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1 INLEDNING 

Kristianstads kommun håller genom sitt invallningsprojekt på att klimatsäkra staden genom att bygga 

vallar runt bland annat Helge å som ska minska risken för att den låglänta staden ska översvämmas. 

Som del av projektet planerar kommunen att bygga en ny invallning vid Hammarslund, på 

fastigheterna Kristianstad 3:32 och 3:36. Invallningen kommer att byggas norr om de två befintliga 

vallarna, med en ny högre krönnivå på +4.3 m. Den nya vallen krävs dels för att säkra Kristianstad för 

framtida högre vattennivåer som kommer av klimatförändringar, och dels på grund av att befintlig vall 

genom sättningar inte längre erbjuder staden det skydd mot översvämningar som den är byggd för.  

Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelser i 9 och 11 kap miljöbalken. Detta 

innebär att en specifik miljöbedömning ska genomföras som innebär att en miljökonsekvens-

beskrivning tas fram av den som avser att bedriva verksamheten i ett samrådsförfarande och att 

prövningsmyndigheten vid tillståndsprövningen slutför miljöbedömningen. 

Kommunen har bedömt att den aktuella verksamheten kan komma att medföra betydande 

miljöpåverkan, vilket innebär att samrådsförfarandet ska inledas med avgränsningssamråd. Något 

separat undersökningssamråd har därför inte genomförts.  

Föreliggande handling utgör underlag för det avgränsningssamråd som enligt bestämmelserna i 6 kap 

30 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 

särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den 

allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. 

Kommunen önskar samråda när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning 

samt få in synpunkter på den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de 

miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. 

1.1 HISTORIK 

Kristianstad är till delar anlagt på före detta sjöbotten i den så kallade Nosabyviken, som tidigare 

utgjorde en betydande del av Hammarsjön. Hela Nosabyviken, vilket omfattar totalt över 1500 hektar 

mark, torrlades under 1860-talet i syfte att vinna odlingsmark. Den första Hammarslundsvallen 

anlades då för att skära av Nosabyviken från övriga delar av sjön, varefter hela viken pumpades torr.  

Från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet genomfördes även ett antal kanaliseringar och 

invallningar av marken inom den torrlagda viken för att förbättra odlingsbetingelserna. I senare tid har 

dock odlingen successivt upphört inom den torrlagda Nosabyviken och istället har staden vuxit ut över 

dessa marker. Idag ligger cirka 60 procent av stadens yta, inklusive lasarettet och flera andra centrala 

funktioner, inom detta område, som alltså är beläget under Hammarsjöns vattennivå. För att inte 

översvämmas så är området därmed beroende av Hammarslundsvallen som skydd mot Hammarsjön, 

samt av ständig pumpning.  

Vintern 2002 drabbades Kristianstad av ett högvatten som hotade stora delar av staden. Vattnet i 

Helge å steg till 2,24 meter över havsnivån vid Barbacka (mätpunkt), det näst högsta värde som har 

uppmätts sedan mätningarna startade 1905. Situationen var allvarlig eftersom Hammarslundsvallen 

riskerade att gå till brott. En ny högre vall anlades i Hammarslund 2003–2004 enligt de 

dimensioneringskrav som Kristianstadskommun då utarbetat och konstruktionssättet (aktiv design) 

som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och andra statliga institutioner då ansågs 

vara bäst. Ursprunglig projekterad nivå på dammkrönet var +3,5 meter, men eftersom sättningarna har 

varit stora sedan dammen färdigställdes 2004 ligger krönet i dag som lägst runt +2,4 m. Temporära 

skydd finns avdelade för att komplettera vallen, enligt rutin i kommunens beredskapsplan inför 
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högvatten. Vallen uppfyller inte längre de krav som ställs enligt Riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS, 

och behöver därför ersättas av en ny skyddsvall.  

Hammarslundsvallen består i dag av den ursprungliga skyddsvallen från 1860-talet, vågbrytare, 

järnvägsanläggning och den senast anlagda skyddsvallen från 2004 (byggår 2003–2004) med 

tryckbank. I den östra delen finns utskovet för Pyntens pumpstation (Figur 2).  

Det befintliga järnvägsspåret mot Åhus ligger sedan gammalt ovanpå den gamla vallen från 1860-

talet. Ingen reguljär persontrafik har bedrivits på Åhusbanan sedan 1962 och sedan 2018 trafikeras 

banan inte heller av några godstransporter. Tågtrafik får för närvarande framföras i extremt låg 

hastighet. En tågurspårning skulle kunna bidra till vallbrott, och finns upptagen i kommunens 

riskanalys över vallbrott enligt lagen om skydd mot olyckor kap 2, § 4 Farlig verksamhet.   



 

 

2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Verksamhetsutövare: Kristianstads kommun 

Organisationsnummer: 212000–0951 

Postadress:  Kommunledningskontoret, Kristianstads kommun, 291 80 Kristianstad 

Besöksadress:  Västra Storgatan 12, Rådhus Skåne   

Kontaktperson i miljöfrågor: Christian Björnsson, uppdragsledare Kristianstads invallningsprogram 

Kontaktuppgifter: Telefon: 044-135614, E-post: christian.bjornsson@kristianstad.se  

Anläggningsnamn: Hammarslundsvallen  

Fastighetsbeteckning: KRISTIANSTAD 3:32, KRISTIANSTAD 3:36, HAMMARSLUND 2:6, 

HAMMARSLUND 15:22, HAMMAR 10:93 

Län:  Skåne 

Kommun:  Kristianstads kommun 

2.1 VERKSAMHETENS KLASSIFICERING  

Den aktuella verksamheten klassificeras enligt följande bestämmelser i 29 kap. 

miljöprövningsförordningen (2013:251): 

• 40 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att återvinna mer än 10 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 

• 42 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 

• 48 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-farligt avfall som en 

del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

2.2 MILJÖRELATERAD LAGSTIFTNING SOM BERÖR VERKSAMHETEN 

2.2.1 Miljöfarlig verksamhet 

Verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelserna i 9 kap 6 § miljöbalken och 

miljöprövningsförordningen, vilket redovisats ovan.  

2.2.2 Vattenverksamhet 

Verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelserna i 11 kap 9 § miljöbalken. 

2.2.3 Natura 2000 

Denna handling utgör samrådsunderlag för en tillståndsansökan enligt Miljöbalken 7 kap 28a § 

gällande påverkan på Natura 2000-område. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen i de fall 

vattenverksamhet också ska tillståndsprövas i samma ärende.  

2.2.4 Strandskydd 

Verksamheten sker inom område som omfattas av strandskydd.  

mailto:christian.bjornsson@kristianstad.se
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2.2.5 Biotopskydd 

Verksamheten berör objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap 30 § miljöbalken.  

2.2.6 Artskydd 

Verksamheten sker intill arter som omfattas av Artskyddsförordningens (2007:845) förbud.  

3 LOKALISERING 

3.1 PLATS 

Hammarslundsvallen är belägen ca 2 km sydost om centrala Kristianstad och består av en ca 1200 m 

lång befintlig dammvall som används för uppdämning av Hammarsjön, se Figur 1. Föreslagen 

placering av den nya dammvallen är belägen norr om de två befintliga vallarna, se Kapitel 4.1 och 

Kapitel 4.3 för mer information.  

 

Figur 1. Översiktskarta över Kristianstad. Hammarslundsvallen vid Hammarsjön är inringad. © Lantmäteriet, geodatasamverkan. 

3.2 OMGIVNING 

Området kring Hammarslundsvallen består av obebyggd mark, främst skog och öppen jordbruksmark i 

norr och Hammarsjön i söder. Parallellt med dammvallen går ett järnvägsspår, Åhusbanan, som 

förbinder Åhus och Kristianstad. I närheten av den västra änden av vallen går Sölvesborgsvägen 

(E22). I andra änden, den östra, ligger det ett pumphus (Pyntens pumphus), se Figur 2. 

I närheten av vallen finns även två diken. Gasverksdiket går parallellt med den befintliga dammvallen 

tills den mynnar ut i dammen vid Pyntens pumpstation. Det andra diket, så kallat ”Stordiket”, rinner 

ifrån Österäng norr om Centrala reningsverket i Kristianstad till dagvattenmagasinet vid Pyntens 

pumpstation, se Figur 2.  



 

 

 

Figur 2. Läget för den senast anlagda dammvallen från 2004 vid Hammarslund syns med grått i figuren samt dess närmsta 
omgivning. Den ursprungliga dammvallen från 1860-tal syns ej i figuren men ligger söder om markerad dammvall, dvs närmre 
Hammarsjön. © Lantmäteriet, geodatasamverkan. 

3.3 PLANER OCH KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

3.3.1 Översiktsplan för Kristianstad stad 

Översiktsplan för Kristianstad är en översiktsplan för Kristianstad stad som antogs i december 2021. 

Planen gäller fram till 2037 och visar hur mark- och vattenområden ska utvecklas inom staden. Enligt 

markanvändningskartan tillhörande översiktsplanen finns på aktuell plats ingen planerad nybyggnation 

avgiven. Den pågående markanvändningen är angiven som grönområde och jordbrukslandskap. 

Genom området, där Hammarslundsvallen idag finns, är reservat för vallar angivet, se Figur 3. 

 

 

Hammarsjön 



 

 
 

 
10 | 10331879  • Tillstånd för Hammarslundsvallen 

 

Figur 3. Illustration baserad på markanvändningskartan från kommunens översiktsplan för Kristianstad stad. 
Hammarslundsvallen är här markerad med en svart pil. Källa: Kristianstad kommun. 2018. . 

3.3.2 Fördjupad översiktsplan Kristianstad växer – en stad i balans 

”Kristianstad Växer – en stad i balans", är en fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad som antogs 

av kommunfullmäktige 2009. Planen är ett långsiktigt strategiskt dokument som visar hur stadens 

bebyggelse, grönska och kommunikationer ska utvecklas. Enligt markanvändningskartan finns på 

aktuell plats ingen avgiven markanvändning. I detta fall skall enligt FÖP:en aktuell markanvändning 

gälla. Öster och väster om Hammarslundsvallen finns ett rekreationsstråk utpekat.  

 

Figur 4. Illustration baserad på markanvändningskartan från kommunens fördjupade översiktsplan för Kristianstad. 
Hammarslundsvallen är här markerad med en svart pil. Källa: Kristianstad kommun, 2009. 

3.3.3 Detaljplan 

Största delen av området som berörs av verksamheten omfattas inte av detaljplan. Västra delen 

berörs av detaljplan, en stadsplan som vann laga kraft 1963-08-22 (1180K-A181). Cirka 200 m av 

vallens 1,3 km ligger inom stadsplanen. Området som berörs i stadsplanen har bestämmelsen allmän 

plats: park och plantering. Planerad verksamhet bedöms som förenlig med planen, särskilt eftersom 



 

 

området även fortsättningsvis bedöms erbjuda möjlighet till rekreation med fortsatta cykel- och 

gångbanor (vidare se kapitel 4.14 och 6.6).  

3.3.4 Kommunala ställningstaganden 

Kristianstads kommun har genom beslut i kommunstyrelsen inrättat en kommunal naturvårdsfond. 

Naturvårdsfonden bildades år 1996 och har uppdaterats genom nya beslut år 2006 och 2016. Beslutet 

innebär att kommunägda markområden med höga naturvärden flyttats över från markreserven till 

naturvårdsfonden och undantas från exploatering. Den mark som ingår i naturvårdsfonden ska enbart 

skötas med inriktning på förekommande natur- och rekreationsvärden.  

