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1. Sammanfattning
Kollektivtrafikstråket är en planerad buss-, cykel- och gångförbindelse från Styrmansgatan i söder
genom Varvsstaden till Stora Varvsgatan i norr. I dagsläget finns det tre infarter till Västra
Hamnen som i rusningstrafik snabbt korkar igen. Stråket kommer att bli en fjärde väg in och ut
ur Västra hamnen för gång- och cykeltrafikanter samt kapacitetsstark kollektivtrafik. Stråket
kopplar Varvsstaden söderut till centrum och norrut till Västra hamnen och kan därigenom bli ett
alternativ för bilisterna som istället smidigt tar sig in och ut via buss eller cykel.
Kollektivtrafikstråket och bron över varvsbassängen är en del av exploateringen av Varvsstaden
och en förutsättning för att bostäder och kontor ska kunna byggas.
Objektsgodkännandet omfattar förutom byggnation av en bro över varvsbassängen för buss,
gång- och cykeltrafik även anpassningar av Styrmansgatan söder om bron samt en utfyllnad vid
norra brofästet. Gatustråket från norra brofästet upp till Bogserbåtsgatan i den antagna
detaljplanen 5175 som ansluter till Stora Varvsgatan, är också en del av projektet liksom
renovering av kaj 30 strax öster om stråket.
Bron ingår i storstadspaketet och delfinansieras därigenom av staten, Sverigeförhandlingen Ramavtal 8
– Storstad Malmö TN-2020-1528. Varvsstaden AB bekostar en ny Gång-och cykelbro som istället
blir en del av kollektivtrafikbron. Varvsstadens ABs finansiering av bron regleras i ramavtalet
mellan staden och Varvsstaden, TN-2016-2398 Ramavtal Varvsstaden samt i exploateringsavtal för
detaljplan 5640 GD Hamnen 21:149 DP 5640 Varvsstaden exploateringsavtal.
Den totala investeringen för bro och stråk beräknas till 196 mnkr i 2020 års prisläge. Bron
bedöms kosta 92 mnkr att färdigställa där exploatören Varvsstaden AB finansierar 50% av
kostnaden och Storstadspaketet finansierar 44%. Stråket norr om bron samt renovering av kaj 30
och det norra brofästet beräknas till 104 mnkr. Stråket norrut finansieras helt av exploatören
Varvsstaden AB (92 mnkr) medan ombyggnation av Styrmansgatan för att anpassa denna mot
bron, en del av utfyllnaden samt 6% av bron finansieras av Malmö stad (totalt 18 mnkr).
Driftkonsekvenserna beräknas bli 10,2 mnkr brutto (1,9 mnkr netto).
Projektets genomförandetid är 2019-2030. Bron ska stå klar 2024. Färdigställande av kaj och
gatustråket sker i takt med att området exploateras.
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2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
I dagsläget finns det tre infarter till Västra Hamnen som i rusningstrafik snabbt korkar igen. Två
infartsmöjligheter från väster; från Mariedalsvägen via Varvsbron och från Citadellsvägen via
Skeppsbyggaregatan samt en från öster via Klaffbron. Kollektivtrafikstråket kommer att bli en
fjärde väg in och ut ur Västra hamnen för gång- och cykeltrafikanter samt kapacitetsstark
kollektivtrafik. Stråket kopplar Varvsstaden söderut till centrum och norrut till Västra hamnen
och kan därigenom bli ett alternativ för bilisterna som istället smidigt tar sig in och ut via buss
eller cykel. Kollektivtrafikbron och stråket är en del av Malmöexpressen linje 5 från Västra
Hamnen till Stenkällan och den nya busshållplatsen vid norra brofästet kommer att bli områdets
enda kollektivtrafikhållplats. För Varvsstaden, som planeras för att bli ett område där bilen
lämnas i utkanten av stadsdelen i exempelvis garage, innebär det att busshållplatsen bli ett viktigt
nav för boende och arbetande i området. Kollektivtrafikstråket är en del av exploateringen av
Varvsstaden och en förutsättning för att bostäder och kontor ska kunna byggas.
Projektet skapar goda möjligheter att buss- och cykelpendla till och från Varvsstaden men också
övriga Västra Hamnen. Genom satsningen på eldriven kollektivtrafik och ett brett cykelstråk kan
projektet också bidra till en stadsdel med låga utsläpp av växthusgaser. Stråkets bredd ger goda
förutsättningar till en varierad och rik grönska och möjligheter att ta hand om dagvatten. Stråkets
något böjda dragning kommer skapa annorlunda bostadskvarter och flera viktiga mötesplatser
varav många av dem i anslutning till vatten.
Stråket i sig kommer bli ett grönt stråk där det finns gott om plats för människor och i den södra
delen av stråket möjliggörs ett bilfritt stadsliv.

