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1. Administrativa uppgifter 

Sökandens namn:  
Helsingborgs Stad, Stadsledningsförvaltningen, Mark- och exploateringsenheten 
 
Postadress:  
251 89 Helsingborg 
 
 
Kontaktpersoner: 
Cecilia Johansson       
Tel: 042-10 58 36       
e-post: cecilia.johansson3@helsingborg.se   
 
Anette Fröberg 
Tel: 042-10 36 21 
e-post: anette.froberg@helsingborg.se 
 
 
Berörda fastigheter: Gamla Staden 1:1 och Varvet 3 

2. Planerade åtgärder 

2.1 Bakgrund och syfte 
Oceanpiren var en del av Helsingborgs Hamn fram till 2009, då den överlämnades 
till Helsingborgs Stad. Staden arbetar nu för att omvandla den tidigare industri-
hamnen till stadsbebyggelse. Planarbetet ingår som en del i stadsförnyelse-
projektet H+. Inför genomförandet av tilltänkt stadsbebyggelse, men även för 
att vidta ändå nödvändiga förstärkningsarbeten m.m. avser staden utföra 
arbete i vattenområdena kring piren. Dessa arbeten utgör till stor del vatten-
verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, på så sätt att det är åtgärder i vatten och 
grundvattenbortledning. Arbetena innefattar även utsläpp av länshållningsvatten 
(till schakt inträngande grund-eller ytvatten samt eventuellt nederbördsvatten), 
liksom omhändertagande av förorenade massor. Arbetena behövs dels för att 
säkerställa konditionen för befintliga kajkonstruktioner, dels för att skydda 
kommande bebyggelse på piren från påsegling av färjorna och dels för att skapa 
en attraktiv boendemiljö. De olika åtgärderna redovisas nedan i avsnitt 2.3 
Omfattning och utformning. Lösningarna bygger på att färjetrafiken finns kvar 
under överskådlig tid.  
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2.2 Lokalisering 
Oceanpiren ligger sydväst om Knutpunkten och därmed nära centrum för 
Helsingborgs stad. Piren omges av vatten på tre håll. Landanslutningen är 
söderut. Utöver själva piren ingår även en broförbindelse mot Knutpunkten samt 
åtgärder för dockan som gränsar mot uppmarschområdet i öster. 
 
I vattenområdet närmast norr om piren finns färjeläget för färjorna som trafikerar 
sträckan Helsingborg-Helsingör. Norr därom ligger Cityhamnen och därefter Norra 
hamnen. Hamnbassängen öster om Oceanpiren kallas Södra hamnen och denna 
gränsar i öster till uppmarschområdet för färjorna. Väster om Oceanpiren finns 
ytterligare en pir, Oslopiren, och vattenområdet mellan dessa kallas 
Oceanhamnen. På kartan i figur 1 redovisas läget för Oceanpiren samt de båda 
angränsande hamnbassängerna, Södra hamnen och Oceanhamnen. I den fortsatta 
redovisningen kommer dessa namn att användas för de aktuella vattenområdena. 
 

 
Figur 1. Karta som visar Oceanpiren med omgivande land- och vattenområden. Källa: 
www.viss.lst.se 
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2.3 Omfattning och utformning  
Huvuddelen av de planerade verksamheterna, som är aktuella för samrådet, 
redovisas i figur 2. Den fortsatta beskrivningen refererar till de nummer som 
anges i figuren. Varje anläggning beskrivs i ett eget avsnitt enligt denna nummer-
ordning.  
 
Inga av de redovisade förslagen på åtgärder och anläggningar är detaljprojek-
terade. De figurer som visas är därför att betrakta som principskisser. De föres-
lagna åtgärderna är det huvudalternativ som finns för de olika anläggningarna. I 
kommande textstycken finns också kortfattat redovisat de alternativa lösningar 
som studerats.  
 

 
Figur 2. Planerade verksamheter. Utmärkningen är endast ungefärlig. Flera av åtgärderna 
består av utfyllnader. Eftersom de inte är detaljprojekterade finns det i nuläget inte uppgifter 
om areal eller volym. 
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2.3.1 Kaj 308-311 (nr 1 och 2 i figur 2) 
Kaj 308-311 utgör den östra kanten av Oceanpiren. Den befintliga konstruktionen 
består av en platsgjuten krönbalk som bärs upp av stålspont. Innanför finns läm-
ningar från tidigare konstruktioner, se figur 3. 
 
 

 
Figur 3: Typsektion befintlig konstruktion för kaj 308-311 
 
För kaj 310-311 (nr 1 i figur 2) föreslås att befintlig kajlinje flyttas ca 5 meter 
österut, ut i Södra hamnen. Anledningen till att kajlinjen ska flyttas beror på att 
kajens grundläggning med dragstag inte ska kollidera med de tilltänkta 
fastigheternas grundläggning. Befintlig kaj rivs och en ny stålspontskaj byggs, se 
figur 4. För att klara kravet på 100 år livslängd, behöver den nya sponten skyddas 
mot korrison. Detta löses genom att en 150 mm tjock betongkappa gjuts över 
spontens hela längd. Beräknad byggtid är 8-12 månader. 
 
För kajdelen 308-309 (nr 2 i figur 2) föreslår den nya detaljplanen för Oceanpiren 
att byggrätterna för de hus planeras här sträcker sig ut över befintligt 
vattenområde. För att möjliggöra sådan byggnation kommer den del av 
vattenområdet som ingår i kvartersmarken (15 meter från befintlig kajkant) att 
fyllas ut upp till en nivå som motsvarar ca +3,0 m. Det kommer att upprättas 
kvalitetskrav för de massor som används, bland annat avseende föroreningsgrad. 
I det fortsatta arbetet studeras vilka nivåer som är relevanta och rimliga för de 
specifika platserna. Utredningen kommer bland annat att utgå från gällande 
bedömningsgrunder, Naturvårdsverkets riktvärden samt nuvarande förhållanden. 
Detta gäller för samtliga platser där utfyllnad föreslås (nr 2, 4, 5, 6, 8 och 9 – 
varje åtgärd beskrivs i efterföljande avsnitt). Tiden för anläggandet av utfyllnaden 
utmed kaj 308-309 beräknas till 4-8 månader. 
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Figur 4: Typsektion som visar föreslagen åtgärd för kaj 310-311 (nr 1 i figur 2).  
 

2.3.2 Kanal genom Oceanpiren (nr 3 i figur 2) 
Det planeras en kanal genom Oceanpiren, som således kommer att sammanbinda 
Södra hamnen och Oceanhamnen. Syftet med åtgärden är framförallt att skapa 
ett estetiskt tilltalande element i det nya bebyggelseområdet men den kommer 
också i framtiden fungera som transportled för småbåtar. Den ökar även 
vattenomsättningen i den inre delen av Södra hamnen. Kanalen dimensioneras så 
att mindre fritidsbåtar kan passera och kommer därför att ha ett minsta 
vattendjup på ca 2,5 meter vid medellågvatten (MLW) samt vara minst 10 meter 
bred.  
 
Över kanalen ska det gå tre broar. En centralt på piren för biltrafik, en på den 
västra sidan för gång- och cykeltrafik samt räddningsfordon och liknande samt en 
mindre bro för gång- och cykeltrafik på den östra sidan. Försörjningssystem för el, 
vatten, fjärrvärme och avlopp förläggs under den centralt belägna bron. 
Fjärrvärmen installeras även under den västra bron. Broarna ska ha en 
dimensionerande höjd av 2,5 meter över medelvattenytan (MW). Därmed utgör 
huvudsakligen själva broarna inte någon vattenanläggning. Brovingarna för den 
västra gång- och cykelbron integreras i kajkonstruktionen vid kanalens mynning i 
Oceanhamnen. 
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Kanalen föreslås byggas med L-stöd. Kanterna kommer sannolikt att vara 
urfasade så att det bildas stråk för promenad, trappor och liknande utmed 
kanalens ena sida (se figur 5). 
 