De områden som ingår i fonden omfattas i vissa fall även av externa bestämmelser, som 

naturreservat, Natura 2000 eller riksintresse för natur/friluftsliv med mera.  

I samband med bildandet av Naturvårdsfonden upprättades en separat skötselorganisation som bland 

annat ansvarar för drift och skötsel av markerna som ingår i fonden. Totalt ingår cirka 1500 ha i den 

kommunala naturvårdsfonden. De delar av den kommunala naturvårdsfonden som finns i närområdet 

visas i Figur 5. 

 

Figur 5. Delar av Kristianstads kommuns kommunala naturvårdsfond som finns intill planerade arbeten. © Lantmäteriet, 
geodatasamverkan. 

3.3.5 Kristianstad kommuns naturvårdsprogram 

Projektet berör ett område utpekat i kommunens naturvårdsprogram som klass 3, objekt S45 Södra 

Björket, se Figur 6. Enligt naturvårdsprogrammet utgöra Södra Björket främst av björk‐ och 

blandlövskog med inslag av barrträd (Kristianstads kommun, 2014). Området har under delar av året 

en fuktig karaktär med sumpskogslika förhållanden. Inom området finns inslag av åkermark, 

björkbevuxen hagmark samt öppen betesmark som hävdas genom hästbete. Genom området löper 

gång‐ och cykelvägar som frekvent används av närboende. Enligt naturvårdsprogrammet är just 

funktionen som rekreationsområde för närboende det som utgör områdets största värde. 
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Figur 6. Utpekade objekt i kommunens naturvårdsprogram, i området kring planerad verksamhet. Objekt SV6 överlappar med 
objekten S24, V7, S16 och O74, men inte med S45. © Lantmäteriet, geodatasamverkan. 

3.4 SKYDDADE OMRÅDEN 

3.4.1 Riksintressen 

Projektområdet ligger inom ett riksintresse för friluftsliv, Araslövssjön-Hammarsjön-Helge å, 

områdesnummer FM 19 (Skyddad natur, 2022). Riksintresseområdet beskrivs ha särskilt goda 

förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer, främst relaterat till exempelvis 

tilltalande landskapsbild, omväxling och artrikedom (Skyddad natur, 2022).  

Söder om projektområdet ligger ett riksintresse för naturvård, Helgeåns nedre lopp (med Araslövssjön 

och Hammarsjön) (Skyddad natur, 2022). Riksintresseområdet beskrivs ha rika naturvärden från 

naturtyper som naturbetesmarker, slåtterängar, strandängar och våtmarker. Helge å beskrivs ha en 

mycket artrik fiskfauna, och hela riksintresseområdet beskrivs ha höga botaniska och ornitologiska 

värden (Skyddad natur, 2022). 

Åhusbanan utgör riksintresse för infrastruktur. 

3.4.2 Natura 2000-områden 

Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden med hotade naturtyper och hotade arter 

inom EU. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden och att bibehålla eller återskapa gynnsam 

bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s Fågeldirektiv och Art- och 

habitatdirektiv. Nedanstående Natura 2000-områden finns närmast Hammarslundsvallen. Båda 

områdena finns söder om Hammarslundsvallen och omfattar i huvudsak Hammarsjön och närliggande 

landområden, se Figur 7. 



 

 

Figur 7. Natura 2000-områden närmast Hammarslundsvallen. Fågeldirektivet (röd yta) och Art- och habitatdirektivet (blå yta). 
Källa: Skyddad natur, 2022.  

 

Fågeldirektivet (SPA), Hammarsjöområdet (SE0420145) 

Hammarsjön och dess närområde är framför allt viktigt för häckande och rastande våtmarksfåglar. Det 

gäller såväl större arter och artgrupper som svanar, gäss, änder och vadarfåglar, som småfåglar 

(tättingar) som i stora antal häckar och utnyttjar området för födosök under flyttningen. Strandskogarna 

och strandsnåren är viktiga födosöksmiljöer för flera arter häckande och övervintrande hackspettar. 

Slutligen är området ett viktigt födosöksområde hela året för många rovfågelarter (Länsstyrelsen 

Skåne, 2016). 

Hammarsjöområdet omfattar Hammarsjön med omkringliggande strandmarker som utgörs av: 

• hävdade betes- och slåtterängar, 

• ohävdade högörts-, starr- och bladvassdominerande marker med omfattande inslag av 

videsnår, 

• aldominerande strandskogar inom lågläntare partier och 

• omväxlande lundartade lövskogar och torrare betesmarker och slåtterängar inom högläntare 

delar.  

 

Ingående fågelarter enligt områdets bevarandeplan är blå kärrhök, blåhake, brun kärrhök, brushane, 

dubbelbäckasin, fiskgjuse, fisktärna, fjällgås, grönbena, höksångare, jorduggla, kornknarr, 

kungsfiskare, röd glada, rördrom, salskrake, skräntärna, småfläckig sumphöna, spillkråka, stenfalk, 

svarttärna, sydlig kärrsnäppa, sångsvan, törnskata, vit stork. 
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Bevarandemålen för Hammarsjöområden är att: 

• bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de fåglar som utgjort grund för utpekandet för 

området,  

• arterna i fågeldirektivet ska finnas i livskraftiga populationer och dess utbredningsområde ska 

inte minska och att 

• arternas livsmiljöer med vassrika eutrofa slättsjöar, frodig vegetation nära vatten, öppna 

fuktängar, betade strandängar, våtmarker, fiskrika öppna sjöar med grässtränder, grunda  

vegetationsrika vatten, inslag av igenväxande och vegetationsrika miljöer, trädfria fuktiga 

ängsmarker, strandbrinkar eller rotvältor, omväxlande landskap med mosaik av öppna marker, 

skogar och sjöar, gammal bland- eller lövskog med gott om död ved och gamla träd, gamla 

spillkråkehål, holkar eller ihåliga stubbar, små öar med säv på vattnet, öppna stora fält med 

stubbåkrar med spillsäd eller andra rester samt betesmarker och brynmiljöer med blommande 

bärbuskar ska finnas kvar eller öka sin areal så att fåglarnas behov av häckningsplatser, föda 

och skydd tillgodoses. 

Utöver punktade bevarandemål finns även artspecifika bevarandemål för de ingående arterna.  

Syftet med området är att bevara den grunda eutrofa sjön för de häckande och rastande fågelarter 

som uppehåller sig i och omkring sjön.  

Möjliga hot mot Natura 2000-arterna som kan komma som följd av projektet är: 

• Försämrade förutsättningar för undervattensvegetation och evertebrater på grund av 

vattenkvalitetspåverkan (humus, grumlighet, eutrofierande ämnen mm), förändrade 

vegetationsförhållanden, säven minskar alltmer i förekomst och utbredning mm. 

• Att all skuggande vegetation (träd och buskar) längs med vattendrag tas bort. 

• Försämrad eller upphörd hävd av områdets betes- och slåtterängar med igenväxning som 

följd. 

 

Art- och habitatdirektivet (SCI/SAC), Hammarsjön (SE0420309) 

Hammarsjön är en av Sveriges värdefullaste fågelsjöar och en av landets främsta lokaler för sump- 

och vattenväxter. Här finns landets enda förekomst av sjönajas (Najas flexilis). 

Kännetecken för området är en slättsjö, som är den största i nedre Helge ås vattensystem. I sjön 

växlar leriga bottnar med utbredda fasta sandbottnar. Sjön har en ganska omfattande vassvegetation 

som domineras av bladvass i kanterna. Sommartid täcker gul och vit näckros stora ytor i norr 

(Länsstyrelsen Skåne, 2018) 

Naturtyper som ingår i området är: 

• naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation (3150) 

• fuktängar med blåtåtel och starr (6410) 

 

Ingående arter enligt bevarandeplanen för området lax, knubbsäl, sjönajas och utter.  

Bevarandemålen för Hammarsjön är att: 

• Arealen av naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation (3150) ska vara minst 

1658,8 hektar.  

• Arealen av fuktängar med blåtåtel och starr (6410) ska vara minst 6,1 hektar. 

• Regelbunden hävd ska påverka området. 

• Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska föryngra sig. 

• Hydrologin ska vara naturlig med naturliga grundvattennivåer som skapar markfuktighet. 



 

 

• Vattenståndet ska variera naturligt och översvämningar sker regelbundet och/eller säsongsvis. 

• Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår (eller andra 

avvattnande anläggningar) som medför negativ påverkan. 

• Ingen antropogen näringstillförsel, inklusive tillskottsutfodring av betesdjur, ska förekomma. 

• Betesdjuren ska inte ges medel mot parasiter som finns kvar i dyngan och kan påverka 

dynglevande organismer negativt. 

• Träd-/buskslagsfördelningen ska vara naturlig. 

• Värdefulla träd och buskar (t.ex. bärande och blommande buskar och träd, hagmarksträd, 

hamlade träd, hålträd, grova träd) ska finnas. 

• Ingen skadlig ansamling av förna ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. 

• Ingen igenväxningsvegetation ska förekomma, mer än i begränsad utsträckning. 

• Hammarsjöns vattenkvalitet ska inte försämras så att nuvarande klarvattenstadium med 

undervattensväxter förbyts i ett grumligare stadium med dominans av växtplankton och där 

undervattensväxter tenderar att försvinna. 

• Hammarsjöns minerogena bottnar ska inte överlagras med organogent material. 

• Den hydrologiska regimen ska vara naturlig. 

• Det ska finnas en naturliknande vattenståndsvariation som skapar en variation av 

strandmiljöer med hög biologisk mångfald. 

• Strandzonen ska präglas av en återkommande störning (t.ex. vågerosion, ishyvling, bete) i 

strandzonen med periodvis blottlagda stränder och en annuell kortskottsvegetation. 

• Det ska finnas effektiva passager för djur, växter, sediment och organiskt material till 

anslutande svämplan. 

• Vattnet ska ha ett siktdjup och ljusklimat som är förknippat med naturtypen. 

• Vattenkvaliteten ska vara god, försurning ska inte förekomma och syrgashalten ska vara god. 

• Halten av näringsämnen ska vara naturligt hög (eutrof). 

• Sjön ska ha en naturlig strandzon och närområde. 

• Det ska finnas öppna stränder (orsakade av ishyvling, vattenståndsfluktuationer eller bete). 

• Utbredningen av över- och påvattensvegetation ska inte resultera i att hela sjöytan täcks utan 

att öppna vattenytor även fortsättningsvis kommer att förekomma på ett mosaikartat sätt i 

sjön. 

• Främmande arter eller fiskstammar ska ej inverka negativt på artsammansättningen eller 

variation av arter genom ändrade konkurrensförhållanden, genetik och/eller smittspridning. 

• Typiska arter ska förekomma i livskraftiga populationer inom Natura 2000-området. 

• Lax (i sötvatten) Salmo salar (1106), sjönajas Najas flexilis (1833) och utter Lutra lutra (1355) 

ska finnas i livskraftiga bestånd inom Natura 2000-området. 

Syftet för området är att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de fåglar, naturtyper, Natura 

2000-arter och typiska arter som är utpekade.  

Möjliga hot mot Natura 2000-arterna som kan komma som följd av projektet är: 

• Bebyggelse, vägar, anläggningar och annan markexploatering och 

markanvändningsförändring, exempelvis skogsplantering och täktverksamhet, i objektet eller i 

angränsande områden som kan påverka naturvärdena i området negativt. 

• Användning av bekämpningsmedel och kemikalier i de omkringliggande skogarna och 

åkrarna. 

