2004). Vattentäkten består av
totalt 17 brunnar och det är tre av dessa brunnar som berörs (brunn 100 B, brunn 100 C
och brunn 107), se Figur 5.9. Kring brunnarna finns en inre skyddszon som för samtliga
brunnar består av en cirkel med radien 100 m.
Enligt Trelleborgs kommuns vattenförsörjningsplan, upprättad av Sweco Environment
2014, tar brunnarna sitt vatten från kalkberget som är beläget under ca 20 m tjocka lager
av relativt tät lermorän.
Skyddsföreskrifterna som berör anläggande av väg säger att inom det inre
skyddsområdet får inte snöupplag förekomma och tillstånd från kommunen krävs för
användning av salt samt dammbindningsmedel.
Omfattande schaktarbeten kräver anmälan till kommunen inom det yttre skyddsområdet
och tillstånd inom det inre skyddsområdet. Transport av farligt gods får endast ske på
rekommenderade vägar, gäller både inom det inre och det yttre skyddsområdet.
Vägytan för den del av vägen som går genom vattenskyddsområdet kommer att
avvattnas till diken. Då jordaterna i området är relativt täta och då inga större
dagvattenmängder förväntas avrinna till dikena bedöms de inte vara i behov av tätning.
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Influensområde
Påverkan som kan uppstå till följd av en grundvattensänkning utreds inom det praktiska
influensområdet. Influensområdet omfattar det område där grundvattenavsänkningen är
minst 0,1 m. Risken för påverkan på allmänna eller enskilda intressen utanför det
praktiska influensområdet bedöms vara försumbar.
5.4.2 Miljöeffekter och konsekvenser
För att möjliggöra konstruktion och drift av vissa korsningspunkter mellan Östra
ringvägen/Östra hamninfarten och annan infrastruktur behöver grundvattennivån sänkas
på följande platser:
• Östra ringvägens korsning under Kontinentalbanan i jordbrukslandskapet i norr (1 i
Figur 5.10).
• Östra ringvägens korsning över en befintlig gång- och cykelpassage, som ska
förlängas, mellan Gyllevägen och Engelbrektsgatan/Dalköpinge byaväg (2 i Figur
5.10).
• Östra ringvägens korsning under industrispår strax norr om uppställningsytan (3 i
Figur 5.10).
• Östra hamninfarten korsning över en befintlig gång- och cykelpassage, som ska
förlängas, i närheten av Östra Förstadsgatan (4 i Figur 5.10).
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Figur 5.10. Platser längs med sträckan där grundvattenavsänkning är aktuell.
Markeringen av platserna är ungefärlig.
Nedan presenteras geologiska och hydrogeologiska förutsättningar samt
sammanställningar av de planerade avsänkningarna av grundvattennivån för de fyra
korsningarna inkl. beräknade influensområden och bortledda grundvattenmängder.
De geologiska förutsättningarna baseras på utförda skruvsonderingar (Ramböll 2018 och
Ramböll 2019a). Lägsta avsänkningsnivåer har ansatts till 0,5 m under lägsta schaktnivå.
De hydrogeologiska förutsättningarna baseras på genomförda skruvsonderingar och
grundvattenrör (Ramböll 2018 och Ramböll 2019a). Karakteristiska grundvattennivåer har
bestämts utifrån manuella mätdata tillhandahållet av Trelleborgs kommun. Vid samtliga
platser har slugtest i utvalda grundvattenrör utförts. Dessa har utvärderats och en
hydraulisk konduktivitet har tagits fram för respektive plats. Avsänkningsnivåer samt
schaktstorlekar har tagits fram med hjälp av underlag i CAD (Ramböll 2019b).
De beräknade praktiska influensområdena kring schakter och kring de delar av vägen
som anläggs under grundvattenytan får generellt formen av en ellips. Att
influensområdena får sådan form beror på schakters och vägområdens långsträckta
utformning. För ellipsen är r = elipsens kortare axel och R = elipsens längre axel, där
axlarna utgår från mitten av schaktet.

repo001.docx 2012-03-29

22 (38)
SAMRÅDSUNDERLAG

I de fall där en del av vägen under grundvattenytan svänger, så anpassas de beräknade
praktiska influensområdena för att följa vägens kurvatur. I dessa fall blir
influensområdena inte helt elliptiska.
5.4.2.1