 

Figur 5: Typsektion som visar skiss på föreslagen utformning av kanalen genom Oceanpiren 
(nr 3 i figur 2).  
 
Kanalen kommer att byggas i torrhet så tillvida att arbetsområdet är stängt mot 
de båda hamnbassängerna. Kanalen anläggs till del under grundvattenytan, som 
ligger ca 2 meter under befintlig markyta. Eftersom befintligt jordlager utgörs av 
genomsläppliga fyllnadsmassor ner till ca 3 meter under markytan kan 
grundvatten tränga in i schaktet. Det kan inte uteslutas att fyllnadsmassorna i 
läget för och invid kanalen är förorenade. Vid tidigare provtagningar har förhöjda 
halter av främst metaller och PAH påträffats i fyllnadsmassorna ned till ett djup av 
3 meter under markytan, det vill säga under grundvattenytan. Länsvattnet i 
schaktet för kanalen kan därför innehålla föroreningar och det kan behövas 
särskilda åtgärder för att avskilja föroreningar från vattnet innan det leds vidare 
till recipient. Anläggandet av kanalen medför således grundvattenbortledning, men 
också behov av att släppa ut avloppsvatten, vilket i det här fallet utgörs av 
länshållningsvatten i form av inträngande grundvatten samt eventuellt 
nederbördsvatten. För bortledningen av länshållningsvattnet överväger 
Helsingborgs Stad söka frivilligt tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Förslag på 
recipient för det behandlade vattnet är hamnbassängerna invid Oceanpiren, det 
vill säga Södra Hamnen eller Oceanhamnen. Mängden vatten, förväntad 
föroreningsgrad samt behandlingsmetod utreds i det fortsatta arbetet. 
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Anläggandet av kanalen innebär vidare att sannolikt förorenade fyllnadsmassor 
kommer att schaktas upp. Mängden massor i läget för kanalen uppskattas till ca 8 
000 m3. Eftersom de i åtminstone viss utsträckning förväntas vara förorenade 
kommer massorna hanteras under kontrollerade former. Massorna kommer vidare 
att klassificeras för att avgöra om de kan återanvändas direkt eller behöver 
behandlas, till exempel på plats för vidare återanvändning inom det nya 
detaljplaneområdet.  
 
Kanalen byggs sannolikt i etapper. De två större broarna behöver troligen byggas i 
ett tidigt skede eftersom försörjningssystemen för el, vatten, fjärrvärme och 
avlopp ska ledas under broarna. Möjligen återfylls sedan tillfälligt schakten kring 
broarna. Anläggandet av kanalen slutförs troligen först när bebyggelse m.m. är 
färdigställt på den yttre delen av piren. Detta för att underläta in- och uttransport 
under exploateringen. Byggtiden för kanalen blir således sannolikt utdragen i tid. 
Om kanalen byggs i en enda etapp bedöms byggtiden uppgå till ca 1-1,5 år. 

2.3.3 Kaj 404-407 (nr 4 i figur 2) 
Kaj 404-407 sträcker sig från den planerade kanalens mynning i Oceanhamnen 
söderut till Oceanpirens landanslutning. Kajen är en stålspontkaj med platsgjuten 
krönbalk och granitsättning i fram-/ovankant som vilar på stålsponten. Sponten är 
bakåtförankrad med dragstag och ankarvägg i timmer (se figur 6).  
 
 

 
Figur 6: Typsektion Befintlig kajkonstruktion för kaj 404-407b 
 
Kaj 404-407 är i generellt dåligt skick. Stålsponten har utsatts för stora 
korrosionsskador. Det finns bland annat hål i spånten i skvalpzonen. Krönbalken 
är också skadad. 
 
Huvudalternativet för kaj 404-407 är att anlägga en slänt längs hela kajens 
sträcka i form av en utfyllnad i vattenområdet, se figur 7. Slänten stabiliserar 
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kajen och säkrar konstruktionen från att stjälpa. Ytterskiktet kommer att bestå av 
friktionsmaterial (krossmaterial) där fraktionsstorleken bestäms efter analys av 
vågpåverkan. Släntens övre del kan döljas av bryggdäck i trä som löper parallellt 
med kajkanten. Bryggdäckets yttre del vilar i så fall troligen på pålar i 
vattenområdet. Övriga planerade arbeten är att demontera för den aktuella 
kajdelen är att öppna upp för kanalen genom Oceanpiren (nr 3 i figur 2). Under 
byggtiden för kaj 404-407 genomförs även byggnation av brygga samt gångbro 
parallellt med kajkanten. Bryggdäcken skapar bättre kontakt med vattnet och kan 
utgöra anslutningspunkt för en eventuell framtida marina. Beräknad byggtid för 
anläggning av slänt samt byggnation av bryggor och gångbro antas till 12-16 
månader. 
 
 
 

 
 
Figur 7: Typsektion som visar skiss på föreslagen stabilitetsåtgärd för kaj 404-407 i form av 
en slänt (nr 4 i figur 2).  
 

2.3.4 Utfyllnad mellan Oceanpiren och Oslopiren (nr 5 i figur 2) 
Längst in i bassängen för Oceanhamnen planeras en utfyllnad, dels för att ge 
utrymme för bebyggelse och dels för att få en bra väganslutning till Oceanpiren 
med tillräckligt avstånd till Terminalrondellen. Utfyllnad sker således upp till den 
marknivå som planeras för övriga området. Betongelement planeras för att hålla 
tillbaka fyllnadsmassorna i områdets ytterkant. Byggtiden beräknas till 3-6 
månader. 
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2.3.5 Kaj 401-403 (nr 6 i figur 2) 
Kaj 401-403 sträcker sig utmed Oceanpirens nordvästra sida och ansluter i söder 
till kaj 404-407 (se ovan och figur 2). Kajdelen består av 8 stycken armerade 
betongkassuner (se figur 8). Varje enskild betongkassun är ca 22-29 meter lång 
och på den övre främre delen finns en platsgjuten krönbalk med stensättning i 
framkant. Betongkassunernas väggar ansluter till en betongplatta i botten. 
 

 
Figur 8: Typsektion befintlig kajkonstruktion för kaj 401-403 
 
 
För att uppnå en livslängd på 100 år behövs dock betongreparationer utföras på 
krönbalkens ovansida. Detta förslag bygger på att de befintliga rälerna som finns 
ingjutna i krönbalkens ovansida rivs och krönbalkens ovansida vattenbilas till ett 
djup av ca 100-150 mm från krönbalkens ovansida, se figur 9 a. Dessutom 
renoveras befintlig granitstensättning på krönbalkens framkant. Tiden för 
renoveringen av kajdelen antas vara 6-12 månader. 

2.3.6 Påseglingsskydd utmed kaj 401-403 (nr 6 i figur 2) 
Det finns en risk att färjorna som angör Knutpunkten kan driva eller köra på 
Oceanpiren om de får manöverproblem vid insegling till Helsingborg. För att 
skydda Oceanpiren med den nya bebyggelsen och de människor som kommer att 
vistas här planeras därför ett påseglingsskydd utmed delar av kaj 401-403. 
Skyddet föreslås som ett långsträckt grund parallellt med och en bit ut från kajen 
(se figur 9 a och b). 
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Figur 9a: Typsektion som visar skiss på föreslaget påseglingsskydd samt åtgärder för kaj 
401-403 (nr 6 i figur 2).  
 
 

 
Figur 9b: Planritning som visar påseglingsskyddet utanför kaj 401-403. 
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I den yttre delen läggs friktionsmaterial (krossmaterial). Byggtiden beräknas till ca 
2-4 månader. 
 
Liksom övriga föreslagna anläggningar i vattenområdet är inte påseglingsskyddet i 
nuläget detaljprojekterat. Det har dock gjorts en översiktlig påseglingsanalys som 
visar att föreslagen utformning ger önskad skyddseffekt.  

2.3.7 Kaj 312 (nr 7 i figur 2) 
Kajen 312 består av en platsgjuten krönbalk som vilar på en stålspont. 
Stålsponten är bakåtförankrad med jordankare som är försedda med en 
ankarplatta (se figur 10). 
 