• Förändringar i områdets hydrologi från både inom och utanför området genom t.ex. 

markavvattning, planteringar, dikesrensning eller dämningar. Förändrad vattenkemi och 

försämring av vattenkvalitén genom t.ex. utsläpp av föroreningar i vattendrag, försurning eller 

eutrofiering. Utdikning, dränering och andra ingrepp ändrar de hydrologiska förhållandena och 

leder till uttorkning av naturtyper. Naturtyperna kan påverkas negativt även av perifera 
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dikningsföretag, ledningsgrävningar och vägdragningar om de leder till sänkt grundvattennivå 

eller ändrad hydrologi på lokalerna. 

• Spridning av invasiva arter. 

• Terrängkörning. 

• Exploatering av strandområdet är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga 

strandmiljöer och riskerar att öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd. Exploatering 

av stränder har negativ påverkan på utter. 

• Infrastrukturanläggningar kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och 

vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka 

vandringshinder. Exploatering kan ha stor negativ påverkan på lax. 

3.4.3 Naturreservat 

Sydväst om utredningsområdet finns naturreservatet Åsums ängar och Åsumallet, se Figur 8. Syftet 

med reservatet beskrivs vara att bevara och utveckla välhävdade strandbetesmarker och slåtterängar 

med lång hävdkontinuitet. Flera hotade och hänsynskrävande djur- och växtarter ska finnas här och 

skyddas (Länsstyrelsen Skåne, 2022).   

Strax sydost om området, direkt söder om järnvägsspåret, planerar kommunen för ett nytt 

naturreservat, Ekenabben och Kvarnnäs. Naturreservatet kan bli beslutat under år 2022. 

  

Figur 8. Naturreservat Åsums ängar och Åsumallet (grön markering med röd pil) sträcker sig längs Hammarsjöns sydvästra 
strand, söder om motorvägen E22. Håslövs ängar ligger ytterligare längre sydost (blå pil). Källa: Skyddad natur, 2022. 

3.4.4 Strandskydd  

Strandskydd är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar. Skyddet är vanligen 100 

m, men kan i vissa fall utökas till 300 m. Skyddet gäller både på land och i vattnet. Runt Hammarsjön 

gäller utökat strandskydd med 300 meter från strandkanten upp på land, se Figur 9, vilket innebär att 

projektet kommer utföras inom strandskyddat område. Strandskyddet gäller 100 m ut i vattnet. Runt 

Hammarsjön gäller även flytande strandskydd, som innebär att strandskyddszonen omfattar land- eller 

vattenområden från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 



 

 

 

Figur 9. Strandskyddat område vid Hammarslundsvallen. Bildkälla: Kristianstad kommun, 2022. 

4 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

4.1 AVGRÄNSNING OCH OMFATTNING AV PROJEKTET 

Geografiskt är projektet avgränsat till området vid Hammarslundsvallen och dess närområde. Området 

vilket är beläget ca 2 km sydost om centrala Kristianstad, består idag av flera generationers 

dammvallar för uppdämning av Hammarsjön. Se Kapitel 3 Lokalisering för mer information kring 

position. Föreslagen placering av den nya dammvallen är norr om den senast uppförda vallen från 

2004. Arbetsområdet planeras omfatta en stor del av Södra Björket, dvs området söder om 

Sölvesborgsvägen/E22, se Figur 10 samt Bilaga 1.  
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Figur 10. Karta med de olika delarna av planerad verksamhet markerad. © Lantmäteriet, geodatasamverkan. 

4.2 MARKFÖRHÅLLANDEN 

Området för Hammarslundsvallen samt omgivningarna utgör gammal sjöbotten vilket gör att jordlagren 

och dess mäktigheter är relativt likartade. Underliggande lera har en mäktighet på cirka 15 - 20 m 

innan fast morän nås. Över leran finns ett lager av naturlig organisk torv/gyttja/dy med varierande 

mäktighet om cirka 2 - 5 m. Intill dammvallen från 2004 så överlagras naturliga jordarterna av 

fyllnadsmassor med varierande sammansättning, från mull till grusig sand, med en mäktighet om cirka 

0,5–1 m. I direkt anslutning till befintlig vall är fyllnadsmassornas mäktighet större. För östra delen av 

vallen och mot befintlig pumpstation Pynten är förekomsten av lera betydligt mindre. Även i anslutning 

mot vägbron i västra delen finns moränen på en betydligt högre nivå (Sweco, 2021).   

4.3 BEFINTLIG ANLÄGGNING 

Befintlig dammvall är ca 1200 m lång och är utformad som en fyllningsdamm (dammvall som i 

huvudsak består av packad jord och sten, uppdelad i zoner med olika egenskaper) med tätkärna av 

morän förstärkt med tryckbankar av sprängsten in mot landsidan, norrut. Krönet skall ha projekterats 

för nivån +3,5 (RH2000), nivån varierar idag mellan ca +2,4 till +3,2 m (RH2000) på grund av 

sättningar. 

Figur 11.  Illustration över dammvallarnas placering i förhållande till varandra. Hammarsjön är till höger i illustrationen. Källa: 
SWECO, 2021 



 

 

4.4 PLANERADE ÅTGÄRDER 

Ny dammvall: den nya dammvallen kommer uppföras för att klimatsäkra Kristianstad, detta då 

befintlig dammvall från år 2004 inte är anpassad till framtidens klimat. Dammvallen kommer placeras 

norr om befintlig dammvall ifrån 2004, se Figur 11. Den nya planerade dammvallen byggs med en 

krönnivå på +4,3 (RH2000) och en krönbredd på +4,0 m, se Figur 11. På grund av förväntade 

sättningar så kommer den slutliga krönnivån att bli ca +4,0 m vilket är funktionskravet för vallen. 

Dammvallen kommer ha en vertikal tätkärna bestående av morän.  

Före vallen kan anläggas behöver marken stabiliseras, pga. underliggande lera och gyttja/torv. 

Förstärkning av marken kommer utföras genom djupstabilisering med inblandningspelare 

(kalkcementpelare) ned till fast botten. Inblandningspelare anläggs genom att ett verktyg borras 

genom leran till fastare lager. Vid rätt djup öppnas en ventil och bindemedel (kalk och cement) matas 

ut och blandas med leran. Därefter stiger borret med förutbestämd stigning och rotationshastighet. 

Slutprodukten blir en cylindrisk pelare i jorden. Ett mycket stort antal inblandningspelare kommer att 

anläggas under den planerade vallen, vilket kommer att ta ca 8 månader att genomföra, inkl. 

förarbeten till och med härdning.  

Arbetet med att bygga den nya dammvallen kommer till stor del att ske i etapper, där varje etapp är ca 

50 m. Den nya dammvallen kommer byggas i skydd av befintlig dammvall. Delar av den senast 

byggda vallens släntfot kommer att rivas för att göra plats för den nya vallen. Dammvallen kommer 

anläggas med filter (lager med sand/grus) på ömsom sidor om tätkärnan för att skydda dammvallens 

tätning. Filter på norra slänten av dammvallen kommer även leda läckagevattenflödet från dammen 

och den orörda delen av marken norr om dammvallen. Södra slänten mot Hammarsjön kläs även med 

sprängsten för att stå emot vågerosion. Dammvallen kommer använda bergmassor som stödmaterial 

ovan filtret. Dammvallen kommer att utformas med mätinstrument enligt rekommendationer i Riktlinjer 

för dammsäkerhet, RIDAS (SvenskEnergi, 2020).  

Det översta jordlagret behöver sedan schaktas ur och ersättas med material med bättre egenskaper. 

Massorna har bedömts uppgå till ca 172 000 ton. En stor del av materialet utgör tidigare stödfyllning 

som kommer sorteras ut och återanvändas inom området. Ungefär 49 000 ton av materialet består av 

gyttja och torv som först kommer att läggas upp på särskilt utpekade platser inom arbetsområdet för 

avvattning, och sen köras iväg till en mottagningsstation för massor som kommunen har avtal med.  

För att säkra framkomlighet till planerade åtgärder behöver träd och sly avverkas inom arbetsområdet i 

Björket. Totalt bedöms ca 6,6 ha behöva avverkas. 

Avlett vatten ifrån schakten kommer att pumpas till en sedimentationsbassäng och pumpas därefter, 

efter sedimentering, till Stordiket, en bit uppströms dagvattenmagasinet.  

Arbetena med den nya dammvallen bedöms att kunna utföras utan påverkan på driften av Pyntens 

pumpstation.  

Omgrävning av Gasverksdiket: Gasverksdiket löper norr om dammvallen och kommer ledas om 

cirka 160 m innan utloppet mot dagvattenmagasinet vid Pynten, se Figur 2. Detta utförs för att 

möjliggöra markförstärkning i området för ny dammvall. Diket flyttas på denna sträcka som mest ca 14 

m norrut, se Figur 2. Diket utformas med samma djup och profil som idag.  

Pyntens pumpstation kommer vara i normal drift under omgrävningen av diket förutsatt att grumling 

inte uppstår. I de fall betydande grumling når dagvattenmagasinet kommer pumpstationen stängas ner 

tills grumlingen avtar. Eftersom det finns en risk att grumling uppstår vid omgrävningen av diket så 

planeras arbetet utföras på så sätt att grumling minimeras, se kapitel 4.14 Planerade skyddsåtgärder 

för mer information.  

Sedimentationsbassäng: en temporär sedimentationsbassäng kommer att anläggas väster om 

dagvattenmagasinet vid Pyntens pumpstation. Åtgärden utgör en skyddsåtgärd för att minimera 
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grumling i det vatten som avleds från schakt samt genom avrinning ifrån temporära upplägg av blöta 

massor. Vattnet från sedimentationsbassängen kommer, efter sedimentering, att pumpas till Stordiket, 

där det släpps en bit uppströms Pyntens pumpstation. 

4.5 MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Den planerade verksamheten kommer att omfatta behandling av icke-farligt avfall, se mer i Kapitel 

4.11 Hantering av massor. 

4.6 VATTENVERKSAMHET 

Det finns ingen befintlig tillståndsgiven vattenverksamhet för vallarna. Den planerade 

vattenverksamheten kommer att omfatta olika typer av aktiviteter, vilka är: 

- Grävning och utfyllnad i vattenområde. Nya planerade vallen är ca 1300-1400 m lång och 

kommer att uppta en yta på ca 3,5 ha.  

- Dispens och tillstånd markavvattning för invallningen. 

- Schakt under grundvattenytan i samband med att översta lagret med gyttja, torv och tidigare 

fyllnadsmassor schaktas bort.  

- Grundvattenbortledning under byggtid. Packning av vallens tätkärna behöver ske i torrhet, och 

arbetet sker delvis under grundvattenytan i området. Schakten för tätkärnan behöver därför 

länshållas under arbetet. Arbetet kommer att ske i etapper, med ca 50 m öppen schakt åt 

gången. I och med att jordlagren har låg permeabilitet förväntas grundvattenavsänkningen bli 

lokal.  

- Omgrävning av cirka 160 m av Gasverksdiket för att få plats med ny serviceväg och cykelled.  

- Temporär anläggning av sedimentationsbassäng, dit vatten pumpas från länshållen schakt 

samt från avrunna massor.  

- Temporär överfart för byggtrafik över Stordiket vid en plats, samt två temporära överfarter 

över Gasverksdiket. Dessa anläggs med trummor i dikena.  

Kristianstads kommun har som ensam ägare till alla berörda fastigheter inom arbetsområdet rådighet 

över berört vattenområde enligt 2 kap 4 § 4 p lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet.  

4.7 TEMPORÄRA KONSTRUKTIONER UNDER BYGGSKEDET 

Utöver ytor för upplag och etablering samt byggvägar så kommer det krävas följande temporära 

konstruktioner för bygget av dammvallen, se Figur 10 samt Bilaga 1:  

- En temporär sedimentationsbassäng, belägen väster om dagvattenmagasinet vid Pynten. 