Plats 1 - Östra ringvägens korsning under Kontinentalbanan

Marknivån vid Östra ringvägens planerade korsning under Kontinentalbanan ligger på
runt +27 m (RH2000). Jordlagerföljden består generellt av mulljord på lermorän.
Mulljorden är sandig och lerig och dess mäktighet varierar mellan ca 0,3 m och 0,75 m.
Lermoränens mäktighet uppgår till ca 5 - 10 m. Flera av skruvsonderingarna vid
korsningen har inte stoppat mot berg vilket ger indikationer på att lermoränen i området
kan vara än mäktigare. Enligt SGU:s jorddjupskarta uppgår jorddjupet inom aktuellt
område till ca 10 - 20 m.
Genomsläppligheten för lermoränen är normalt mycket begränsad. Enligt
referenslitteratur varierar hydraulisk konduktivitet för lerig morän mellan 10-8-10-11 m/s.
Vid genomförda manuella mätningar i området varierade grundvattennivån kraftigt, både
mellan olika grundvattenrör och inom mätserierna. Detta har lett till slutsatsen att den
karaktäristiska grundvattennivån i området är hög och att grundvattnet når upp till strax
under markytan.
I Tabell 5.1 presenteras en sammanställning av indataparametrar och resultat i form av
bortledd grundvattenmängd och axelavstånd för influensområdet för plats 1, Östra
ringvägens korsning under Kontinentalbanan.

Tabell 5.1. Indata och resultat för planerad grundvattenavsänkning vid plats 1 - Östra
ringvägens korsning under Kontinentalbanan.

1

Hydraulisk
konduktivitet
(m/s)

Karakteristiskt
hög
grundvattennivå (+m,
RH2000)

Grundvattennivå efter
avsänkning
(+m,
RH2000)

Schaktstorlek
(m2)

Bortledd
grundvattenmängd (l/min)

Bygg

1 x 10-7

26,5

17,6

1500

3

Drift

1 x 10-7

26,5

19,3

9800

5

Axelavstånd
influensområde (m)
r = 80
R= 90
r = 50
R= 210
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I Figur 5.11 presenteras influensområden för bygg- och driftskede för den planerade
korsningen. I kartan är även grundvattenrören, där manuell mätning utförs, utplacerade.

Figur 5.11. Beräknade influensområden för avsänkning av grundvatten i byggrespektive driftskede (röd respektive blå markering) för plats 1 - Östra ringvägens
korsning under Kontinentalbanan. Bron förutsätts byggas vid sidan av järnvägen för att
sedan lanseras in.
5.4.2.2

Plats 2 - Gång- och cykelpassage under Östra ringvägen

Marknivån vid plats 2 - Östra ringvägens korsning över en befintlig gång- och
cykelpassage, som ska förlängas, mellan Gyllevägen och Engelbrektsgatan/Dalköpinge
byaväg, är ca +21 m (RH2000). Jordlagerföljden består av mulljord eller fyllning på
lermorän. Fyllningen har en mäktighet som varierar mellan ca 0,7 m och 2,8 m, och
består främst av lerig mulljord, sand och lermorän. I de undersökningspunkter där fyllning
inte har påträffats, utgörs det översta jordlagret av lerig mulljord och dess mäktighet
varierar mellan ca 0,35 m och 0,7 m. Lermoränen är ställvis något sandig. Även mindre
sandskikt förekommer. Lermoränens mäktighet uppskattas vid läget för GC-passagen
vara ca 5 – 10 m. Utförda skruvsonderingar i området för GC-passagen har inte stoppat
mot berg vilket ger indikationer på att lermoränen i området kan vara mäktigare. Enligt
SGU:s jorddjupskarta uppgår jorddjupet inom aktuellt område till ca 10 - 20 m.
Genomsläppligheten för lermoränen är normalt mycket begränsad. Enligt
referenslitteratur varierar hydraulisk konduktivitet för lerig morän mellan 10-8-10-11 m/s.
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Jordproverna är ställvis sandiga vilket tyder på förekomster av intermoräna sediment.
Mäktigheten för sedimenten vid GC-passagen är liten och sammanhängande lager kan
inte urskiljas. Därför förväntas inte sedimenten påverka grundvattenflödet nämnvärt.
Vid genomförda manuella mätningar i området varierade grundvattennivån kraftigt, både
mellan olika grundvattenrör och inom mätserierna. Detta har lett till slutsatsen att den
karaktäristiska grundvattennivån i området är hög och att grundvattnet når upp till strax
under markytan.
I Tabell 5.2 presenteras en samanställning av indataparametrar och resultat i form av
bortledd grundvattenmängd och axelavstånd för influensområdet för plats 2, Östra
ringvägens korsning över en ny gång- och cykelpassage mellan Gyllevägen och
Engelbrektsgatan/Dalköpinge byaväg.