2.2 Stadens mål
Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag avseende nämndens
uppdrag kring förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader,
anläggningar och vattenområden enligt §7 i tekniska nämndens reglemente. Det sker genom att
utforma offentliga rum för att skapa förutsättningar för stadens sociala hållbarhet och göra det
offentliga rummet tillgängligt för alla genom att det offentliga rummet fylls med mötesplatser,
stadsliv och aktiviteter. Projektet bidrar också till uppfyllandet av tekniska nämndens
grunduppdrag för kommunens trafik och infrastruktur enligt §8 genom att stråket utformas med
en säker tillgänglighet för samtliga trafikantgrupper och med utformning av ett miljöanpassat
trafiksystem.

2.3 Leveransmål
Projektet ska resultera i en kollektivtrafikförbindelse med gång- och cykelbanor som genom en
bro över varvskanalen binder ihop Styrmansgatan i söder med Stora Varvsgatan i norr. I stråket
ska en busshållplats skapas för malmöexpressbussar samt gång- och cykelbanor på stråkets båda
sidor.
I projektet ingår också en kajrenovering av kaj 30, se bild 3 sida 6.
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3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Projektområdet angränsar i norr till detaljplan 5175 och i söder till detaljplan 4982.
Malmö stad äger och förvaltar Styrmansgatan och Bassängkajen där bron kommer ha sitt södra
landfäste. Staden äger också vattenområdet (Hamnen 21:138) där två till tre brostöd kommer att
placeras för att få den ca 70 m långa bron att landa på en utfyllnad som görs i anslutning till det
norra brofästet. Stråket norrut går på privat mark ägd av Varvsstaden AB som regleras till allmän
platsmark i samband med byggnation av byggator.

Bild 1. Översiktlig vy över Varvsstaden och de detaljplaner som är antagna eller pågår. DP5640 i ljusblått.

3.2 Detaljplan
Detaljplan 5640 ansöktes om av Fastighets- och gatukontoret tillsammans med Varvsstaden AB
2018-12-04. Planen har varit på granskning och väntas antas i september. Det finns i detaljplanen
utrymme för två separata broar över hamnbassängen (en för kollektivtrafik och en för gång- och
cykeltrafik) men det blir med största sannolikhet en gemensam bro. Hela kaj 30, se bild 3, som
omfattar pirarna och gamla ubåtshissen tas även med i detaljplanen. Kajen blir därför också en
del av projektet och anläggs i samband med att brofästet byggs i norr.
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Bild 2. Plankarta över detaljplan 5640 i samrådsskedet.

Bild 3. Kajer Varvsstaden.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Kollektivtrafikbron ingår i Storstadspaketet och utgör ett delprojekt i projekt 5.1 Västra Hamnen
– 3333 gällande Mex-linje 5 som förbinder Västra Hamnen med Rosengård. Storstadspaketet
delfinansierar bron.
Projekt Kollektivtrafikstråket ligger direkt söder om och ansluter till projekt 8062 Varvshallarna
och antagen detaljplan dp 5175. Gatan i pågående detaljplan 5640 ansluter därmed till gatan i
detaljplan 5175 som i sin tur ansluter till Stora Varvsgatan. Gatan i dessa båda detaljplaner går
igenom Varvsstaden och förbinder i sin förlängning Gibraltargatan och Neptunigatan med Stora
Varvsgatan.