- Två upplagsytor för avrinning av blöta gyttjor och torvmassor.  

- Temporär överfart för byggtrafik över det så kallade Stordiket. 

- Tillfällig transportväg mot arbetsområdet över Gasverksdiket med trummor. 

- Vid schakt längs sträckan för befintliga pumphuset Pynten behöver en temporär stålspont slås 

ner för att garantera områdets totalstabilitet. Över en sträcka på ca 50 m utgörs sponten av en 

slagen spont som slås ner mellan järnvägsspåret och dammvallens norra sida ner till fast 

morän. Schakt utförs till fast morän innan dammvallen anläggs. Efter avslutade 

fyllningsarbeten tas den slagna sponten bort.  

4.8 BYGGTID 

Byggtiden för föreslagna åtgärder är uppskattade till cirka 3 år, med planerad byggstart år 2025. 

Anläggande av ny tätkärna med tätjord utförs lämpligast under tjälfri period (mars-november) medan 



 

 

markförstärkningsarbeten kan utföras under hela året. Tidplanen kan påverkas om arbeten måste 

avbrytas på grund av högvattensituation i Hammarsjön. 

4.9 LOGISTIK 

Transporter till och från arbetsplatsen kommer att ske från E22:an via trafikplats Hammar, väg 118, via 

Byholmsvägen (väg 1659) vidare på Hammarslundsvägen (väg 1658). En temporär arbetsväg 

kommer att anläggas på fastighet Hammarslund 2:6 för att möjliggöra transporter norr om 

pumpstationen Pynten. En alternativ infartsväg till området direkt från E22 har utretts men förkastades 

av Trafikverket. 

 

Figur 12. Planerad in- och utfartsväg till arbetsområdet är markerad med röda pilar i kartan. © Lantmäteriet, geodatasamverkan.  

4.10 HANTERING AV KEMISKA PRODUKTER 

Kalk och cement kommer att användas vid anläggande av inblandningspelarna. Bränsle till 

fordon/maskiner och eventuella hydrauloljor kommer att användas inom arbetsområdet. Uppställning 

av arbetsbodar, maskiner, samt plats för tankning, kommer ske på en yta öster om pyntens 

pumpstation nära infarten till Hammarslund, se Figur 10. Tankning kommer att ske på särskild yta där 

eventuellt spill inte kan förorena underliggande mark, samt där absorptionsmaterial finns tillgängligt. 

Ytan utgörs idag av en hästhage.  

4.11 HANTERING AV MASSOR 

Den planerade verksamheten omfattar hantering av betydande mängder massor. Dels krävs cirka 200 

000 m3 (ca 300 000 ton) fyllnadsmassor av olika typ för uppbyggnad av den nya dammvallen. Och 

dels behöver ca 172 000 ton massor med gyttja/torv och fyllnadsmassor för befintliga vallens 

stödfyllning schaktas bort. Från de urschaktade massorna kommer bland annat stenkross, som utgör 

befintlig stödfyllning, att sorteras ut och återanvändas inom området. För att kunna hantera mängden 

massor så kommer upplagsytor att anläggas i Björket. Bärigheten i området är dålig så upplagsytorna 
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behöver förstärkas genom nedpressning av sprängstensmassor. Efter arbetena är genomförda så 

kommer marken att återställas.  

Blöta massor av organiskt material/torv kommer att mellanlagras på särskilda temporära upplag på 

norra sidan av Gasverksdiket för avrinning.  

Massorna som skall grävas ur har undersökts på föroreningar (se kapitel 5.2), och ingen generell 

föroreningssituation kunde konstateras. Därmed kommer projektet att återanvända massor inom 

området, till exempel till byggandet av nya vägar och stigar, samt eventuellt också till återställning av 

mark. Utredningar pågår om hur massorna kan hanteras och återanvändas. De massor som inte kan 

återanvändas kommer att köras till en mottagningsstation som kommunen har avtal med.  

4.12 VATTENHANTERING 

4.12.1 Grundvatten 

Under byggskedet kan området temporärt påverkas av en lokal grundvattensänkning i anslutning till 

de områden där schakt för tätkärna utförs under nivån -2 m. Schakt kommer ske etappvis om ca 50 

meter öppen schakt samtidigt, så området som påverkas av en lokal grundvattensänkning kommer 

vara litet. Eventuellt inläckande vatten kommer samlas upp och pumpas till sedimentationsbassäng. 

Under driftskedet kommer ett nytt dränagesystem, anlagt in till den nya dammvallen, avleda och 

möjliggöra mätning av läckagevatten. Dränaget kommer vara anlagt över grundvattnets normala 

årsvariationer, därmed bedöms ingen påverkan ske på grundvattenförhållandena under driftskedet.   

4.12.2 Ytvatten 

Länshållningsvattnet från schakten kommer pumpas upp och pumpas till en temporär 

sedimentationsbassäng innan det leds till Stordiket samt dagvattenmagasinet vid Pynten, se kapitel 

4.14 för mer detaljer. Även avrunnet vatten från de blöta massorna kommer att pumpas till 

sedimentationsbassängen. Hammarsjön är slutlig recipient. Uppstår större läckage från schaktslänten 

mot Björket/Gasverksdiket under schakten för tätkärnan så kan tätning i form av temporär pvc-spont 

bli aktuell. Sponten placeras då mellan Gasverksdiket och schakten. Stort läckage förväntas dock inte 

då marken i området består av jordarter med låg permeabilitet. 

4.13 FRAMTIDA UTFORMNING 

Området kommer att utformas för att bibehålla samma funktioner som i dagsläget. Det kommer att 

fortsätta att vara ett rekreationsområde med gång- och cykelvägar. Se Figur 13 för exempel på 

framtida utformning som kommer anpassas utifrån den nya vallen. Den framtida utformningen kommer 

att utredas vidare i det framtida arbetet.  

Figur 13. Exempel på framtida utformning av rekreationsområde. Obs gångstråk i slänt och på krönet av vallen kommer inte att 

anläggas eller anvisas. Källa: Kristianstad kommun, 2021B. 



 

 

4.14 PLANERADE SKYDDSÅTGÄRDER 

Arbetet planeras så att grumling i vattnet som når Hammarsjön minimeras. Bland annat genomförs 

åtgärder i samband med omgrävning av Gasverksdiket samt när den temporära överfarten förläggs 

över Stordiket. Vid dessa arbeten, som medför tillfällig grumling i dagvattenmagasinet, kommer 

pumpstationen stängas av tills grumlingen avtagit. Omgrävningen av Gasverksdiket kommer också till 

stor del att genomföras i torrhet, eftersom nya diket till stor del kan färdigställas innan omledning sker. 

Det finns även möjlighet att leda förbi vattnet under arbetena.  

Det finns risk för grumling i samband med länshållning av schakt samt avvattning av blöta urgrävda 

gyttje- och torvmassor. Åtgärder planeras för att minimera denna risk. Dels avvattnas uppgrävda 

gyttje- och torvmassor på särskilda ytor på avstånd från Hammarsjön. Det avrunna vattnet kommer att 

samlas upp intill uppläggningsytorna. Vattnet kommer därefter pumpas till en sedimentationsbassäng, 

där ytterligare sedimentering sker. Till sedimentationsbassängen pumpas även vatten från 

länshållning av schakt. Vattnet från sedimentationsbassängen kommer, efter sedimentering, att 

pumpas till Stordiket, där det släpps en bit uppströms Pyntens pumpstation. Både Stordiket och 

pumpstationens dagvattenmagasin är rika på vegetation vilket kommer bidra till en reduktion av 

grumlingen.  

Två övriga kulturhistoriska lämningar, vilka finns intill arbetsområdet, kommer att skyddas under 

arbetet. 

Den fridlysta arten grenigt kungsljus finns strax utanför arbetsområdet. Förekomsten kommer märkas 

ut och skyddas under arbetet.  

4.15 ALTERNATIV UTFORMNING 

Kristianstads kommun har gett SWECO i uppdrag att utreda olika alternativ till vallskydd vid 

Hammarslund. För att kunna säkerställa en ny dammkonstruktion i läge för gamla vallen färdigställd ca 

1860, alternativt att höja vallen från 2004 krävs markstabiliserande åtgärder såväl uppströms som 

nedströms. I Tabell 1 presenteras de utredda alternativen med motiv till varför de ej bedömdes som 

fördelaktiga att utreda vidare (SWECO, 2021). En utvärdering av nya åtgärder genomfördes då 

tidigare utredningar (Nordconsult, 2018; Tyréns 2013) inte tog hänsyn till den otillräckliga 

markstabiliteten i området.   

Tabell 1. Åtgärder med alternativ utformning som beaktats för Hammarslundsvallen med hänsyn till totalstabiliteten för glidytor 
ut mot Hammarsjön (SWECO, 2021). 

Åtgärdsalternativ Motivering 

Kombination av pålastning genom 

stödbank söder om dammvallen 

ifrån år 2004 samt höjning av 

dammvallen. 

Åtgärd var tidigare utvärderat som 

Alt 0 i Norconsult utredning (2018). 

Utredning av åtgärdsalternativet visar på obetydliga tecken på konsolidering i 

underliggande materiallager. Vilket betyder att stödbankens utbredning kommer gå 

långt in, ca 60 m, i Björket för att förhindra djupgående glidytor. Åtgärdsalternativet 

kräver även ytterligare påbyggnad av både vallen och tryckbanken i framtiden. 

Åtgärden minimerar inte stabilitetsproblem för uppströms glidytor. Det bedöms 

dessutom finnas risk att förvärra situationen då fortsatta rörelser i dammvallen ifrån 

år 2004 innebär en osäkerhet kring sprickbildningar. 

Markstabilisering ner till fasta 

jordlager (djup 20–25 m) i 

kombination med ny 

betongkonstruktion i läge för 

dammvallen ifrån ca år 1860.   

Åtgärdsalternativet är begränsande då markarbetena måste drivas genom den 

gamla dammvallens fyllning i det övre skiktet. Det finns dock genomförbara alternativ 

som ex. stålrörspåle med betongfyllning (RD-pålar), slitsmur och jetinjektering.  

Åtgärdsalternativet bedöms som relativt dyrt, grovt uppskattat ca 250–300 MSEK 

med tillkommande kostnad för etablering och byggnation av ny betongkonstruktion. 

De markstabiliserande åtgärderna i läge för den gamla vallen bedöms ej innebära 

stabilisering av dammvallen ifrån år 2004. 

Kalkcementpelare (KC-pelare) ömse 

sida om den nya dammvallen i 

kombination med ny betong-

KC-pelare som används i åtgärdsalternativet för att stabilisera området. För att 

tillgodoräkna effekten ifrån KC-pelarna krävs en utbredning på ca 15–20 m ut i 

Hammarsjön. Det arbetet kommer kräva tillstånd för vattenverksamhet. Arbetet har 
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konstruktion vid dammvallen ifrån ca 

1860. 

även en föreliggande risk för spridning av bindemedel i vattnet. Därmed bedöms 

alternativet som ej fördelaktigt. 

Markförstärkning med tryckta pålar 

(RD eller trä) söder om dammvallen 

ifrån år 2004 för anläggande av ny 

vall. 

Området kräver en omfattande förstärkning vilket skulle betyda att pålarna (RD eller 

trä) måste drivas till stora djup. På grund av detta så bedöms risken som stor att 

pålarna förskjuts, deformeras eller knäcks vid neddrivningen.  