 
Figur 10: Typsektion befintlig kajkonstruktion för kaj 312 
 
Kaj 312 är generellt i god kondition. Betongen i krönbalken har dock bitvis visat 
sig innehålla för höga nivåer klorider. Betong som innehåller klorider måste därför 
bilas bort för att möjliggöra reparation eller byte av armeringen. Efter 
reparation/byte av armering, gjuts en ny betongkappa ner ca 1 meter under MW, 
för att skydda sponten från korrosion i skvalpzonen (se figur 11). Offeranoder som 
är förbrukade ersätts med nya anoder för att skydda de övriga delarna av sponten 
mot korrosion. Byggtiden beräknas till ca 6 månader. 
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Figur 11: Typsektion som visar skiss förslag för kaj 412 (nr 7 i figur 2). 

2.3.8 Kaj 307 (nr 8 i figur 2) 
Kaj 307 är sammanbyggd med den torrdocka som finns längst in i Södra hamnen. 
Själva kajen består av en betongspont. Ritningar visar på en tidigare stålspontskaj 
(klöcknerspont) som var bakåtförankrad i dockan. Krönbalken har ingjutna räler 
för rälsgående kran. Mellan kaj 307 och dockan finns en 8 meter bred fyllnad av 
friktionsmaterial som skiljer kaj 307 från dockan. Dockan är byggd helt i betong 
och har en port i norra änden. För typsektion se figur 12. 
 
Dockan är i relativt dåligt skick och uppvisar bland annat skador i form av 
sammanhållen betong som spricker loss i sjok samt eroderad betong, vilket ofta 
orsakas av kloridangrepp, frostsprängning och nötning från bland annat is. Även 
kaj 307 är i dåligt skick med bland annat sprickbildning i krönbalken och eroderad 
betong med frilagd ballast i kajfronten 
 
För att säkerställa kajens stabilitet föreslås en slänt som läggs upp till en nivå 
under krönbalken, vilket motsvarar åtgärden för kaj 404-407 med skillnaden att 
där dras slänten upp till krönbalkens övre krön (se figur 13). Parallellt med kaj 
307 kan det anläggas en brygga. Byggtiden för att anlägga slänten och renovera 
krönbalken beräknas bli 3-5 månader. Torrdockan föreslås fyllas igen och ytan 
integreras i den planerade parken söder om dockan. Igenfyllning sker i torrhet. 
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Figur 12: Typsektion för kaj 307 och torrdockan (till höger). 
 
 
 
 

 
Figur 13: Typsektion som visar förslag för kaj 307 (nr 8 i figur 2). Torrdockan syns till 
vänster. 
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2.3.9 Utfyllnad i Södra hamnen (nr 9 i figur 2) 
Undersökningarna av sedimenten i Södra hamnen visar att de är tydligt påverkade 
av föroreningar. Sedimenten i hamnbassängen har ackumulerats under lång tid 
(över 100 år) och är påverkade av diverse industriell verksamhet, vilket innebär 
att man även längre ner i sedimenten kan förvänta sig höga föroreningshalter. För 
att begränsa spridningen av föroreningar från bottensedimenten föreslås att den 
inre delen av hamnbassängens botten täcks med friktionsmaterial. På så sätt 
isoleras de föroreningar som finns i sedimenten. Detta kommer att ge ett 
vattendjup av 3 meter i den inre delen av Södra hamnen, mellan kaj 307 och 308-
309. Området är markerat med rött raster i figur 2. Det minskade bottendjupet 
innebär också ett minskat underhållsbehov av de kajer och övriga anläggningar 
som gränsar till hamnbassängen. Anläggningstiden för utfyllnaden beräknas till 4-
8 månader. 

2.3.10 Bro mellan Oceanpiren och Knutpunkten 
I planerna på omvandlingen av Oceanpiren till en stadsdel med bostäder och 
kontor ingår också en ny bro för gång-och cykeltrafik som förbinder piren med 
Knutpunkten. Brons utformning tas fram inom ramen för parallella uppdrag och är 
ännu inte fastställd. Sannolikt behövs det brostöd i vattenområdet, både centralt i 
hamnbassängen (Södra hamnen) och vid landanslutningarna. Bron utgör i sådant 
fall en vattenanläggning. 
 
Det kan också behövas påseglingsskydd för de delar av en bro som ligger längst 
norrut. Möjligen i form av ett grund liknande det utmed kaj 401-403. Ur 
säkerhetssynpunkt behöver det troligen inte sträcka sig över hela bassängen. 
Även enskilda brostöd kan behöva skyddas. 

2.4 Sammanfattning byggtider 
De redovisade verksamheterna kommer troligen att genomföras i olika skeenden 
för den totala exploateringen av Oceanpiren. Generellt gäller att 
stabilitetsåtgärder för de olika kajdelarna, slänter eller alternativa lösningar, 
behöver vara genomförda innan övriga exploateringsåtgärder genomförs på 
innanför liggande delar av piren. Det gäller exempelvis anläggningar med nummer 
1, 2, och 4 i figur 2. I samma skede genomförs sannolikt utfyllnaden längst in i 
Oceanhamnen (nr 5 i figur 2) samt i Södra hamnen (nr 9 i figur 2). Den totala 
tiden för dessa arbeten beräknas till 10-16 månader. Stabiliseringen av kajen 
utmed dockan (nr 8 i figur 2) kan komma att göras senare. Byggtid för den 
föreslagna slänten är 3-6 månader. 
 
Samtidigt med nämnda arbeten kan även reparations- och förstärkningsarbeten 
ske på kaj 312 samt kaj 401-403 (nr 6 och 7 i figur 2). Dessa åtgärder kan också 
genomföras i senare skeden. Den totala tiden beräknas till 8-9 månader. 
 
Även bron mellan Oceanpiren och Knutpunkten byggs sannolikt i ett tidigt skede. 
Tiden för arbete i vatten beräknas till ca 5 månader, och det kan till stor del 
genomföras samtidigt som ovanstående arbeten. Undantaget är pålning invid kaj 
308-311 som måste anpassas till arbetena med att stabilisera kajen. 
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Innan byggnader m.m har färdigställts på Oceanpiren behöver påseglingsskyddet 
utmed kaj 401-403 läggas ut. Arbetstiden för detta beräknas till ca 2-4 månader. 
 
Sist av de planerade verksamheterna färdigställs troligen kanalen genom 
Oceanpiren (nr 3 i figur 2). Den kommer sannolikt att byggas klar först när 
exploatering enligt den nya detaljplanen är genomförd på den yttre delen av 
Oceanpiren, det vill säga norr om kanalen. Om kanalen byggs i en enda etapp 
bedöms byggtiden uppgå till 1-1,5 år. Kanalen byggs dock sannolikt i etapper på 
det sätt som redovisas ovan. Byggtiden för den första etappen, där delen med 
broarna byggs, beräknas till ca 8-12 månader. Byggtiden för den avslutande delen 
då kanalen byggs helt färdig beräknas till ca 1 år. 
 
Tiden för arbetena blir således sannolikt utdragen i tiden. Den effektiva tiden då 
arbete faktiskt sker med de redovisade anläggningarna enligt ovan är 2-3 år. 
 
Bedömning av byggtider har inte tagit hänsyn till eventuella tidsbegränsningar i 
arbetet under delar av kalenderåret. 

2.5 Marknivåer på Oceanpiren 
För att möta den förväntade stigande havsvattennivå som presenteras i Stigande 
havsnivå till FÖP H+ (Helsingborgs stad, 2012), planeras det för att höja den 
dimensionerade marknivån från +2,2 enligt RH2000 till dels +2,8 samt +3,5 enligt 
RH2000. Detta arbete utförs i samband med att  den föreslagna detaljplanen 
genomförs.  
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3. Förutsättningar och intressen 

3.1 Mark- och grundläggningsförhållanden 
I samband med planeringen av H+-området har det bland annat genomförts en 
miljöteknisk undersökning (Tyréns 2010). Den visar att jordlagerföljden i 
Oceanpiren utgörs av fyllning ned till ca 3 meter under markytan bestående av 
sand, vittrad lersten, sandsten och morän med ställvisa inslag av tegel, aska och 
trä. När fyllningen främst består av sand är den normalt medelfast lagrad. Fyll-
ningen underlagras av postglaciala avlagringar bestående av i huvudsak sand ned 
till borrdjupet 4 m. Jordlagren underlagras i sin tur på ca 7-8 meters djup av 
sedimentär berggrund bestående av lerstenar, sandstenar och sand- och lerstenar 
i växellagring, den så kallade ”hallen”. Det sedimentära berget underlagras av 
urberg på djup som överstiger 200 m. 
 