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Stråket ingår i storstadspaketet och detta regleras i Sverigeförhandlingen Ramavtal 8 – Storstad
Malmö STK-2018-66. Varvsstadens ABs finansiering av bron regleras i ramavtalet mellan staden
och Varvsstaden, TN-2016-2398 Ramavtal Varvsstaden samt i exploateringsavtal för detaljplan
5640, GD Hamnen 21:149 DP 5640 Varvsstaden exploateringsavtal som förväntas antas i tekniska
nämnden 200825.
Projektdirektiv lyftes i styrgruppen för kategori exploatering 200317 och för kategori
Storstadspaketet 200401. Projektdirektivet godkändes och beslutades om 200402.
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3.5 Genomförande
Projektet omfattar en kollektivtrafikbro med gång- och cykelbanor från Bassängkajen i söder till
ny utfyllnad i Varvsstaden i norr. Anpassningar av Styrmansgatan ingår i projektet liksom
renovering av kaj 30 och byggnation av en kollektivtrafikgata med gång- och cykelbanor från
norra brofästet och norrut mot Bogserbåtsgatan.
Bron ska trafikeras senast 2024 och kommer därför tillsammans med ett busstråk norrut att stå
klar till dess. Renoveringen av kaj 30 görs i samma entreprenad och anpassningar av
Styrmansgatan likaså. Färdigställandet av gångstråket och kaj 30 görs i takt med övrig
exploatering i området.

3.6 Tidplan
Gestaltning och projektering av bro genomförs under 2020
Planering och upphandling av totalentreprenad under 2021
Totalentreprenad bro och kaj 30 pågår 2021-2024
Slutdatum för färdigställande av bron och busstråk december 2024.
Färdigställandet av stråket och kaj 30 görs i takt med exploatering av området.

3.7 Potentiella föroreningar
Marken på Varvsstadens fastighet som är gammal industrimark kan antas vara förorenad i olika
grader. Exploatören, Varvsstaden AB, ansvarar för att överlämna marken sanerad och fri från
hinder till kommunen enligt exploateringsavtal. Noterade föroreningar i Varvsbassängen hanteras
inom projektet ”9500 Södra Varvsbassängen Uppgrundning”. Miljödomsansökan för arbetet med
uppgrundning och arbetet med bron och dess brostöd görs gemensamt med projekt 9500. Svar
från Mark och miljödomstolen för båda projekten väntas i årsskiftet 2020-21.

3.8 Osäkerhet och risker
Okända föroreningar i Bassängkajen och inom Varvsstadens område kan påverka tidplan för
anläggandet och eventuellt fördyra kostnaden för bro och gata. Om befintliga kajkonstruktioner
vid brofästena är i sämre skick än beräknat skulle detta kunna påverka tidplan och kostnader. Om
beslut om vattenverksamhet försenas kan detta påverka tidplanen och i en förlängning även
kostnader. Konjunkturläget vid entreprenadupphandlingen kan påverka entreprenadkostnaden.
Förändringar vad gäller personella resurser i projektet kan påverka tidplanen särskilt med rådande
pandemiläge.
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Bedömda investeringsutgifter för projektet beräknas uppgå till 196 mnkr.
Bron bedöms kosta 92 mnkr att färdigställa och kalkylen utgår ifrån att bron finansieras av
Varvsstaden AB till 50% (46 mnkr) och exploateringsavtal är under förhandling. Storstadspaketet
finansierar bron till 44% (40 mnkr). I storstadsavtalet finansieras kollektivtrafikåtgärder med 50
% och cykelåtgärder med 25%. Cykelåtgärderna bedöms stå för 25% av brons utgifter och dessa
finansieras således med 25% medan resterande åtgärder finansieras till 50%.
Stråket norr om bron samt renovering av kaj 30 och det norra brofästet beräknas till 104 mnkr.
Stråket norrut finansieras helt av exploatören Varvsstaden AB (92 mnkr) medan ombyggnation
av Styrmansgatan för att anpassa denna mot bron, en del av utfyllnaden samt 6% av bron
finansieras av Malmö stad (totalt 18 mnkr).
Totala driftkonsekvenser för projektet bedöms till 10,2 mnkr brutto och 1,9 mnkr netto.
Projektet går in under två kategorier, exploatering och storstadspaketet i Tekniska nämndens
investeringsportfölj. Detta innebär två projektnummer och två kalkyler. Projektnummer för
Storstadspaketet är 3333. Projektnummer för Exploatering är 3425.
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Totalt stråk och bro