Tabell 5.2. Indata och resultat för planerad grundvattenavsänkning vid plats 2 - Östra
ringvägens korsning över en ny gång- och cykelpassage mellan Gyllevägen och
Engelbrektsgatan/Dalköpinge byaväg.

2

Hydraulisk
konduktivitet
(m/s)

Karakteristiskt
hög
grundvattennivå (+m,
RH2000)

Grundvattennivå efter
avsänkning
(+m,
RH2000)

Schaktstorlek
(m2)

Bortledd
grundvattenmängd
(l/min)

Bygg

7 x 10-8

20,9

15,5

110

0,4

Drift

7 x 10-8

20,9

17,2

210

0,3

Axelavstånd
influensområde (m)
r = 25
R= 35
r = 27,5
R= 37,5
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I Figur 5.12 presenteras influensområden för bygg- och driftskede för den planerade
korsningen. I kartan är även grundvattenrören, där manuell mätning utförs, utplacerade.

Figur 5.12. Beräknade influensområden för avsänkning av grundvatten i byggrespektive driftskede (röd respektive blå ellips) för plats 2 - Östra ringvägens korsning
över en ny gång- och cykelpassage mellan Gyllevägen och
Engelbrektsgatan/Dalköpinge byaväg.

5.4.2.3

Plats 3 - Östra ringvägens korsning under industrispår

Marknivån vid plats 3 - Östra ringvägens korsning under industrispår strax norr om
uppställningsytan, är ca +9 m (RH2000). Jordlagerföljden består av fyllning på lermorän
på berg. Fyllningen består främst av grusig och lerig sand med en mäktighet som varierar
mellan ca 1,0 m och 3,4 m. Lermoränen är ställvis sandig och har påträffats under
fyllningen. Lokalt förekommer något mäktigare grus och sandlager i lermoränen.
Lermoränens mäktighet varierar mellan ca 3 – 7 m. Några skruvsonderingar i området för
GC-passagen har inte stoppat mot berg vilket ger indikationer på att lermoränen där kan
vara mäktigare. Berg har påträffats i undersökningspunkterna R1826 och R1825 på nivån
ca +1 m(RH2000). Enligt SGU:s jorddjupskarta uppgår jorddjupet inom aktuellt område till
ca 5 - 10 m.
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Genomsläppligheten för lermoränen är normalt mycket begränsad. Enligt
referenslitteratur varierar hydraulisk konduktivitet för lerig morän mellan 10-8-10-11 m/s. De
mer mäktiga intermoräna sedimenten vid industrispåret kan ge en påverkan på
grundvattenflödet. Detta medför att den hydrauliska konduktiviteten blir något högre än
för de nordliga passagerna. I en undersökningspunkt har kalkberget påträffats.
Kalkberget kan ge betydligt större inläckande vattenmängder än ovanliggande jordlager.
Tillgänglig information gör gällande att trycknivån i berget ligger vid eller nära
bergöverytan. Vid genomförda manuella mätningar i området varierade grundvattennivån
kraftigt, både mellan olika grundvattenrör och inom mätserierna. Detta har lett till
slutsatsen att den karaktäristiska grundvattennivån i området är hög och att grundvattnet
når upp till strax under markytan.
I Tabell 5.3 presenteras en samanställning av indataparametrar och resultat i form av
bortledd grundvattenmängd och axelavstånd för influensområdet för plats 3, Östra
ringvägens korsning under industrispår strax norr om uppställningsytan.

Tabell 5.3. Indata och resultat för planerad grundvattenavsänkning vid plats 3 - Östra
ringvägens korsning under industrispår strax norr om uppställningsytan.

3

Hydraulisk
konduktivitet
(m/s)

Karakteristiskt
hög
grundvattennivå (+m,
RH2000)

Grundvattennivå efter
avsänkning
(+m,
RH2000)

Schaktstorlek
(m2)

Bortledd
grundvattenmängd
(l/min)

Bygg

2 x 10-6

7,5

0,8

1500

16

Drift

2 x 10-6

7,5

2,5

6000

15

Axelavstånd
influensområde (m)
r = 130
R= 145
r = 95
R= 200
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I Figur 5.13 presenteras influensområden för bygg- och driftskede för den planerade
korsningen. I kartan är även grundvattenrören, där manuell mätning utförs, utplacerade.