Den miljötekniska undersökningen (2010) visade också på förhöjda halter av 
främst metaller och PAH i fyllningsmassorna ned till ett djup av 3 meter under 
markytan. Vid en punkt har även förhöjda halter av bensen påträffats. I fyra av 
punkterna överskrids Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvänd-
ning (MKM) för ett eller flera ovan nämnda ämnen (Naturvårdsverket, 2009). 

3.2 Sediment 
Inför muddring av Helsingborgs hamnar togs under 2012 ett tiotal sedimentprover 
i farleden och i några av hamnbassängerna (Eriksson 2012). De provtagningar 
som utfördes i Cityhamnen ger en indikation av hur sedimentförhållandena kan se 
ut i Södra hamnen, det vill säga innanför Oceanpiren. Provtagningarna indikerar 
ackumulationsförhållanden med mycket organiskt material och syrefria förhållan-
den då svavelvätegas avgick från sedimentytan i samband med provtagning. 
Generellt sett är föroreningshalterna högre där ackumulation av sediment och 
organiskt material sker, vilket kan antas vara fallet för Södra hamnen.  
 
I de djupare områdena norr och väster om Oceanpiren råder transportförhållanden 
med hårda bottnar beväxta av blåmusslor. Anlöpande och avgående fartyg bidrar 
här starkt till höga bottenströmmar tillsammans med naturligt höga strömmar till 
följd av den goda kontakten med utanförliggande hav.  
 
Sedimenten i Södra hamnen har provtagits och föroreningsinnehållet analyserats 
inom Helsingborgs kustkontrollprogram år 2000 och 2001. Analyserna avser yt-
sedimenten (översta centimetern) och de visar på hög organisk halt, normal till 
hög vattenkvot, normala till höga halter av näringsämnen, medelhöga till mycket 
höga halter av kadmium, koppar, kvicksilver, bly, tenn, zink och PCB.  
 
Under 2013 har kustkontrollprogrammet utökats tillfälligt med provtagning i Södra 
hamnen och Oceanhamnen. Bottensubstratet bestod till mestadels av sand/silt i 
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ytan med lera därunder. PCB-halterna var höga eller mycket höga i hela området, 
så väl i ytliga som lite djupare prover. HCB-halterna var däremot genomgående 
låga. TBT-halten var mycket hög i Södra hamnen. Metallhalterna varierar med 
höga till mycket höga halter av koppar och zink, medelhög till hög halt av 
kadmium, kvicksilver och bly medan halterna av kobolt, nickel och arsenik 
generellt sett var låga. Kromhalterna var höga vid de inre delarna av Södra 
hamnen medan de var låga i övrigt.  
 
Sammanfattningsvis visar undersökningarna att sedimenten i framförallt Södra 
hamnen, men även Oceanhamnen, är tydligt påverkade av föroreningar. En mer 
utförlig redovisning av de senaste provtagningarna (2013) finns i bilaga 1. 

3.3 Ytvatten 

3.3.1 Vattendjup, strömningsförhållanden och vattenomsättning 
I farleden, stora delar av Oceanhamnen och området norr om Oceanpiren uppgår 
vattendjupet till närmare 10 meter (se figur 14). Vattnet i hamnen står generellt 
sett i god kontakt med havet utanför och präglas därmed av de hydrografiska 
förhållanden som råder i Öresund i stort. Undantaget från detta är de inre och 
grundare partierna av hamnbassängerna där lugnare förhållanden råder, vilket 
möjliggör ackumulation av finmaterial, organiskt material och därmed även 
föroreningar. Det finns inga större tillflöden (bäckar, åar, diken) till bassängerna 
förutom ett dagvattenrör som mynnar i Oceanhamnen. Inom ramen för plan-
arbetet planeras dagvattenutloppet att flyttas längre västerut. Vattnets rörelser i 
hamnbassängerna styrs i stort av vattenståndsvariationer i kombination med lokal 
påverkan av vind, vågor och fartygens virvelbildning.  
 
Utöver de i sjökortet angivna djupförhållandena finns i dagsläget kompletterande 
information som sträcker sig ett tiotal meter ut från kajerna kring Oceanpiren 
(MarCon 2011), en äldre djuplodning av området mellan torrdockan och 
Oceanpiren (Hälsingborgs hamn, 1957), samt en ny sjömätningsrapport som 
täcker området i Södra hamnen, Oceanhamnen och utanför piren mot syd (MTE 
2014). De största djupskillnaderna finns i området utanför hamnen. Här varierar 
djupet mellan 14 meter och 2 meter vid slänten mot vågbrytaren. I Oceanhamnen 
är botten som djupast 10 meter och som grundast 4 meter. I Södra hamnen är 
botten som djupast 8 meter och som grundast 4 meter. Generellt är djupen i både 
Oceanhamnen och Södra hamnen ca 6 meter och det finns objekt som bildäck på 
botten.  
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Figur 14. Djupförhållanden i hamnområdet, utdrag från Sjöfartsverkets sjökort. 

 
 

3.3.2 Temperatur och saltskiktning 
Öresund utgör tillsammans med Bälten tröskelområdet mellan Östersjön och 
Västerhavet. Strömmarna i Öresund drivs av sötvattenöverskottet i Östersjön och 
av hög- och lågtrycksförhållanden över haven runt Sverige. Den årliga tillförseln 
av sötvatten från land gör att ytvattnet i genomsnitt under en längre period 
strömmar norrut genom Öresund. Från dag till dag bestäms dock ytvattenflödena 
av vattenståndsskillnaderna mellan Östersjön och Kattegatt och det är inte 
ovanligt med strömhastigheter i ytan på mer än 1 m/s. Vattenståndskillnaderna 
beror främst på storskaliga vädermässiga variationer i vind och lufttryck, och 
varierar på en tidsskala av dygn eller veckor. Tidvattnet saknar i princip betydelse 
för vattenomsättningen i sundet.  
 
På grund av de olika vattenmassor som möts i Öresund är saltskiktningen mycket 
tydlig. Den normala skiktningen i Öresund består generellt sett av ett sötare 
ytskikt av främst östersjövatten ner till 10 – 15 m djup med en salthalt på 8-15 
psu. Under det kommer först ett lager som består av ytvatten från Kattegatt med 
en salthalt på 15-30 psu. Allra djupast återfinns saltare vatten från Kattegatts 
djupområden med en salthalt på 30-34 psu.  
 
Den ekologiska balansen i vattenområdet kring Oceanpiren bestäms därmed i 
grunden av vilket vatten som förekommer i Öresund i kombination med lokal 
tillförsel av vatten från land (dagvatten). I samband med t.ex. kraftiga regn sker 
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betydande tillförsel av sötvatten till främst Oceanhamnen där ett dagvattenrör 
mynnar.  
 
Vattentemperaturen är i allmänhet av underordnad betydelse för skiktnings-
förhållandena i marina områden, särskilt i ett så dynamiskt område som Öresund. 
Ett generellt mönster är att ytvattnet värms upp under våren då ett varmare 
ytlager bildas med ett temperatursprångskikt som avgränsar ytskiktet från det 
kallare underliggande skiktet. Utbytesprocesser mellan ytlagret och underliggande 
lager spärras härigenom effektivt. Under höst och vinter avkyls ytvattnet och 
temperatursprångskiktet försvinner. Härigenom kan blandningsprocesser lättare 
ske och t.ex. näringsämnen görs tillgängliga i ytlagret. Saltsskiktning finns dock 
för det mesta, vilket vid många situationer kan utgöra ett effektivt hinder för 
utbyte mellan yt- och bottenvatten. 
 