5 MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR PÅ PLATSEN 

5.1 HYDROLOGI 

Projektet kommer utföras på ett flackt område som består av gammal sjöbotten (del av Nosabyviken). 

I område vid Hammarslundsvallen finns det avvattnande dike (Gasverksdiket) som leds till Stordiket 

och vidare till Hammarsjön som slutlig recipient.  

Grundvattenytan i området noterades mellan +0,02 och -0,78 meter under markytan i samband med 

översiktlig miljöteknisk markundersökning år 2022 (WSP, 2022A). I samband med nivåmätningar 

utförda mellan åren 2015–2017 (Tyréns, 2015, 2017) varierade uppmätta absoluta nivåer i RH2000 

från -0,5 i områdets västra delar till -3 i områdets östra delar. Strömningsriktning av ytligt grundvatten 

bedöms vara till lokal dränering som sträcker sig från öster till väster i befintlig vall. 

5.2 MARKMILJÖ 

Aktuellt område undersöktes översiktligt med en miljöteknisk markundersökning år 2022 (WSP, 

2022A), som omfattande provtagning av jord, grundvatten samt sediment och ytvatten från 

Gasverksdiket. Översiktlig undersökning kompletterades med provgropsgrävningar samt ytlig 

jordprovtagning med avseende på klororganiska bekämpningsmedel (WSP, ännu ej slutrapporterade). 

Undersökningar har omfattat analys av metaller inklusive kvicksilver, cyanid, fenoler/ kresoler, PAH, 

alifater, aromater, BTEX, klorerade bekämpningsmedel samt PFAS summa 11. Jordprovtagning har 

begränsats till fyllnadsmassor samt naturliga massor bestående av torv/gyttja/dy, samt ytliga prov av 

underlagrande lera. 

Inom ramen för utförda undersökningar kunde ingen generell föroreningssituation konstateras för jord 

och grundvatten. Sediment samt ytvatten från Gasverksdiket bedöms däremot som lätt förorenat, med 

en viss transport av förorening (metaller, cyanid samt PFAS) till Hammarsjön via Pyntens pumpstation. 

Ingen spridning från diket till jord eller grundvatten inom undersökningsområdet kunde konstateras 

utifrån utförda undersökningar. Fyllnadsmassor inom området bedöms generellt inte vara förorenade, 

med undantag för fyllnadsmassor med inslag av tegel, asfalt, etc., i direkt anslutning till befintlig vall. 

Avvikande fyllnadsmassor bedömdes vara lätt förorenade med avseende på PAH (representativ halt 

>KM<MKM). För naturliga massor av torv/gyttja/dy påvisades metallhalter över Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för KM, halter som bedömdes motsvara naturliga bakgrundshalter i området. 

Påvisad halt (>MKM) DDT i en provpunkt i samband med den översiktliga undersökningen föranledde 

en kompletterande undersökning med avseende på DDT i ytlig jord (WSP, ännu ej slutrapporterad) 

fördelad på tio delytor längs med befintlig vall. Endast i ett av tio samlingsprov kunde DDT noteras 

över rapporteringsgräns, och tidigare påvisad halt bedömdes ej vara kopplad till en generell 

besprutning med bekämpningsmedel av befintlig vall/ spår. 

Överskottsmassor i samband med planerad anläggande av ny vall, både fyllnads- och naturliga 

massor, bör generellt kunna återanvändas inom aktuellt arbetsområde (fyllnadsmassor med inslag av 

asfalt, tegel, etc. undantaget). Ytliga massor från yta med lokalt påvisad DDT-halt kommer behöva 

behandlas separat. 



 

 

5.3 NATURMILJÖ 

5.3.1 Inventeringar av Hammarsjön 

Olika typer av inventeringar har gjorts i Hammarsjön. En av dessa redovisas i rapporten Hammarsjöns 

häckande fåglar, Inventering 2017 och utveckling sedan 1956. I denna inventering är Hammarsjön 

uppdelad i delområden, varav ett berör området söder om Hammarslundsvallen. I denna del 

noterades två häckande par brun kärrhök och två individer skäggdopping (Olsson, 2017). 

År 2018 utfördes en bottenfaunainventering av Hammarsjön (Stenberg och Åbjörnsson, 2018). Tolv 

taxa hittades här, vilket är en förbättring från 1970-talet eftersom antalet taxa har ökat på platsen 

(Stenberg och Åbjörnsson, 2018). 

År 2010 utfördes provfiske i Hammarsjön (Dahl, 2011). Tolv fiskarter fångades i sjön. Resultatet 

visade på att de dominerande arterna i Hammarsjön var abborre, mört, björkna och brax. Det fanns 

även en stor andel benlöja. Övriga arter som fångades var faren, gers, gädda, gös, sandkrypare, sarv 

och sutare (Dahl, 2011).  

Årligen utförs även provfiske efter mal i Helge å, där en av provfiskelokalerna är vid utloppet av 

Helgeå, strax väst om utredningsområdet (Jezek, 2017). Senaste rapporten för provfisket är från 2017. 

Under detta år fångades åtta malar vid lokalen vid utloppet av Helge å (Jezek, 2017). Mal förekommer 

även i Hammarsjön där den troligtvis födosöker och i de västra delarna av sjön finns även habitat som 

kan fungera som lek och uppväxtområde (Andreas Jezek, skriftlig kommunikation).  

5.3.2 Naturvärdesinventeringar 

En naturvärdesinventering genomfördes år 2017 av Norconsult i samband med att en ny pumpstation 

anlades öster om Hammarslundsvallen, se Figur 14 (Norconsult AB, 2017). Inom denna inventering 

inventerades även fåglar samt limniska värden vid pumpstationens utlopp i Hammarsjön. Den 

sydöstra delen av skogen norr om Hammarslundsvallen tilldelades vissa naturvärden på grund av 

förekomst av ask och alm. De högsta naturvärdena var dock knutna till lövsumpskogen sydöst om 

vallen, samt till vattenområdet (Norconsult AB, 2017).  
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Figur 14. Inventeringsområde och naturvärdesobjekt från Norconsult AB:s naturvärdesinventering 2017 (Norconsult AB, 2017).  

 

Inventeringen av limniska värden utfördes av Hydrophyta Ekologikonsult vid stordikets utlopp, se Figur 

15. Strandkanten och vattenområdet närmast land tilldelades naturvärdesklass 2, högt naturvärde 

(Norconsult AB, 2017). Tjugo arter av undervattensväxter noterades, varav den enda rödlistade arten 

var pilblad (NT). En övrigt intressant art som noterades var korsslamkrypan som endast rapporterats 

från ett fåtal platser i Skåne. Vattenvegetationen dominerades annars av bladvass närmast stranden, 

samt gul näckros. I de djupare delarna längre ut i vattnet noterades bland annat säv, igelknopp vit- och 

gul näckros, samt ax-, hår- och kransslinga (Norconsult AB, 2017).  



 

 

 

Figur 15. Området som inventerades inom Hydrophyta Ekologikonsults limnologiska inventering 2017. Kartbild från av 
Hydrophyta Ekologikonsults inventeringsrapport. 

 

Under sommaren 2021 och våren 2022 genomförde WSP naturvärdesinventeringar runt 

Hammarslundsvallen. I inventeringarna identifierades 15 naturvärdesobjekt varav fyra med högt 

naturvärde, fyra med påtagligt naturvärde och sju med visst naturvärde, se Figur 16. Områdena med 

högst naturvärden finns söder om vallen och är kopplade till Hammarsjön, strandkanten och 

sumpskogskogsmiljöerna närmast sjön.  

 

 

Figur 16. Identifierade naturvärdesobjekt ur naturvärdesinventeringarna från 2021 och 2022 (WSP, 2022B). 
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5.3.3 Naturvårdsarter  

Artportalen 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, 

ansvarsarter och signalarter. Dessa indikerar att ett område har högt naturvärde eller i sig själv är av 

särskild betydelse för biologisk mångfald.  

En sökning av naturvårdsarter i Artportalen 2022-03-29 för perioden 1997–2021 har gjorts kring det 

inventeringsområde som WSP:s naturvärdesinventering utförts inom, se gult område i Figur 17. 

Sökningen visar på över 800 fynd av över 80 arter. Den stora majoriteten av dessa är fågelarter. Detta 

ter sig inte orimligt då området beskrivs som mycket fågelrikt och frekvent besöks av fågelskådare. 

Fågelarter som omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1, och som setts inom inventeringsområdet är 

sångsvan, mindre sångsvan, brun kärrhök, brun glada, havsörn, kungsfiskare, blå kärrhök, fiskgjuse, 

törnskata, salskrake, sparvhök, jorduggla, stenfalk, pilgrimsfalk, vit stork, vitkindad gås, fisktärna, 

skräntärna, storlom, trana, bivråk och spillkråka. Majoriteten av fynden är rapporterade från lokalen 

Hammarspynt och som sträckande eller förbiflygande. Kungsfiskare har ofta setts i östra delen av 

inventeringsområdet. Havsörn har en känd häckning ungefär 1 km från inventeringsområdet. 

Rödlistade arter, fridlysta arter och skogliga signalarter, exklusive fågelarter, från utsökningen 2022-

03-29 visas i Figur 17. Arterna som visas är rapporterade inom ett avgränsningsområde på 500 meter 

från inventeringsområdet. I Tabell 2 redovisas de naturvårdsarter som rapporterats inom 

inventeringsområdet, exklusive fågelarter.  

I vassen intill den östra delen av sjön strax utanför sökområdet har den sällsynta arten vassvivel, som 

är rödlistad som sårbar (VU), noterats i maj 2021. Detta är det enda kända fyndet i Sverige sedan 

1960.  

 

Figur 17. Karta över fyndplatser av naturvårdsarter från Artportalen, exklusive fågelarter. Inom det blåmarkerade området har 
det skett naturvärdesinventering under 2021 och 2022 (WSP, 2022B). Det gula området visar på det sökområde som använts i 
sökning i Artportalen. 

 



 

 

Tabell 2. Registrerade naturvårdsarter inom WSP:s inventeringsområde från Artportalen (exkl. fåglar). 

Art Antal obs. Antal obs. Senast obs. 

Almsnabbvinge CR 1 2007 

Ask EN 1 2008 

Bandnate VU 1 1997 

Grenigt kungsljus VU, fridlyst 2 2016 

Gullstånds VU 19 2018 

Gullviva Fridlyst 2 2008 

Kavelhirs NT 1 2008 

Klofibbla NT 1 2008 

Långarmssäckbagge NT 1 2014 

Mosshumla NT 1 2009 

Naverlönn CR 1 2008 

Pilblad NT 2 2009 

Rosenlök NT, fridlyst 11 2017 

Skogsödla Fridlyst 4 2022 

Tvåblad 
Fridlyst, 
signalart 1 2008 

Utter NT 1 2016 

Vanlig snok Fridlyst 8 2022 

 

Naturvärdesinventeringen 2021/2022 

Under WSP:s naturvärdesinventering noterades fyra fridlysta arter; tvåblad, skogsödla, idegran och 

grenigt kungsljus. Tvåblad förekommer rikligt i ett område öster om vallen.  

Även ett antal rödlistade arter noterades inom inventeringsområdet. Gullstånds (VU) är (utöver grenigt 

kungsljus) den av arterna som förekommer närmast den nuvarande vallen. Arten finns i flera exemplar 

intill sjöstranden söder om vallen.  
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Noterade naturvårdsarter visas i Figur 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Noterade naturvårdsarter från WSP:s naturvärdesinventering 2021/2022 (WSP, 2022B).  