Figur 5.13. Beräknade influensområden för avsänkning av grundvatten i bygg- respektive
driftskede (röd respektive blå markering) för plats 3 - Östra ringvägens korsning under
industrispår strax norr om uppställningsytan.

5.4.2.4

Plats 4 – Gång- och cykelväg, förlängning vid Östra hamninfarten

Marknivån vid plats 4 - Östra hamninfartens korsning över en befintlig gång- och
cykelpassage, är ca +2 m (RH2000). Jordlagerföljden består generellt av fyllning på sand
på lermorän på berg. Fyllningen består främst av stenig och grusig sand, mulljord och
lermorän. Fyllningens mäktighet varierar mellan ca 0,45 m och 2,6 m. Sanden är en
grusig sand och den har påträffats under fyllningen. Sandens mäktighet varierar mellan
ca 0,7 m och 2,8 m. Lermoränen har påträffats från ca 2,2 m till 2,8 m under befintlig
markyta. Ställvis har lermoränen påträffats grundare, på ett djup av ca 0,7 m, och ställvis
djupare, på ett djup av ca 2,9 m. Huvuddelen av undersökningspunkterna har avslutats i
lermoränen. Mäktigheten för lermoränen varierar i området mellan ca 1 – 2,5 m. Kalkberg
har påträffats i de sydligaste undersökningspunkterna på nivåer om ca -3,0 till -4,0 m.
Berget är generellt uppsprucket i de översta 1,5 m till 2 m. Enligt SGU:s jorddjupskarta
uppgår jorddjupet inom aktuellt område till ca 3 - 5 m.
Genomsläppligheten för lermoränen är normalt mycket begränsad. Enligt
referenslitteratur varierar hydraulisk konduktivitet för lerig morän mellan 10-8-10-11 m/s.
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Sanden vid GC-passagen har en högre vattenförande kapacitet än den underliggande
lermoränen. I området har ett mer homogent sandlager påträffats vilket speglas i den
hydrauliska konduktiviteten som erhålls från utförda slug-test. Kalkberget har påträffats i
en undersökningspunkt söder om GC-passagen. Kalkberget kan ge betydligt större
inträngande vattenmängder än ovanliggande jordlager.
I Tabell 5.4 presenteras en sammanställning av indataparametrar och resultat i form av
bortledd grundvattenmängd och axelavstånd för influensområdet för plats 4, Östra
hamninfartens korsning över en befintlig gång- och cykelpassage, som ska förlängas, i
närheten av Östra Förstadsgatan.
Tabell 5.4. Indata och resultat för planerad grundvattenavsänkning vid plats 4 - Östra
hamninfartens korsning över en befintlig gång- och cykelpassage, som ska förlängas, i
närheten av Östra Förstadsgatan.

4

Hydraulisk
konduktivitet
(m/s)

Karakteristiskt
hög
grundvattennivå (+m,
RH2000)

Grundvattennivå efter
avsänkning
(+m,
RH2000)

Schaktstorlek
(m2)

Bortledd
grundvattenmängd
(l/min)

Bygg

7 x 10-6

0,9

-1,4

80

4

Drift

7 x 10-6

0,9

0,3

190

1

Axelavstånd
influensområde (m)
r = 55
R= 60
r = 30
R= 40
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I Figur 5.14 presenteras influensområden för bygg- och driftskede för den planerade
korsningen. I kartan är även grundvattenrören, där manuell mätning utförs, utplacerade.

Figur 5.14. Beräknade influensområden för avsänkning av grundvatten i bygg- respektive
driftskede (röd respektive blå ellips) för plats 4 - Östra hamninfartens korsning över en befintlig
gång- och cykelpassage, som ska förlängas, i närheten av Östra Förstadsgatan.