Utifrån tillgängligt underlag görs sammafattningsvis bedömningen att salthalten i 
vattnet kring Oceanpiren typiskt ligger kring 8-15 psu, men såväl högre som lägre 
halter kan förekomma. Tydlig skiktning på ett djup av 2 m eller mer förekommer 
grovt uppskattat ca 20-30% av tiden. Någon längre period med skiktade för-
hållanden, som skulle kunna innebära stillastående bottenvatten, bedöms ej som 
sannolik så länge bassängerna står i direktkontakt med utanförliggande havs-
område. 

3.4 Grundvatten 
Grundvatten förekommer dels i sandens undre del, dels i sprickor och krosszoner i 
det sedimentära berget. I samband med markundersökningen nämnd ovan 
(Tyréns 2010) installerades två grundvattenrör ned i sandlagret på ca 4 m djup. 
Grundvattenytan i de två installerade rören låg vid mätningen i oktober 2010 på 
+0,26 respektive +0,04, vilket motsvarar ca 2 meter under markytan. 
 
Då området ligger i direkt anslutning till Öresund och då jordarterna utgörs av 
genomsläppig fyllning/sand förväntas grundvattnets nivåer direkt motsvara havets 
nivåer. Havsvattnet kan således passera genom piren och grundvattnet är därför 
salt. 
 
Två grundvattenprov har analyserats på laboratorium med avseende på metaller, 
PAH, alifater, aromater, BTEX och klorerade kolväten. Uppmätta halter av 
analyserade metaller och organiska ämnen i de två grundvattenproven är låga 
eller ligger under rapporteringsgränser och ligger tydligt under använda gräns- 
och riktvärden (Tyréns, 2010). 

3.5 Naturmiljö 
För att kartlägga eventuella naturvärden i berörda vattenområden genomfördes 
dels en filmning av bottnarna vid Oceanpiren och dels en undersökning av 
bottenfaunan och bottensubstrat i hamnbassängerna under 2013. Den växtlighet 
som hittades vid filmning var tarmtång, fintrådiga brun- och rödalger, ålgräs och 
sågtång. De djur man fann var sjustrålig smörbult, blåmussla, havstulpan, 
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tusensnäcka, skäggsimpa, ål, sandmask, skrubba, slätvar, strandsnäcka, stubb 
och torsk.  
 
Vid undersökning av bottenfauna och bottensubstrat visade sig bottnen 
huvudsakligen bestå av ett sandigt övre lager med inslag av silt för att djupare 
ner bli mer lerig. Inslaget av organiskt material varierar. Totalt påträffades 32 
arter vi de stationer som undersöktes. Stationen på utsidan av hamnen uppvisade 
flest arter med 25 st. Den dominerande arten i både individtäthet och biomassa 
var tusensnäckan på alla stationer utom den yttre där den invandrade 
amerikanska havsborstmasken Marenzelleria cf viridis uppvisade högst biomassa.   
 
Två av arterna som förekom i proven finns på ArtDatabankens rödlista, 
havstulpanen Balanus crenatus och musslan Macoma calcarea. Båda arterna 
brukar förekomma i Helsingborgs kustkontrollprogram, Balanus crenatus i hög 
frekvens och Macoma calcarea glest men regelbundet. För att få ett mått på 
miljöstatusen på stationerna beräknades BQI (Benthic Quality Index). Detta värde 
grundar sig på olika arters känslighet för miljöpåverkan och visade på dålig status 
för de inre stationerna och måttlig status för den yttre stationen. Resultatet från 
undersökningarna 2013 redovisas mer utförligt i bilaga 2. 
 
Sedan tidigare finns uppgifter om att hårdbottnar i de djupare områdena norr och 
väster om Oceanpiren är beväxta av blåmusslor (Eriksson 2012 och muntlig 
referens Peter Göransson).  

3.6 Kulturmiljö 
Hur området ser ut idag beror förstås till stor del på vad som har skett tidigare 
inom området. Vatten- och landområdena kring Oceanpiren har sedan slutet av 
1800-talet präglats av hamnverksamhet och industriell verksamhet. Hamnområdet 
har successivt byggts ut, se figur 15.  
 
Södra hamnen färdigställdes 1879, men har under årens lopp förändrats. I sam-
band med utbyggnaden av Knutpunkten, som invigdes 1991, fylldes en av två 
dockor igen till förmån för uppmarschområdet till det nya färjeläget. Kvar finns 
idag en torrdocka i den inre delen av hamnbassängen där det bedrevs verksamhet 
fram till början av 2014. 1923 färdigställdes Oceanhamnen för större lastfartyg. 
Bebyggelsen på Oceanpiren har under åren förändrats till sin karaktär och 
placering, och i samband med anläggandet av färjeläget vid Knutpunkten kapades 
piren något, men strukturen med en rangeringsyta med järnvägsspår mellan 
kajkanten och magasinen ligger fast. 
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Figur 15. Utvidgning av olika delar av Helsingborgs hamn (Mia Jungskär, tf stadsantikvarie 
Helsingborg, 2011-11-04). 
 
 

 
Figur 16. SS Garm för omlastning vid Oceanpiren 1930-tal (Mia Jungskär, tf stadsantikvarie 
Helsingborg, 2011-11-04)  
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Godshantering, transport med såväl järnväg som fartyg, samt lagring och 
omlastning av varor har varit typiska verksamheter i hamnområdet under åren. 
Persontransporter och färjetrafik har pågått sedan början av 1900-talet.  
 
I tidigare sammanhang har hamnstrukturen, med kajernas utformning, dockan i 
Södra hamnen, bassängernas storlek och pirarnas bredd bedömts vara de 
viktigaste resurserna att ta tillvara ur kulturmiljösynpunkt. 
 
Det finns inga registrerade fornlämningar inom det berörda området. 

3.7 Befintliga verksamheter 
Norr om Oceanpiren passerar farleden för de färjor som trafikerar rutten 
Helsingborg-Helsingör. Det är huvudsakligen svensk-danska Scandlines (inklusive 
HH-Ferries) som trafikerar leden. De använder sig av lägena vid Knutpunkten och 
fraktar såväl tyngre fordon som personbilar och passagerare. På särskilt anvisade 
avgångar transporteras också farligt gods nattetid. Uppmarschområdet till Scand-
lines färjor ligger på kajområdet öster om Södra hamnen. Norr om Knutpunkten, i 
Gamla Tullhuset, har det danska rederiet Sundsbusserne sin terminal för 
passagerartrafik över sundet.  
 
Färjorna använder de båda anvisade farlederna vid in- och utsegling från färje-
läget i Helsingborg (se figur 14 ovan). Hamnanläggningar för färjetrafiken ägs av 
Helsingborgs Hamn AB och är en del av det som kallas Nordhamnen. 
 
I Södra hamnen har det bedrivits varvsverksamhet av Landskrona Stål AB. Själva 
varvsverksamheten upphörde under 2014 då arrendet blev uppsagt. 
 
Söder om Oceanpiren ligger Västhamnen och Sydhamnen. Här bedrivs handels- 
och industrihamn av Helsingborgs Hamn AB. Verksamheten utgör bland annat 
Sveriges näst största containerhamn. Helsingborgs hamn är av riksintresse, se 
nedan. Nära söder om Oceanpiren har Helsingborgs Hamn sitt huvudkontor. 
 
Väster om Oceanpiren ligger Oslopiren. Hamn- och färjeverksamheten som bed-
rivits här är nerlagd och även denna pir har överlämnats till Helsingborgs Stad. På 
insidan av piren finns dock ett av färjornas nattlägen. 
 