5.3.4 Biotopskydd 

Inom inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen 2021/2022 finns tre biotopskyddade objekt, se 

Figur 19. Det ena är ett vattenfyllt dike som gränsar till betesmark i öst och en stig i väst samt till 

betesmark i norra delen av diket. Vattenspegeln i diket var vid fältbesöket ca 1 m brett, vattnet var 

grumligt utan sikt till botten och nästintill stillastående. Inga vattenväxter noterades och i kanterna 

växer mestadels ung björk. Det andra biotopskyddade objektet är en allé bestående av medelgrova 

oxlar. Allén gränsar mot betesmarken norr om allén. En biotopskyddad stenmur noterades i östra 

delen av inventeringsområdet. Stenmuren sträcker sig utmed en betesmark, den är delvis solbelyst 

och delvis övervuxen av fläder, syren, hassel, tysklönn och rosor. Den är ca 0,5 m hög och ca 1,5 m 

bred.  



 

 

 

Figur 19. Noterade biotopskyddade objekt inom inventeringsområdet från naturvärdesinventeringen 2021/2022 (WSP, 2022B). 
Blå linje visar ett dike, rosa linje en allé samt grön linje en stenmur.  

5.4 YTVATTEN 

5.4.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten fastställs med stöd av 5 kap MB, enligt vattenförvaltningsförordningen 

och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25. Miljökvalitetsnormerna uttrycker 

vattenförekomsternas kvalitet vid en viss tidpunkt, till exempel att alla vattenförekomster ska uppnå 

god ekologisk status och god kemisk status till ett visst år. 

Hammarsjön omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten (Hammarsjön, SE620406-140165). 

Miljökvalitetsnormen för ekologisk status är för sjön satt till God ekologisk status och 

miljökvalitetsnormen för kemisk status är satt till God kemisk ytvattenstatus, med undantag i form av 

mindre stränga krav för de nationellt överskridande ämnena kvicksilver och kvicksilverföreningar samt 

bromerade difenyletrar (VISS, 2022). Vattenförekomstens status och miljökvalitetsnormen redovisas i  

Tabell 3. 

Tabell 3. Miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk ytvattenstatus i vattenförekomsten Hammarsjön (SE620406-140165). 
Källa: VISS, 2022. 

Grundinformation Ekologisk status Kemisk status 

EU-ID Vattenförekomst Status Kvalitetskrav 

(MKN) 

Status Kvalitetskrav 

SE620406-

140165 

Hammarsjön God  God Uppnår ej god  God* 

*Mindre stränga krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerade difenyleter 
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5.5 DIKNINGSFÖRETAG 

De planerade arbetena berör fyra markavvattningsföretag, bland annat vid omgrävning av diket för 

den nya vallen. Diket, kallat ”Gasverksdiket” ingår som vattenanläggning i företagen. Nya dammvallen 

byggs också inom båtnadsområdet. De tre företagen där en ingående vattenanläggning berörs är: 

Nygrävning av floddiken inom Nosaby-Hammarssjön år 1921 (aktnr 11-KLS-356) 

Nosaby-Hammarsjöns invallning 1903-1904 (aktn 11-DIV-114) 

Nosaby-Hammarsjö landvinning 1870 (aktnr 11-NBJ-77) 

Kristianstads kommun har i februari 2022 lämnat in en ansökan till mark och miljödomstolen i Växjö 

om utrivning av dikningsföretaget Nygrävning av floddiken inom Nosaby-Hammarssjön år 1921. Målet 

har målnummer M 557-22. En utredning av markavvattningssakkunnig (Bertil Svensson, BS Vatten) 

har visat att de äldre företagen trädde ur kraft i och med att 1921 års företag färdigställdes.  

Utöver ovanstående företag finns markavvattningsföretaget Nedre Helgeåns regleringsföretag av år 

1936 i området. Företaget omfattar Helge å mellan Torsebro och Yngsjö, inklusive Aralövssjön och 

Hammarsjön, en yta om totalt 3910 hektar. Ingen ingående vattenanläggning berörs av projektet, utan 

endast liten areal båtnadsområde. 

5.6 NÄRBOENDE 

Närmsta boende till projektet finns i bostadsområdet Hammarslund som ligger ca 200 m nordost om 

vallen. Mellan vallens lokalisering och bostadsområdet finns skogsområden som skymmer sikten där 

emellan. Väst om vallen, på norra sidan väg E22, finns bostadsområdet Udden med närmast boende 

på Skepparegatan ca 300 m från vallen. Med både höga träd och väg E22 mellan vallen och 

bostadsområdet är vallen inte synlig för de boende.  

Bostäder finns också längs med planerad in- och utfartsväg. Dels villor och radhus vid Hammarslund, 

och dels friliggande villor och en gård längs Byholmsvägen.  

5.7 KULTURMILJÖ 

5.7.1 Regionalt kulturmiljöprogram 

Länsstyrelsen i Skåne län har låtit ta fram ett regionalt kulturmiljöprogram där bevaransvärda delar 

pekats ut i form av ”kulturmiljöstråk” och ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer”. Två av dessa områden 

berörs av aktuellt projekt.  

Kulturmiljöstråk: Helge å 

Utredningsområdet finns inom kulturmiljöstråket Helge å. I motivet för kulturmiljöstråket Helge ås 

bevarande anges att kvarvarande sanka strandängar, främst i Kristianstads Vattenrike, under mycket 

lång tid har utnyttjats för bete och det är av stort värde att denna hävd fortgår. Åns betydelse i äldre tid 

befästs ytterligare genom de kvarvarande borgarna i området. Aktiviteter och verksamheter direkt 

relaterade till Helge å har ett särskilt värde i detta sammanhang och är av största betydelse för 

upplevelsen och förståelsen av landskapet. 

Särskilt värdefull kulturmiljö: Kristianstad 

Nordväst om utredningsområdet, norr om väg E22, finns den särskilt värdefulla kulturmiljön 

”Kristianstad”. I motivet för bevarandet anges att Kristianstad framstår som ett av Nordens mest 

intressanta exempel på renässansens stadsanläggningar. Genom de många välbevarade miljöerna 

och enstaka byggnadsobjekten får man en god bild av utvecklingen från 1600-talet och fram till våra 

dagar. Framträdande inslag i bebyggelsen är den av förvaltning och militär präglade arkitekturen. Av 



 

 

särskild betydelse för staden är den gamla rutnätsplanen, den fria sikten över Helge å och det äldre 

byggnadsbeståndet. Av intresse är, förutom enstaka offentliga byggnader, även flerfamiljshusen och 

villabebyggelsen från 1900-talet och den tidiga industribebyggelsen. 

5.7.2 Kulturmiljöprogram för Kristianstad kommun 

Kristianstads kommun tog år 1995 fram ett kommunalt kulturmiljöprogram som beskriver värdefulla 

kulturmiljöer (Kristianstad kommun, 2013). I kommunens översiktsplan från år 2013 (kapitel 3) anges 

att programmet ger dålig vägledning för olika typer av beslut. Området kring Hammarslundsvallen är 

inte utpekat i kulturmiljöprogrammet (Kristianstad kommun, 2013).  

5.7.3 Kulturmiljöinventering 2018 

I Kristianstad kommuns kulturmiljöinventering från 2018 har ett flertal fastigheter strax öster om 

Hammarslundsvallen pekats ut, se Figur 20. (Kristianstad kommun, 2021A). Flera av fastigheterna 

gränsar till arbetsområdet för byggnationen av den nya vallen. Värdena för de utpekade mindre 

fastigheterna är villor med prägel av olika delar av 1900-talet. Den större fastighetens är ett utpekat 

gårdskomplex i natursten som tillhör den äldsta bebyggelsen på platsen och som påminner om 

stadsdelens lantliga läge. Av de fastigheter som är närmast arbetsområdet anges de som är sårbara 

vara fastigheterna Hammarslund 2:5, -7:7, -14:7, -15:13, -15:19, och -15:21. De närmast 

arbetsområdet som anges ha viss tålighet för förändring är Hammarslund 14:3, -15:12, -15:15,  och -

15:17 (Kristianstad kommun, 2021A). 

 

Figur 20. Utpekade fastigheter i Kristianstads kommuns kulturmiljöinventering från 2018. Bildkälla: Kristianstad kommun, 2021A. 

 

I kulturmiljöinventeringen pekas stordiket öster om Hammarslundsvallen ut som blåstruktur då detta 

vattendrag utgör en del av stadens historiska kanalsystem, se Figur 21 (Kristianstad kommun, 2021A). 

Även strandkanten söder om Hammarslundsvallen är utpekat som blåstruktur (Kristianstad kommun, 

2021A). 
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Figur 21. Utpekade grön- och blåstrukturer i Kristianstad kommuns kulturmiljöinventering 2018. Stordiket är markerat med svart 
pil. Bildkälla: Kristianstad kommun, 2021A. 

5.7.4 Kulturhistoriska lämningar 

Två kulturhistoriska lämningar finns strax öster om Hammarslundsvallen (Fornsök, 2022). Det ena är 

ett gränsmärke märkt ”Kristianstad Stads-Gräns” och har RAÄ-nummer Kristianstad 96:1. Den andra 

kulturhistoriska lämningen är ett minnesmärke i form av en arkimedisk skruv som under 1800-talet 

användes vid torrläggningen av Nosabyviken, med tillhörande informationsskylt av mässing. Objektet 

har RAÄ-nummer Kristianstad 97:1. Båda objekten är i Riksantikvarieämbetets register upptagna som 

övrig kulturhistorisk lämning (Fornsök, 2022). 

5.8 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Området omfattas av ett riksintresse för friluftsliv, Araslövssjön-Hammarsjön-Helge å, se kapitel 3.4.1.  

Mellan befintlig vall och Hammarsjön går idag Skåneleden. Den berörda sträckan är välanvänd för 

promenader, med utsikt över sjön, se Figur 22. Sträckan av Skåneleden söder om 

Hammarslundsvallen, tillsammans med leden norr om Hammarslundsvallen, utgör del av Södra 

Björkets motionsspår (Kristianstad kommun, 2022). Leden norr om vallen är även en del av cykelleden 

Sydostleden, sträckan Sölvesborg - Kristianstad. Ett elljusspår går också på den norra slingan och 

vidare in i skogen norr om slingan. Även denna del ingår i Södra Björkets motionsspår. 

Hammarsjön är skyddad som naturreservat och Natura 2000-område, se kap 3.4.2 och 3.4.3, vilket 

medför värden för friluftslivet. Sjön tillhör också Nedre Helgeåns fiskevårdsområde. Hela området 

kring Hammarslundsvallen och en bit in i skogen norr om är dessutom utpekad som strövområde av 

Kristianstad kommun (Kristianstad kommun, 2022).  

 



 

 

 

Figur 22. Karta över Södra björkets motionsspår inom området. På kartan markeras även vilka leder och stigar som ingår i 
Skåneleden och Sydostleden. Källa: Kristianstad kommun, 2022. 

5.9 KLIMAT 

5.9.1 Klimatförändring  

Rapporten ”Klimatanalys i Skåne län” utförd av SMHI (2012) redovisar en analys av Skånes framtida 

klimat baserat på olika klimatscenarier. En sammanfattande överblick över Skånes framtida klimat 

redovisas nedan. 

Årsmedeltemperaturen för Skåne kommer öka successivt till följd av klimatförändringarna. 

Medeltemperaturen för åren 1961–1990 var 7,2 °C och 1991–2010 var 8,0°C. I slutet av 2100 så 

modelleras årsmedeltemperaturen vara ca 11°C, med stor variation och spridning över åren och 

klimatscenarion.  

Årsnederbörden i Skåne förväntas gradvis öka i framtiden, stor variation mellan åren förväntas dock. 