5.4.2.5

Sammantagen bedömning

Påverkan på grundvattenförekomst
Det ytliga grundvattnet vid de fyra planerade planskilda korsningarna kommer att
påverkas av de planerade åtgärderna, i form av att en lokal avsänkning av
grundvattennivån sker. Generellt krävs en större avsänkning under byggskedet och en
mer begränsad avsänkning under driftskedet. För grundvattenförekomsten Skånes
kalkstenar bedöms inga nämnvärda effekter eller konsekvenser medföras, varken
avseende grundvattenförekomstens kvantitativa eller kemiska status.
Påverkan på vattenskyddsområde
Den kommunala vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie, som ligger i närheten av
Östra ringvägens korsning med Kontinentalbanan, bedöms inte påverkas av
grundvattensänkningar vid de planerade planskilda korsningarna. För plats 1 gäller att
influensområdet för driftskedet ligger inom den yttre skyddszonen, men inte inom den inre
skyddszonen för produktionsbrunnarna.
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Risk för förorening av grundvattnet via vägdagvattnet
De föroreningar som förs med vägdagvattnet kommer tas om hand i diken och dammar
och bedöms inte påverka kvalitetskravet för kemisk status. Den planerade uppsamlingen
av vägdagvatten medför också goda möjligheter till sanering i händelse av olyckor, så att
eventuellt spill inte når grundvattnet. Därmed bedöms detaljplanerna inte medföra några
märkbara negativa effekter avseende grundvattenförekomsten Skånes kalkstenar eller
dess möjligheter att även fortsatt uppnå fastställda miljökvalitetsnormer.
Östra ringvägen inklusive slänter m.m. kommer anläggas utanför den inre skyddszonen
för vattentäkten. Då skyddsföreskrifterna för vattentäkten säger att farligt gods endast får
transporteras på rekommenderade vägar ska skyddsåtgärder vidtas för att minimera
risken för att föroreningar infiltrerar ner i marken innan de hinner tas om hand.
I dagsläget transporteras farligt gods både på Kontinentalbanan och E6/E22, genom
centrala Trelleborg, som är rekommenderade leder för farligt gods. Förslaget är att
rekommenderad väg för farligt gods flyttas över från dagens hamninfart till Östra
ringvägen och Östra hamninfarten när vägen är byggd och vägen projekteras för att
uppfylla kraven för detta.
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplanering”
RIKTSAM. Riktlinjen beskriver risker och hänsyn till risk som ska tas vid planering av
byggande intill transportleder med farligt gods. Riktlinjerna följs/avses följas så långt det
är möjligt och lämpligt i detta projekt.
Sammantaget bedöms de planerade åtgärderna inte medföra några nämnbara effekter
och konsekvenser avseende grundvatten. Influensområdena för de planerade
avsänkningen av grundvattnet på fyra platser längs med Östra ringvägen och Östra
hamninfartens sträckning bedöms bli begränsade. Grundvattenförekomsten och
vattenskyddsområdet bedöms inte påverkas nämnvärt.
5.4.3 Förslag på åtgärder
För Östra ringvägens norra del, som går genom vattenskyddsområdet, skulle en möjlig
skyddsåtgärd kunna vara att täta dagvattendikena, för att fördröja infiltrationen av
föroreningar i händelse av olycka/spill. Då jordarterna i området är relativt täta bedöms
dock inte sådana skyddsåtgärder vara motiverade. Infiltrationen av ev. spill bedöms ske
tillräckligt långsamt, även utan tätning, för att uppsamling och sanering av ska kunna
genomföras i diken och dammar utan att någon betydande påverkan på grundvattnet
medförs.
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5.5

Ytvatten

5.5.1 Förutsättningar
MKN Ytvatten
Inom utredningsområdet finns ytvatten i form av Dalköpingeån i öster och havet i söder
(Figur 5.15). Både Dalköpingeån och havet söder om Trelleborg är fastställda som så
kallade vattenförekomster vilket innebär att de har fastställda miljökvalitetsnormer.
Dalköpingeån har idag måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Kvalitetskravet är god ekologisk status till år 2027 samt god kemisk status med undantag
för kvicksilver och PBDE. Havet utanför Trelleborgs kust uppnår idag måttlig ekologisk
status och ej god kemisk status. Även för havet är kvalitetskraven satta till god ekologisk
status till år 2027 samt god kemisk status med undantag för kvicksilver och PBDE.