I Knutpunkten finns flera olika verksamheter. Bland annat kontor, restauranger 
och butiker. Även i de södra delarna av Norra hamnen finns kontorsverksamhet 
och restauranger. Söder om uppmarschområdet och hamnbassängen för Södra 
hamnen finns också kontorsbyggnader, bland annat har IKEA kontor i fastigheten 
Castor & Pollux öster om Sjögatan. Ytterligare längre österut, mellan Bredgatan 
och järnvägen, ligger Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet.  
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3.8 Riksintressen  
Helsingborgs hamn med anslutande farleder är utpekat som riksintresse, enligt 
Trafikverkets beslut 2010-11-17. Även kopplingarna till väg- och järnvägsnätet är 
av riksintresse. Riksintresset innebär att anläggningarna ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dem (3 kap 8 
§ miljöbalken). Grunden för riksintresset är container-, Roll-on/Roll-off-trafiken 
och färjetrafiken med stora passagerar- och godsflöden. Staten har preciserat 
riksintresseanspråket i rapporten Riksintresset Helsingborgs hamn, Länsstyrelsen i 
Skåne län, 2009. 
 
Även väg E4 är av riksintresse enligt 3 kap 8 § miljöbalken, vilket innebär att 
Malmöleden, Oljehamnsleden och Sjögatan som leder fram till uppmarschområdet 
är av riksintresse. 
 
Centrala Helsingborg är utpekat som riksintresseområde (M:K15) för kulturmiljö-
vården enligt 3 kap 6 § miljöbalken. I riksintressebeskrivningen lyfts Helsingborg 
fram som en hamn- och industristad med en, för sjöfart och försvar, strategisk 
placering vid den smalaste delen av Öresund och med anor sedan tidigaste 
medeltid. Staden speglar de många utvecklingsskedena alltifrån den tidig-
medeltida högstaden runt den kungliga borgen, den under högmedeltiden 
framvuxna lågstaden, 1600-talets befästningsstad till det sena 1800-talets och 
1900-talets hamn- och industristad. Det avgränsade riksintresseområdet för 
kulturmiljövården sträcker sig ut i Norra hamnen. De vattenområden som berörs 
av de nu planerade åtgärderna ligger således utanför riksintresseområdet. 
 
De yttre kustvattenområdena omfattas av riksintresse för yrkesfiske. Riksintresset 
ligger väl utanför de vattenområden som berörs av planerade verksamheter. 
 
Hela kustzonen från Brofjorden i Bohuslän och vidare söderut utmed västkusten 
omfattas av riksintresse enligt 4 kap 1 och 4 §§ miljöbalken. Oceanpiren ligger 
inom detta område.  

3.9 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i 
miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga 
grunder och ange den miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses 
tåla. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för: 

• luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon 

• buller 
• fisk- och musselvatten 
• vattenförekomster 
• havsmiljön 

 
För de planerade verksamheterna har endast miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster bedömts som relevanta. 
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Miljökvalitetsnormerna utgör kvalitetskrav och syftar till att ytvattenförekomster 
ska uppnå hög eller god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus senast 
den 22 december 2015, om de inte omfattas av bestämmelser om konstgjorda 
eller kraftigt modifierade vattenförekomster eller av bestämmelser om undantag 
(tidsfrist eller mindre strängt krav). För grundvattenförekomster gäller att de ska 
uppnå god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status senast den 22 
december 2015, om de inte omfattas av bestämmelser om undantag (tidsfrist eller 
mindre strängt krav). 
 
Kustvattnet utanför Helsingborg (Helsingborgsområdet) är utpekat som ytvatten-
förekomst enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vatten-
miljön (VFF). Vattenområdet omfattas av därmed av miljökvalitetsnormer enligt 5 
kapitlet miljöbalken, 4 kapitlet VFF samt Länsstyrelsen Kalmar läns föreskrifter om 
kvalitetskrav för vattenförekomster (08 FS 2009:81). I tabell 1 redovisas gällande 
miljökvalitetsnorm samt nuvarande status och potential (klassificerad 2009) för 
den aktuella vattenförekomsten.  
 
Tabell 1. Gällande miljökvalitetsnorm samt nuvarande status och potential (2009) för 
ytvattenförekomsten Helsingborgsområdet 
EU ID Vattenförekomstens 

namn 
 

Ekologisk 
status/potential 
2009  

Kvalitetskrav 
och tidpunkt 
 

Kemisk 
ytvatten-
status 2009 
(exkl. 
kvicksilver) 

Kvalitetskrav 
och tidpunkt 
(exkl. 
kvicksilver) 

SE562290-
124131 

Helsingborgsområdet Måttlig 
ekologisk 
potential  

God 
ekologisk 
potential 
2021 

God kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 
2015 

 
 
Kustvattenförekomsten Helsingborgsområdet är utpekad som kraftigt modifierad 
på grund av den fysiska förändring som bland annat hamnanläggningarna och 
farlederna orsakat. Därmed gäller kriterier för ekologisk potential istället för 
ekologisk status. Vattenförekomstens måttliga ekologiska potential bygger på 
expertbedömning av kvalitetsfaktorn bottenfauna. Expertbedömningen är gjord av 
Länsstyrelsen i Skåne län. I redovisningen av status anges vidare att förekomsten 
är påverkad av övergödning i sådan omfattning att det har bedömts som tekniskt 
omöjligt att klara kraven på god ekologisk potential till 2015. Därför har 
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön meddelats undantag i form av tidsfrist till 
2021. Det har också bedömts finnas en risk att vattenförekomsten inte klarar 
kravet på god kemisk ytvattenstatus till 2015. Riskbedömningen bygger på en 
påverkansanalys.  
 
Grundvattnet i den sedimentära berggrunden utmed Öresund från Tågarp i söder 
till Höganäs i norr har pekats ut som grundvattenförekomst (Helsingborgs-
sandstenen) enligt VFF och omfattas därmed också av miljökvalitetsnormer enligt 
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08 FS 2009:81. Gällande miljökvalitetsnormer och nuvarande status redovisas i 
tabell 2. 
 
Tabell 2: Gällande miljökvalitetsnorm samt nuvarande status (2009) för 
grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen 
EU ID Vattenförekomstens 

namn 
Kvantitativ 
status 2009 

Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Kemisk grund-
vattenstatus 2009 

Kvalitetskrav och 
tidpunkt 

SE621791-
130957 

Helsingborgs-
sandstenen 

God 
kvantitativ 
status  

God 
kvantitativ 
status 2015 

God kemisk 
grundvattenstatus 

God kemisk 
grundvattenstatus 
2015 

 
Grundvattenförekomstens kemiska status har visserligen klassificerats som god 
men det finns en risk att den inte klarar kvalitetskravet till 2015. Riskbedöm-
ningen bygger bland annat på att det finns flera större tätorter, industrier och 
jordbruksmark inom förekomsten. Troligtvis finns det därför problem lokalt med 
försämrad kemisk status. Bedömningen är preliminär och mer data behövs för att 
säkerställa status och riskbedömning. 

3.10 Planförhållanden 
I Helsingborgs kommuntäckande översiktsplan, ÖP2010, redovisas Oceanpiren 
som en del av ett större utvecklingsområde. Det har även tagits fram en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för det så kallade H+-området, FÖP H+, som antogs av 
kommunfullmäktige den 23 november 2011. Oceanpiren, Södra hamnen och 
Oceanhamnen ingår i ett område vilket redovisas som blandad stad - 
centrumutveckling. I FÖP H+ betonas bland annat vikten av lättillgängliga gång- 
och cykelkopplingar över uppmarschområdet till centrala Helsingborg och 
Knutpunkten. 
 
Parallellt med denna samrådsprocess pågår ett arbete med en ny detaljplan för 
omvandlingen av Oceanpiren med omgivande vattenområden till ett attraktivt 
område för bostäder och kontor. Arbetet med här aktuella verksamheter är 
integrerat i det pågående planarbetet. Samrådet för den nya detaljplanen 
genomförs under hösten 2014. 
 
Området omfattas idag av flera detaljplaner. För Oceanpiren gäller detaljplan för 
Oceanhamnen från 1997 vilken redovisar hamnändamål. Södra hamnen omfattas 
av en detaljplan från 1988, som redovisar område för bland annat bensinstation, 
parkeringsändamål, hamnområde, uppmarschområde och varvsområde. Land-
området söder om Oceanhamnen ingår i detaljplanen för Oljehamnen från 1994, 
vilken redovisar hamn- och industriändamål. Delar av gällande detaljplaner 
kommer att upphävas i samband med att ny detaljplan tas fram för Oceanpiren. 