Medianvärdet i slutet av seklet för årsmedelnederbörden är ca +20% jämfört med referensperioden 

1961–1990 (747 mm). Variation i mängden nederbörd ses över årstiderna med den tydligaste 

ökningen av nederbörd under vintern, med en ca 30% ökning i slutet av år 2100. Det finns även en 

ökande trend för höst och vår medan nedbörden under sommaren inte visar någon tydlig förändring. 

Medelnederbörden har redan ökat ifrån referensperioden, för perioden 1991–2010 var 

årsmedelnederbörden 805 mm (8% ökning). Majoriteten av analyserade klimatscenarier visar även 

ökning av 10-årsnederbörd i framtiden (SMHI, 2012).  

Det förändrande klimatet kommer även påverka vattenföringen i Skånes vattendrag. Helge å kommer i 

framtiden, jämfört med referensåren 1963–1992, få en ökad vattenföring i början och slutet av året och 

lägre vattenföring under våren och sommaren. Mindre av nederbörden som lagras i form av snö under 

vintern leder till ökat flöde under den perioden. Det betyder även ett minskat flöde under våren då 
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snösmältningen minskar i framtiden. En längre växtperiod till följd av ökad avdunstning under vår och 

höst kommer resultera i att minskad mängd nederbörd når vattendraget. För Helge å, vid utlopp 

Hammarsjön, beräknas den totala 100-årstillrinningen öka med ca 20% i slutet av seklet, det finns 

dock stor variation mellan olika klimatscenarierna. 100-års vattenföringen är idag 284 m3/s och 

beräknas i slutet av året vara mellan 316–323 m3/s (25–75 percentiler av klimatscenarierna) (SMHI, 

2012). 

Havsnivåerna kring Skånes kust kommer gradvis fortsätta stiga. Långa tidsserier av havsvattenståndet 

visar hur havnivåhöjningen ökar med tiden. Höjningen varierar mellan åren men sedan 1980 har den 

absoluta ökningen varit ca 3 mm/år. Vattenståndet är resultatet av flera faktorer så som vindar, 

lufttryck, vattnets densitet, landhöjningen och världshavens vattenstånd. Havsmedelvattenståndet 

beräknas öka mellan 85–90 cm längs Skånes kust. Det betyder att 100-årsvattenståndet i slutet av 

seklet beräknas vara mellan ca 215–260 cm (RH2000). Återkomsttiden för extremt vattenstånd, 

beräknas ske med kortare mellanrum i framtiden (SMHI, 2012).  

5.9.2 Klimatanpassning 

I Kristianstads finns Sveriges lägsta markpunkt på -2,31 m under havsytan. Vattenståndet i 

Hammarsjön pendlar normalt mellan -0,1 och +1,5 m i förhållande till havsytan (Naturvårdsprogram för 

Kristianstads kommun). Kristianstadslättens låga läge gör att stora arealer årligen översvämmas och 

att den centrala staden är särskilt utsatt för risk att översvämmas. Denna översvämningsrisk är det 

som driver arbetet med att anpassa och stärka de vallar som finns med hänsyn taget till pågående 

klimatförändringar. Dimensionerade framtida nivån som Kristianstad måste skyddas mot ligger på 

+3,59 m vid Hammarslund. Detta är baserat på beräknat 10–20 årsflöde, 200 kbm/s, i Helge å samt 

förväntad havsnivå, +3,5, år 2100. Därför planeras den nya Hammarlundsvallen utformas med en 

framtida krönnivå på +4,0 med höjd tagen för bl.a. våguppspolning (Kristianstad kommun, 2021). 

Eftersom det förväntas sättningar om ca 20 cm så byggs vallen initialt med krönnivå +4,3 m.  

5.9.3 Riskhantering 

De pågående klimatförändringarna kommer framöver resultera i större risk för översvämningar. MSB 

har tagit fram flera hot- och riskkartor över områden i Sverige som har en betydande 

översvämningsrisk enligt förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Kristianstad är ett av de 

utpekade områdena och det finns hotkartor över översvämning till följd av förhöjd vattennivå i havet 

samt Helgeå. Utifrån dessa kartor har Länsstyrelsen Skåne gjort bedömningen att översvämningar 

kan ske, vid högst beräknade flödet, innanför systemet av de befintliga skyddsvallarna (Länsstyrelsen 

Skåne, 2021). 

Riskhanteringsplanen för Kristianstadsområdet år 2022–2027 tar hänsyn till klimateffekterna och har 

tagit fram åtgärder för att minska negativa effekter av översvämning. Åtgärderna är uppdelade i fyra 

kategorier; förebyggande åtgärder, skyddsåtgärder, beredskapsåtgärder och återställningsåtgärder 

(Länsstyrelsen Skåne, 2021).  

6 FÖRUTSEDDA MILJÖEFFEKTER 

6.1 LANDSKAPSBILD 

Landskapsbilden kommer främst förändras i och med att ca 6,6 hektar skog avverkas norr om den 

befintliga vallen. Detta kommer vara synligt om man rör sig i området och uppe på den nya vallen, 

men bedöms ändå vara på ett begränsat område. Den avverkade delen av skogen kommer inte vara 

synlig från de mest närliggande bostäderna, då det kommer finnas kvar träd och skogsområden som 



 

 

utgör naturligt insynsskydd. Landskapsbilden förändras även genom att den nya vallen blir högre än 

den nuvarande, och de tre vallarna tillsammans skapar en påtaglig mänsklig konstruktion i området. 

Vallen kommer dock främst synas från Hammarsjön i riktning norrut.  

Förändringarna på landskapsbilden bedöms inte medföra någon betydande negativ förändring på lång 

sikt. På kort sikt kommer påverkan vara större i och med att området kommer vara en 

byggarbetsplats. En positiv förändring för upplevelsen av landskapet är att det kommer gå att få längre 

utblickar uppifrån den nya vallen, jämfört med idag.  

6.2 NATURMILJÖ 

Sex av naturvärdesobjekten (ID 3, 4, 10, 11, 13, 14) som identifierades under 

naturvärdesinventeringen 2021/2022 kommer att påverkas av projektet (Figur 16). De påverkade 

objekten är ruderatmark precis norr om den befintliga vallen, där den nya vallen kommer byggas, en 

del av skogen nordväst samt nordöst om vallen, en tidigare allé av oxlar på gränsen mellan skogen 

och betesmarken i nordöst, ett skogsområde i nordost, samt betesmarken i nordöst som gränsar till 

oxelallén. Skyddsåtgärder för att minimera påverkan kommer att utredas. Samtliga berörda objekt har 

tilldelats visst naturvärde och inga rödlistade eller fridlysta arter har noterats under inventeringen, med 

undantag för ask och alm i skogen. Då naturvärdena inom objekten är låga och inga sällsynta arter 

förekommer, bedöms vallbyggnationen inte medföra någon påtaglig förlust av naturvärden. Frågan om 

behov av kompensationsåtgärder kommer att utredas under det fortsatta arbetet.  

Vid vallens västra del, på gränsen till arbetsområdet, finns exemplar av den fridlysta och rödlistade 

arten grenigt kungsljus. Vid byggnation av vallen kommer försiktighethetsåtgärder vidtas för att 

undvika förekomsterna. Förekomstområden kommer att markeras ut i fält och undvikas under arbetets 

gång.   

Påverkan på fågellivet i området kommer att utredas vidare under fortsatta arbetet. Bland annat har en 

häckfågelinventering genomförts i området under maj-juni 2022, rapporten håller på att arbetas fram. 

Fågellivet bedöms främst kunna påverkas negativt genom störningar under byggtid. Så eventuell 

påverkan kommer i så fall vara av temporär karaktär.  

6.3 VATTEN 

Påverkan på Hammarsjön och dess miljökvalitetsnorm kommer att utredas vidare. Inga olje- eller 

dieselspill bedöms kunna påverka Hammarsjön, eftersom inga arbeten sker i anslutning till sjön. 

Eftersom schaktområdet inte har några markföroreningar utöver bakgrundshalter så förväntas inte 

utsläpp av vatten innehålla några särskilt förorenade ämnen eller andra ämnen som kan skada 

vattenmiljön. Därmed förväntas projektet inte påverka Hammarsjöns kemiska status. Inte heller 

kvalitetsfaktorn Särskilda förorenade ämnen, som ingår i ekologisk status, förväntas påverkas 

negativt.  

Det planerade arbetet inom projektet kan resultera i grumling. Den potentiella grumlingen kommer 

vara lokal och ske under byggprocessen. En kontinuerlig grumling skulle kunna påverka 

kvalitetsfaktorn Ljusförhållanden negativt och resultera i försämrade förutsättningar för fisk och 

bottenfauna. I detta fall ger projektet endast upphov till en temporär påverkan. Föreslagen 

vattenhantering ger dessutom goda möjligheter att hantera den grumling som kan uppstå, se kapitel 

4.14. Genom denna hantering av vatten bedöms grumlingen kunna hanteras så att Hammarsjön inte 

påverkas negativt. Det är bara vid kraftigare nederbörd som omloppstiden i Gasverksdiket och 

sedimentationsbassängen eventuellt blir för kort för att reducera grumlingen. Frågan kommer att 

utredas vidare i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.  

Kommunen ansökt om utrivning av det gällande dikningsföretag vars vattenanläggning berörs av 

planerade arbeten. I och med utrivningen så kommer Kristianstads kommun ta över ansvaret för alla 
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vattenanläggningar i området, ett ansvar som de i praktiken redan har idag. Dikningsföretagen 

bedöms därmed inte bli en fråga i kommande prövning. Vad gäller markavvattningsföretaget Nedre 

Helgeåns regleringsföretag av år 1936 berörs eventuellt en liten areal båtnadsområde. Men detta 

föranleder ingen åtgärd eftersom marken ägs av kommunen. Markavvattningsföretag förvaltar inte 

båtnadsområdet utan detta ligger endast till grund för andelstalen. 

6.4 NATURA 2000 

Projektet kommer endast ha indirekt påverkan på angränsande Natura 2000-områden. Detta då inga 

åtgärder kommer resultera i något ianspråktagande av mark eller fysisk förändring av miljön inom 

Natura 2000-områdena. Den potentiella påverkan från projektet kommer främst bestå av potentiell 

grumling i vattnet under byggskedet, samt bullerpåverkan. 

6.4.1 Hammarsjön 

Natura 2000-området Hammarsjön är utpekat enligt Art- och habitatdirektivet. Majoriteten av området 

består av naturtypen naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation (3150) (Länsstyrelsen 

Skåne, 2018). 

Grumling skulle kunna resultera i en kortvarig påverkan på naturtypen 3150. Dock förväntas planerade 

skyddsåtgärder göra så att arbetet utförs med en minimering av grumling, läs mer i kapitel 4.14 

Planerade skyddsåtgärder. Sjöns storlek betyder även att en utblandning av det potentiellt grumliga 

vattnet kommer ske när det når vattenförekomsten.  

Av de utpekade Natura 2000-arterna så skulle lax kunna påverkas negativt av grumling under 

byggtiden. Men då Helge å i nuläget klassats som starkt grumligt vatten så bedöms laxen kunna 

anpassa sig. Beståndet sjönajas finns endast i de södra delarna av sjön, långt ifrån planerat arbete, 

och bedöms därmed inte påverkas av planerat projekt.  

Sammanfattningsvis förväntas inte bevarandestatusen för varken utpekade naturtyper eller för någon 

av de utpekade Natura 2000-arterna påverkas förutsatt skyddsåtgärder implementeras. 

6.4.2 Hammarsjöområdet 

Natura 2000-området Hammarsjöområdet är utpekat enligt Fågeldirektivet (Länsstyrelsen, 2016). 