Figur 5.15. Ytvattenförekomster vid Trelleborg.
5.5.2 Miljöeffekter och konsekvenser
Anläggande av Östra ringvägen och Östra hamninfarten inkl. uppställningsytan medför att
hårdgjorda ytor skapas, från vilka dagvatten behöver avledas. Lämpligt sätt att samla upp
och avleda dagvatten varierar längs med Östra ringvägens och Östra hamninfartens
sträckning.

repo001.docx 2012-03-29

32 (38)
SAMRÅDSUNDERLAG

Möjligheterna att ansluta dagvattnet från Östra ringvägen och uppställningsytan till
befintligt dagvattensystem är begränsade. Dagvattnet som avrinner längs med Östra
ringvägens norra del, från Östra ringvägens start i norr vid väg 108 till strax väster om
korsningen med Kontinentalbanan, leds till kommunens dagvattensystem. Därefter, ner
till Gyllevägen, leds vattnet till dikningsföretaget ”Kyrkoköpinge dikningsföretag år 1958”.
Söder om Gyllevägen leds allt vatten till kommunens dagvattensystem. Vid Östra
ringvägens korsning med Kontinentalbanan i norr samt vid korsningen med industrispåret
strax norr om uppställningsytan kommer dagvattnet att pumpas till dagvattendammar
(Ramböll, 2019c).
Dagvattnet från uppställningsytan föreslås renas och fördröjas inom området, för att
sedan kopplas till den planerade nya huvudledningen som ska gå genom
uppställningsytan. Reningen för uppställningsytan föreslås bestå av ett makadamstråk
följt av två seriekopplade dammar. Recipient för dagvattnet från detaljplaneområdet blir
havet söder om Trelleborg. I dagvattenutredningen bedöms ingen ökning ske av
föroreningshalter i det dagvatten som avleds till recipienten havet.
Den måttliga ekologiska statusen för havet utanför Trelleborgs kust bedöms inte
försämras av åtgärderna, inte heller den kemiska ytvattenstatusen. Miljökvalitetsnormen
för havet är satt till god kemisk status, med undantag för de överallt överskridande
ämnena kvicksilver och PDBE. Havet är en stor vattenförekomst och ev. kvarstående
mindre föroreningar i dagvatten som släpps ut bedöms spädas ut i den grad att ingen
påverkan sker på miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsten som helhet.
Sammantaget med vidtagna åtgärder bedöms miljöeffekterna och konsekvenserna för
ytvatten inte bli nämnvärda för miljöaspekten ytvatten.

5.6

Enskilda intressen

5.6.1 Förutsättningar
Enskilda brunnar
Enligt SGU:s brunnsarkiv finns endast bergborrade brunnar inom eller i närheten av
beräknade influensområden, inga grävda brunnar. I utskick av detta samrådsunderlag till
särskilt berörda kommer dessa att bli ombedda att skicka in information om enskilda
brunnar som inte finns redovisade i brunnsarkivet. Påverkan på dessa ev.brunnar
kommer att utredas under arbetet med tillståndsansökan.
Dikningsföretag
Det finns flertalet dikningsföretag i området, se Figur 5.16. Två dikningsföretag kommer
att korsas av Östra ringvägen, dessa heter ”Kyrkoköpinge dikningsföretag år 1958” och
”Mellanköpinge nr. 9 m.fl. hemman”. Av dessa två dikningsföretag bedöms bara
”Kyrkoköpinge dikningsföretag år 1958” påverkas av genomförandet av detaljplanerna,
då dagvatten kommer att behöva avledas till detta dikningsföretag. Kommunen avser att
teckna överenskommelse med detta dikningsföretag, för att därefter få
överenskommelsen godkänd av Mark- och miljödomstolen. Vad gäller dikningsföretaget
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”Mellanköpinge nr. 9 m.fl. hemman” bedöms detta inte påverkas, då inget vatten avses
avledas till detta dikningsföretag.

Figur 5.16. Karta över dikningsföretag i närheten av Östra ringvägen. Det enda
dikningsföretag som bedöms påverkas, och med vilket överenskommelse kommer att
tecknas, är ”Kyrkoköpinge dikningsföretag år 1958”.