3.11 Rådighet 
Helsingborgs Stad äger de fastigheter (Gamla Staden 1:1 och Varvet 3) som 
berörs av de planerade åtgärderna i vattenområdet. Därmed råder Helsingborgs 
Stad över det berörda vattnet (2 kap 2 § Lag (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet).  
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4. Avgränsning MKB 

4.1 Geografisk avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen för de planerade verksamheterna avgränsas 
huvudsakligen till de närmast berörda hamnbassängerna, Södra hamnen och 
Oceanhamnen samt vattenområdet norr om Oceanpiren. För några aspekter, 
bland annat buller, behövs en vidare avgränsning. Det kommer att genomföras en 
bullerutredning för anläggningsskedet i det fortsatta arbetet. Det avgränsade 
området kallas influensområde. 

4.2 Innehållsmässig avgränsning 
Genom att analysera de förutsättningar och intressen som finns inom influens-
området har de planerade åtgärderna bedömts kunna påverka nedanstående 
miljöaspekter på ett sådant sätt att det kan uppstå negativa eller positiva miljö-
effekter. Under samrådet samt i det fortsatta arbetet med MKB och ansökan om 
tillstånd kan ytterligare miljöaspekter komma att identifieras som relevanta att 
studera närmare. Miljöaspekterna och frågeställningarna som identifierats har 
delats in under huvudrubrikerna bevarandeintressen, hälsa och säkerhet samt 
naturresurser. 
 
Bevarandeintressen: 

1. Naturmiljö 
2. Kulturmiljö 
3. Rekreation 

 
Hälsa och säkerhet 

4. Föroreningar i mark och sediment 
5. Buller och vibrationer 
6. Marin säkerhet 

 
Naturresurser 

7. Övrig vattenanvändning (bland annat färjetrafik och hamnverksamhet) 
8. Masshantering 

 
MKB:n kommer även behandla de föreslagna åtgärdernas överensstämmelse med 
relevanta miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer. Den kommer också innehålla 
en avstämning mot generella och särskilda hushållningsbestämmelser, inklusive 
relevanta riksintressen. 
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5. Alternativ 

5.1 Nollalternativet 
I MKB:n ska det göras en beskrivning och konsekvensanalys av ett så kallat 
nollalternativ. Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling i området om 
inte de planerade åtgärderna på och vid Oceanpiren genomförs. Nollalternativet är 
inte en beskrivning av aktuella förhållanden eller ett antagande om oförändrat 
tillstånd, utan inkluderar de åtgärder och de förändringar som kan förväntas även 
utan de planerade åtgärderna.  
 
Syftet med nollalternativet är att vara ett referensalternativ för att bedöma 
projektets konsekvenser. För varje miljöaspekt som ingår i MKB:n ska det därför 
göras en bedömning av de effekter och konsekvenser som kan uppstå vid noll-
alternativet. 
 
Det alternativ som gäller för ansökan om tillstånd och nollalternativet ska jäm-
föras med samma tidshorisont. Horisontåret eller jämförelseåret har i det här 
fallet satts till 2025. Då beräknas de planerade åtgärderna vara genomförda och 
huvuddelen av detaljplanen för Oceanpiren genomförd. 
 
Eftersom flera av de verksamheter som planeras är en förutsättning för att kunna 
exploatera Oceanpiren förutsätts att markanvändningen på piren och dess 
närområde inte förändras vid nollalternativet. Underhåll av befintliga kajanlägg-
ningar kommer att krävas, men utan ändrad markanvändning behöver de inte 
vara lika omfattande som de föreslagna åtgärderna. De verksamheter som bedrivs 
i området idag förväntas också kunna finnas kvar vid nollalternativet. Det gäller 
framförallt varvsverksamheten i den inre delen av Södra hamnen, där det bland 
annat finns en torrdocka. Någon annan markanvändning än den pågående, eller 
den som den kommande detaljplanen föreslår, förväntas inte heller vara aktuell till 
2025. I FÖP H+ ingår Oceanpiren i ett område som har pekats ut för blandad stad 
- centrumutveckling. 
 
Vid nollalternativet förväntas således Oceanpiren kvarstå i stort sett som idag. 
Kajerna kommer att behöva underhållas och några av de åtgärder som redovisas 
ovan kan också vara aktuella vid nollalternativet. Det gäller bland annat åtgärder 
för kajerna 308-311 och 404-407. 

5.2 Andra studerade alternativ och utformningar 
Eftersom de planerade verksamheterna är en förutsättning för att ändra 
markanvändningen på Oceanpiren till bostads- och kontorsbebyggelse har det inte 
studerats några alternativa lokaliseringar. Däremot har det studerats flera 
alternativa lösningar och utformningar för de olika anläggningarna. För de två 
kajsträckor (307 och 404-407) där slänt föreslås för att stabilisera befintliga 
anläggningar har alternativ studerats som innebär att befintliga stålsponter byts ut 
mot nya av motsvarande konstruktioner. Hela konstruktionen blir då ny med 
krönbalk, spont och nya dragstag som injekteras i berg och fästes i spont med 
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hammarband. Hålrum mellan den gamla och den nya konstruktionen fylls med 
friktionsmaterial. Sådana lösningar är mer kostnadskrävande, både avseende 
anläggning och underhåll. 
 
För påseglingsskyddet utmed kaj 401-403 har det också studerats alternativ som 
innebär att grundet läggs hela vägen in till kajen. En sådan lösning kräver dock en 
större mängd massor, vilket är mer kostsamt. Eftersom det inte är motiverat ur 
skyddssynpunkt, det vill säga det behövs inte för att uppnå syftet att skydda 
Oceanpiren från en drivande färja, är det inte heller försvarbart ur 
hushållningsperspektiv. 
 
För kanalen genom Oceanpiren har det studerats lösningar med spontkonstruktion 
istället för det förordade L-stöden, se figur 12. En sådan lösning är liksom för 
kajerna mer kostsam samtidigt som spontens dragstag eller jordankare innebär 
att byggnaderna inte kan placeras lika nära kanalen som med de föreslagna L-
stöden.  

 
Figur 12. Typsektion som visar principskiss för alternativ konstruktion för kanalen genom 
Oceanpiren med spont och jordankare. Jämför med figur 5. Alternativ med bergförankrade 
stag är ytterligare dyrare än den lösning som redovisas i denna figur. 
 
 
För att minska risken för spridning av föroreningar från bottensedimenten i den 
inre delen av Södra Hamnen kan ett alternativ till den föreslagna övertäckningen 
vara att ta bort sedimenten genom muddring. Vid ett sådant arbete uppstår dock 
omfattande grumling och därmed en stor risk för spridning av föroreningar till 
omgivande vattenområden. Efter muddring skulle massor ändå behöva tillföras för 
att inte skapa en djuphåla med stor risk för syrebrist i bottenvattnet samt för att 
skapa ett för pirens nya användning som bland annat bostadsområde mer 
funktionellt vattenområde. Alternativet har valts bort med hänvisning till den 
större miljöbelastningen i form av spridning av föroreningar samt en betydligt 
högre kostnad.  
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6. Förväntade effekter och konsekvenser 

Här redovisas en sammanfattande bedömning vilka effekter och i viss utsträckning 
också betydelsen av dessa (konsekvenserna), som hittills har identifierats för de 
planerade åtgärderna. Bedömningen bygger på det underlag som finns tillgängligt 
i detta skede. Analyserna kommer att utvecklas och det kan även innebära att 
bedömningarna ändras i det fortsatta arbetet.  
 

De planerade åtgärderna i framförallt Södra hamnen, bland annat 
utfyllnad och pålning, kan innebära att de föroreningar som finns i 
sedimenten sprids i vattenmassan vid själva anläggandet. Sannolikt 
krävs det skyddsåtgärder för att motverka spridning till intilliggande 
vattenområden under anläggningsskedet.  
 