Området skulle kunna påverkas av buller, som kan resultera i avvikande beteenden och reducerad 

häckning, eller genom att grumling påverkar möjligheter för fåglar att jaga fisk, eller påverka tillgången 

på fisk.  

WSP har på uppdrag av Kristianstads kommun genomfört en bullerutredning inför de planerade 

arbetena. Konsekvenser för Natura 2000-området utvärderas efter Trafikverkets TDOK 2014:1021 

”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg”, som bygger på forskning inom programmet 

TRIEKOL. Där har man sett att fågel inte påverkas på ett betydande sätt under 50 dBA. Resultaten 

från bullerutredningen visar att trafikbullret alstrat av byggtrafiken innehåller riktvärdet för Natura 2000-

området. Byggbullret överskrider riktvärdet för Natura 2000-området vid den norra kusten av 

Hammarsjön, mot E22. Med beaktande av befintligt trafikbuller från E22 så utgör dock byggbullret inte 

en väsentlig ökning av bullret i området. Därmed förväntas inte fågellivet inom Natura 2000-området 

påverkas negativt med avseende på tillkommande bullerpåverkan. 

För fågelarten fiskgjuse (Pandion haliaetus), en av arterna som ingår Natura 2000-områdets 

prioriterade bevarandevärden och vars förekomst är fastställd i regeringsbeslut, anges grumling som 

ett artspecifikt hot. Dess bevarandestatus är för närvarande icke-fullgod (Länsstyrelsen, 2016). I och 

planerade skyddsåtgärder så förväntas inte en eventuell påverkan ge några negativa konsekvenser 

för fiskgjuse.  



 

 

Generellt kan grumling även medföra försämrade förutsättningar för undervattensvegetation och 

evertebrater till följd av grumlighet som indirekt kan påverka fåglar inom området då det lokalt kan vara 

svårare att söka föda i sjön. Skyddsåtgärder planeras för att minska grumling i vatten, läs mer i kapitel 

4.14 Planerade skyddsåtgärder. Exakt utformning är inte beslutad ännu men förväntas ske på så sätt 

att omfattning minimeras. 

Sammanfattningsvis förväntas inte bevarandestatus påverkas för någon av de utpekade fågelarterna 

inom Natura 2000-området förutsatt att skyddsåtgärder implementeras. 

6.5 KULTURMILJÖ 

Projektet berör inte några kända forn- eller kulturlämningar. De båda övriga kulturhistoriska 

lämningarna som finns intill arbetsområdet kommer att skyddas under byggnationen.  

6.6 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Påverkan på rekreation och friluftsliv kommer under byggtiden vara negativ då det inte kommer vara 

möjligt att röra sig i området så som nu, förutom utmed grusvägen längs vattnet. Stigar och leder 

kommer stängas av, bland annat Södra Björkets motionsspår i delen söder om E22, och det kommer 

istället vara byggarbetsplats i området. Den enda öppna stigen förbi området kommer vara grusvägen 

intill vattnet, som kommer erbjuda en fortsatt passage in till Kristianstad, bland annat för Skåneleden. 

Sydostleden kommer behöva ledas om till grusvägen längs med vattnet, och samsas med 

Skåneleden. Redan idag är dock cyklister delvis anvisade till denna grusväg, eftersom till exempel 

Kristianstadturen, som är en lokal cykelslinga, går här.  

Efter att byggnationen är klar bedöms dock påverkan bli positiv, eftersom nya leder kommer anläggas 

för att ersätta de tidigare, samt för att den nya vallen kommer bli högre än den gamla, vilket medför 

bättre utblickar från toppen.  

6.7 NÄRBOENDE 

Den fleråriga byggtiden av dammvallen kommer troligen att upplevas som negativ för närboende. 

Uppställning av maskiner kommer att behöva ske intill sydvästra delen av Hammarslund, vilket gör att 

bygget kan komma att upplevas som nära de boende under lång tid. Byggtrafiken kommer också att 

upplevas som en trafikökning i området. Södra Björket, vilket är ett viktigt närrekreationsområde, och 

en länk till staden, kommer bli otillgängligt under drygt 3 års tid. Enda möjligheten att passera området 

blir via grusvägen längs med Hammarsjön. Damning från vägar och upplagsytor kan komma att 

påverka närområdet. 

WSP har på uppdrag av Kristianstads kommun genomfört en bullerutredning inför de planerade 

arbetena. Syftet är att utreda om arbetets buller och den påföljande byggtrafiken innehåller 

bullerriktvärdena vid närmaste bostäder och inom naturområden. Ekvivalent industribuller, ekvivalent 

trafikbuller och maximalt trafikbuller har beräknats.  

Byggbullret utvärderas mot Naturvårdsverkets ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 

byggplatser”, NFS 2004. Trafikbullret utvärderas mot infrastrukturpropositionen 1996/97:53 för 

kategorin: äldre befintlig bebyggelse och nyare befintlig bebyggelse.  

Resultatet visar att riktvärde för byggbuller dagtid innehålls. Riktvärde för byggbuller kvällstid vardagar 

och dagtid på helger innehålls, om verksamhet inte pågår mer än två månader i det sydöstra 

arbetsområdet vad gäller anläggande av inblandningspelare (kalkcementpelare). 

Riktvärde för en god ljudmiljö gällande trafikbuller (infrastrukturpropositionen) överskrids i nuläget vid 

ett antal beräkningspunkter i området. Byggtrafiken bidrar som högst med en ökning av ljudnivån med 
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2 dB. Riktvärdet för en god ljudmiljö är dock redan idag överskridet vid dessa beräkningspunkter, på 

grund av befintlig trafik.  

6.8 KLIMAT 

Klimatpåverkan kommer att utredas vidare men projektet kräver en hel del transporter av främst 

massor in och ut till arbetsområdet som kommer leda till utsläpp av koldioxid. Cirka 200 000 m3 

massor kommer behöva köras in, varav merparten består av jungfruliga massor där majoriteten är 

kross. Gyttje- och torvmassor kommer att köras från området till mottagningsstation, vilket också leder 

till transporter. Totalt bedöms ca 10 800 transporter behövas för att köra massor till och från området. 

Samtidigt kommer projektet leda till en positiv påverkan då projektet kommer resultera i en 

klimatanpassning av Hammarslundsvallen. Med den anpassningen så kommer Kristianstad vara 

klimatsäkrad till och med år 2150, vilket är nya vallens beräknade livslängd, längs denna sträcka av 

Hammarslund. 

6.9 ANVÄNDNING AV NATURRESURSER 

Byggnationen av nya vallen kommer att kräva omfattande massor med jungfruligt material. Den totala 

mängden fyllnadsmassor som behövs för uppbyggnad av den nya dammvallen uppskattas till cirka 

200 000 m3 (ca 300 000 ton) Av dessa massor utgörs cirka 22 000 m3 av morän och cirka 28 000 m3 

av sand och grus från naturtäkter. Resterande mängder utgörs av krossprodukter i olika fraktioner som 

hämtas från bergtäkter.   

6.10 RISK OCH SÅRBARHET 

WSP kommer tillsammans med kommunen upprätta en kvalitativ riskbedömning som underlag för 

tillståndsansökan med relativa skattningar av riskerna. Riskbedömningen kommer att genomföras för 

driftskedet medan anläggningsskedet behandlas övergripande. Fokus för bedömningen ligger på sökt 

verksamhet och nollalternativet beskrivs övergripande.  

Bedömningen avser att identifiera och beskriva riskkällor utifrån tre olika perspektiv; risker förknippade 

med sökt verksamhet som kan påverka omgivningen, riskkällor i omgivningen som kan påverka sökt 

verksamhet samt riskpåverkan inom verksamheten. De skyddsvärda objekt som behandlas utgörs av 

människor, naturmiljö och samhällsviktiga verksamheter/funktioner. En bedömning av påverkan från 

yttre orsaker så som klimatförändringar, höga vattennivåer, ras, skred och erosion, blixt- och 

åskoväder, höga vindstyrkor, solstorm, snöstorm och isbildning, dimma och fuktig miljö samt extrema 

temperaturer kommer att genomföras. 

Identifiering och beskrivning av riskkällor sker utifrån tre olika perspektiv som illustreras i Figur 23.  



 

 

  

Figur 23. Tre olika perspektiv för identifiering och beskrivning av riskkällor i anslutning till området. (Räddningsverket, 2001) 

  

Projektet med att anlägga en vall är i sig en riskreducerande åtgärd som är en del av Länsstyrelsens 

riskhanteringsplan för Kristianstadområdet 2020–2027. Riskanalysen genomförs för att identifiera och 

analysera risker i byggskedet och driftskedet för att vallen inte får planerad funktion enligt 

riskhanteringsplanen. 

7 PLANERADE UTREDNINGAR 

En häckfågelinventering har genomförts under sommaren 2022. Utredningsområdet är arbetsområdet 

samt påverkansområdet inom Natura 2000.  

Utredningar kring masshantering pågår.  

Utredningar kring framtida utformning av området kommer att genomföras.  

Fråga om behov av kompensationsåtgärder kommer att utredas.  

Riskbedömning kommer att genomföras, genom bland annat en workshop med kommunen och en 

riskexpert från WSP.   

 

8 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 

8.1 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås få en avgränsning i enlighet med Figur 24. Byggandet av 

vallen berör ett större område intill befintlig vall, och arbetsområdet berör en stor del av södra Björket. 

Området ligger dock avskilt från tätorten genom väg E22 som skapar en påtaglig barriär i landskapet. 

E22 utgör också en betydande bullerkälla, vilket gör att bullret från byggskedet inte beräknas medföra 
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någon tillkommande påverkan norr om vägen. Miljökonsekvensbeskrivningen bedöms därmed 

avgränsas av väg E22. I övrigt inkluderas Hammarsjön, i och med att sjön har två utpekade Natura 

2000-områden där påverkan av buller och utsläpp av vatten behöver utredas. Även Ekenabben öster 

om Hammarslundsvallen inkluderas eftersom området till stor del omfattas av Natura 2000-område. 

Slutligen inkluderas ett område kring Hammarslundsvägen och Byholmsvägen med koppling till 

trafikplats Hammar, väg 118, eftersom in- och uttransport av massor kommer ske via dessa vägar. 

Området kan därmed utsättas för en bullerpåverkan vilket behöver konsekvensbedömas.  

 

Figur 24. Föreslagen geografisk avgränsning för miljökonsekvensbeskrivningen. © Lantmäteriet, geodatasamverkan. 

8.2 TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs förhållandena för tre olika tidshorisonter - för nuläget, 

byggskedet och driftskedet. Nuläget bygger på den situation som råder år 2022. Vallen kommer att 

byggas ca år 2025-2027 och driftskedet är satt till 20 år efter färdigställandet av anläggningen, det vill 

säga år 2047. För aspekten risk och sårbarhet sker bedömningen för tidshorisonten år 2150.   

8.3 TEMATISK AVGRÄNSNING 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva de miljöeffekter som projektet kan antas medföra där 

fokus ska ligga på de aspekter som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Aspekterna 

naturmiljö och vatten bedöms behöva beskrivas mer ingående. Därutöver kommer även buller, risk, 

friluftsliv och rekreation, grundvatten, hushållning med naturresurser samt hushållning med mark att 

behandlas. Buller under byggtid konsekvensbedöms under respektive aspekt, dvs. närboende, 

rekreation och friluftsliv samt naturmiljö.  

MKB:n kommer inte beskriva kulturmiljö eftersom påverkan bedöms som ringa. Påverkan på 

luftkvaliteten kommer inte heller bedömas. 
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