5.6.2 Miljöeffekter och konsekvenser
Kommunen bedömer risken av påverkan på ev. bergborrade brunnar som liten. Påverkan
på enskilda grävda brunnar kommer att utredas efter genomförd brunnsinventering.
För ”Kyrkoköpinge dikningsföretag år 1958” gäller att dikningsföretaget kommer att
korsas av Östra ringvägen och en ny ledning behövs. På detta dikningsföretag kommer
även dagvatten att behöva släppas efter fördröjning i dagvattendamm till flöde 1,2 l/s ha,
vilket dikningsföretaget är dimensionerat för. Detta medför att vattnet i dikningsföretagen
inte kommer ändras i kvalitet eller kvantitet.
För att hantera eventuell påverkan på dikningsföretaget pågår samtal med
dikningsföretagen med förhoppning om att kunna hantera detta genom överenskommelse
enligt lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
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Negativ påverkan på enskilda intressen kan inte uteslutas i detta skede. Miljöeffekter och
konsekvenser kommer att utredas vidare under arbetet med tillståndsansökan, bl.a.
genom brunnsinventering och tecknande av överenskommelse med dikesföretag.
5.6.3 Förslag på åtgärder
I samband med brunnsinventering kommer ev. lämpliga åtgärder för att minimera
påverkan på enskilda brunnar att arbetas fram.
Dagvatten kommer samlas upp och fördröjas så den mängd vatten som släpps på
”Kyrkoköpinge dikningsföretag år 1958” inte överskrider det tillåtna flödet i
dikningsföretaget.
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6

Klimatförändringar
I detta stycke beskrivs klimatförändringarnas påverkan på åtgärderna, med kopplingar till
exempelvis stigande havsnivåer och kraftiga regn.
Trelleborgs kommun har tagit fram en klimatanpassningsplan från 2013 där det redovisas
att den beräknade havsnivån bedöms uppnå en höjning på 2,6 m, vid högvatten, år 2100.
I detta är inte påverkan av vågor vid kraftiga oväder inräknade. För att skydda
bebyggelse från framtidens klimat bör man räkna med en havsnivåhöjning på 3 m. Figur
6.1 visar översvämningsytorna i Trelleborg stad om havsnivån stiger med 3 m.

Figur 6.1. Översvämningsytor vid en havnivåhöjning på 3 m.
Kontinentalbanan fungerar idag delvis som ett skydd mot stigande havsnivåer. Östra
hamninfarten kommer läggas på utsidan av järnvägen mot havet till. Vägen kan därmed
väljas att konstrueras som ett skydd mot havet. Den planerade planskilda gång- och
cykelpassagen söder om Östra Förstadsgatan kommer däremot att fungera som en
öppning i skyddet. Detaljplan för Östra hamninfarten planerar för en upphöjning av denna
gång- och cykelpassage så en höjd på +3 m skapas.
Figur 6.1 visar också att västra delen av Trelleborg ligger lägre än de östra vilket gör att
en östlig placering av infarten till hamnen minskar hamnens känslighet för
klimatförändringarna. I de västra delarna kommer både hamninfarten och E6/E22 och
riksväg 9 att svämmas över vid en havsnivåhöjning.
Utöver stigande havsnivåer förväntas regnmängderna att öka, både i mängd och
intensitet. Dagvattensystemet för den nya vägen har i kritiska avsnitt dimensionerats för
att ta hand om regnmängder motsvarande 100-års regn. Det är även viktigt att de
planskilda passagerna under järnvägen utformas så att de inte översvämmas vid kraftiga
regn eller att åtgärder finns för att hantera regnmängderna.
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7

Samlad bedömning
I Tabell 7.1 presenteras en översikt av miljöeffekter och konsekvenser för de planerade
ansökta åtgärderna kopplade till Östra ringvägen och Östra hamninfarten inkl.
uppställningsytan. Driftskede och byggskede har bedömts separat.
Negativa miljöeffekter bedöms medföras avseende aspekten naturmiljö. Påverkan på
enskilda intressen kan inte uteslutas i detta skede utan kommer att utredas mer inför
tillståndsansökan, bl.a. i form av brunnsinventering.
För aspekterna riksintressen, kulturmiljö, grundvatten och ytvatten bedöms inga
nämnvärda miljöeffekter och konsekvenser medföras.
Tabell 7.1. Sammanställning av de miljöeffekter och konsekvenser som bedöms
medföras av de ansökta åtgärderna, presenterade för bygg- och driftskede för respektive
miljöaspekt.

Miljöaspekt
Riksintressen
Kulturmiljö
Naturmiljö
Grundvatten
Ytvatten
Enskilda intressen

Byggskede

Driftskede

Bedömningsskala:
Stora positiva miljöeffekter
Positiva miljöeffekter
Inga nämnvärda miljöeffekter
Negativa miljöeffekter
Stora negativa miljöeffekter
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