 
När kanalen är färdigställd kommer risken för spridning av föroreningar 
via grundvattnet att minska, eftersom de fyllnadsmassor som finns i 
läget för kanalen avlägsnats. Eventuellt förorenade massor kommer att 
omhändertas i särskild ordning. Utfyllnaderna i Södra hamnen och inre 
delen av Oceanhamnen kommer också innebära minskad risk för 
spridning av föroreningar eftersom nya, rena massor läggs på de 
potentiellt förorende sedimenten. 
 
 
Under arbetstiden uppstår störningar för vattenlevande organismer. 
Störningen består av bland annat grumling och buller vid exempelvis 
utfyllnads- och pålningsarbeten. Effekter och konsekvenser av stör-
ningarna kan minska genom att arbetena genomförs under vinter-
halvåret då det marina ekosystemet är mindre känsligt. Möjligheter för 
att avgränsa olika arbeten i tid kommer att studeras vidare i den fort-
satta processen. Kartläggningen av naturmiljön i hamnbassängerna 
visar inte på några särskilt förhöjda värden. 
 
 
Kanalen genom Oceanpiren ökar vattenomsättningen i ytvattnen i den 
inre delen av Södra hamnen. De stöd som eventuellt placeras i 
hamnbassängen för bron över till Knutpunkten bedöms inte påverka 
vattenomsättningen eftersom deras area förmodas vara marginell i 
förhållande till den totala tvärsnittsarean.  
 
 
De olika typerna av utfyllnader som föreslås i hamnbassängerna skapar 
ett mer varierat bottensubstrat. Utfyllnaderna ianspråktar dock 
befintliga biotoper och minskar utrymmet för de arter som föredrar 
dessa miljöer. Mjukbottnar kommer dock att finnas kvar och variationen 
av bottensubstrat medför därför förutsättningar för högre biologisk 
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mångfald. Utfyllnaderna är visserligen inte naturliga element, men de 
berörda vattenområdena är redan starkt präglade av fysiska 
förändringar genom hamnverksamheten.  
 
 
Minskad risk för spridning av föroreningar till vattenmiljön efter 
färdigställandet samt förbättrad vattenomsättning i den inre delen av 
Södra hamnen innebär också bättre förutsättningar att klara MKN för 
ekologisk potential och kemisk ytvattenstatus i de berörda 
hamnbassängerna. 
 
 
Påseglingsskyddet utmed de norra delarna av Oceanpiren anläggs så att 
färjetrafiken inte påverkas. Inte heller nattläget för färjor vid Oslopiren 
påverkas av de planerade åtgärderna. I FÖP H+ har Helsingborgs Stad 
tagit ställning till riksintresset för Helsingborgs hamn och menar att 
funktionen för riksintresset tillgodoses om H+ byggs ut enligt föreslagen 
markanvändning. Den avvägningen bedöms även gälla för de nu 
aktuella verksamheterna.  
 
 
Huvuddelen av de planerade verksamheterna påverkar inte kulturmiljön 
på och kring Oceanpiren. Det gäller även för hamnbassängerna. 
Huvuddelen av åtgärderna döljer till exempel inte detaljer och element 
som minner om den tidigare hamnverksamheten. De planerade 
vattenverksamheterna bedöms inte heller påverka det närliggande 
riksintresset för kulturmiljövård negativt. 
 
 
Oceanpiren är idag ett otillgängligt område utan möjlighet till vistelse 
eller rekreation trots den omedelbara närheten till vattnet. Den nya 
detaljplanen ändrar på detta och skapar en attraktiv miljö med mötes-
platser och möjlighet till rekreation för både boende och besökare. 
Några av de planerade åtgärderna i vattenområdena bidrar direkt till 
detta, till exempel kanalen genom Oceanpiren, gång- och cykelbron 
över Södra hamnen till Knutpunkten och trädäck för promenad utmed 
delar av kajerna. 
 
 
Under byggskedet kommer en del av de planerade åtgärderna att 
orsaka störningar för människor som vistas i närområdet. Främst i form 
av buller men i viss mån även genom vibrationer. De arbeten som 
orsakar störst störning i dessa avseenden är pålning, och om det blir 
aktuellt slagning av spont. Övriga arbeten genererar främst buller från 
arbetsfordon. Inga boende bedöms störas av byggarbetena. Däremot 
finns det flera arbetsplatser inom influensområdet, främst kontor men 
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även restauranger och butiker. Utbredningen av buller kommer att 
utredas vidare i den fortsatta processen. 
 
 
Bortledningen av grundvatten vid anläggandet av kanalen bedöms inte 
påverka några intressen såsom närliggande byggnader eller liknande. 
Inte heller utsläppet av länshållningsvatten förväntas påverka växter 
och djur i hamnbassängerna. Vattnet ska behandlas innan utsläpp och 
förväntas inte innehålla föroreningar som påverkar recipientens 
vattenkvalité. 
 
 
Skadeförebyggande åtgärder kommer att studeras vidare i det fortsatta 
arbetet. 

7. Synpunkter på samrådsunderlag 

Detta samrådsunderlag är ett underlag för samråd av föreslagna åtgärder som 
kräver ansökan om vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kapitlet. 
Samrådsunderlaget har tillsänts myndigheter mm enligt särskild sändlista. 
 
Samrådstiden är 2014-09-08 till 2014-10-01. Frågor angående samrådsunderlaget 
ställs till Cecilia Johansson, telefon 042-10 58 36, e-mail 
cecilia.johansson3@helsingborg.se eller till Anette Förberg, telefon 042-10 36 21, 
e-mail: anette.froberg@helsingborg.se. 
  
Synpunkter på samrådsunderlaget lämnas skriftligen senast den 1 oktober 2014 
via e-post oceanhamnen@helsingborg.se eller till adress: Helsingborgs stad, Mark- 
och exploateringsenheten, 251 89 Helsingborg. 

8. Fortsatt arbete 

Detta samrådsunderlag är ett underlag för samråd av föreslagna åtgärder som 
kräver tillstånd för bland annat vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kapitlet. 
Samtliga synpunkter och yttranden som berör redovisade verksamheter 
sammanställs i en samrådsredogörelse som sänds till Länsstyrelsen. Med 
samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen som underlag beslutar Länsstyrelsen 
om åtgärderna innebär betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kapitlet 5§. 
Detta avgör omfattning av samråd och kommande miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Utifrån inkomna synpunkter färdigställs ansökan för de planerade 
verksamheterna, inklusive MKB med mera, och inlämnas till Mark- och 
miljödomstolen. Efter att ansökan lämnats till Mark- och miljödomstolen ges 
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berörda samrådsparter möjlighet att yttra sig över ansökan. Efter att sökanden 
besvarat yttranden och inkommit med eventuella kompletteringar hålls sedan 
huvudförhandling i målet. Efter huvudförhandlingen meddelar Mark- och 
miljödomstolen dom i målet. 

9. Preliminär innehållsförteckning MKB 

Sammanfattning (icke-teknisk) 
1 Inledning 
1.1 Projektets bakgrund och syfte 
1.2 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte 
1.3 Samråd 
2 Avgränsning  
2.1 Geografisk avgränsning 
2.2 Innehållsmässig avgränsning 
3 Övergripande områdesbeskrivning 
3.1 Lokalisering 
3.2 Miljöförutsättningar och intressen 
3.3 Planförhållanden 
4 Projektbeskrivning  
4.1 Bakgrund och syfte 
4.2 Befintliga förhållanden 
4.3 Projektets förslag på åtgärder 
4.4 Alternativ (inkluderar nollalternativ) 
5 Konsekvensbeskrivning 
5.1 Bevarandeintressen 
5.2 Hälsa och säkerhet 
5.3 Naturresurser 
6 Hushållningsbestämmelser  
6.1 Riksintressen 
7 Miljökvalitetsnormer 
8 Överensstämmelse med miljömål 
9 Miljökontroll 
11 Källförteckning 
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