Tkr

Gatukostnadsersättning från exploatör

92 000

Gatukostnadsersättning bro exploatör

46 000

Investeringsbidrag

40 000

Summa inkomster

178 000

Allmän platsmark
Entreprenad

-145 000

Projektering

-10 300

Tjänster övr (byggledning, olika typer av
konsulttjänster)

-7 650

Intern tid

-4 000

Kreditivränta

-1 900

Oförutsett

-26 150

Kvartersmark
Fastighetsbildning

-200

Gemensamma utgifter
Plankostnader

-800

Summa utgifter

-196 000

Projektnetto

-18 000
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Projektkalkyl Exploatering stråk, 3425

Tkr

Gatukostnadsersättning från exploatör

92 000

Gatukostnadsersättning bro exploatör

46 000

Summa inkomster

138 000

Allmän platsmark
Entreprenad

-70 000

Projektering

-8 000

Tjänster övr (byggledning, olika typer av
konsulttjänster)

-5 300

Intern tid

-2 500

Kreditivränta

-200

Oförutsett

-17 000

Kvartersmark
Fastighetsbildning

-200

Gemensamma utgifter
Plankostnader

-800

Summa utgifter

-104 000

Projektnetto

34 000
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Projektkalkyl Investering Storstadspaketet
bro, 3333

Tkr

Investeringsbidrag

40 000

Summa inkomster

40 000

Entreprenad

-75 000

Projektering

-2 300

Tjänster övr (byggledning, olika typer av
konsulttjänster)

-2 350

Intern tid

-1 500

Kreditivränta

-1 700

Oförutsett

-9 150

Summa utgifter

-92 000

Projektnetto

-52 000
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Projektkalkyl Exploatering stråk, 3425

Tkr

Gatukostnadsersättning från exploatör

92 000

Gatukostnadsersättning bro exploatör

46 000

Summa inkomster

138 000

Allmän platsmark
Entreprenad

-70 000

Projektering

-8 000

Tjänster övr (byggledning, olika typer av
konsulttjänster)

-5 300

Intern tid

-2 500

Kreditivränta

-200

Oförutsett

-17 000

Kvartersmark
Fastighetsbildning

-200

Gemensamma utgifter
Plankostnader

-800

Summa utgifter

-104 000

Projektnetto

34 000

4.1.1 Utgifter
De totala utgifterna beräknas till 196 mnkr i mars månads prisläge år 2020. 340 tkr är hitintills
upparbetat gällande gestaltning av bron.

4.1.2 Inkomster
Projektet bedömda inkomster beräknas till 178 mnkr. Gatukostnadsersättning från Varvsstaden
AB (138 mnkr) och investeringsbidrag genom statlig finansiering för bron (40 mnkr, varav 34,4
mnkr för kollektivtrafikåtgärder och 5,6 mnkr för cykelåtgärder).
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4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr SSP bro
År
Utgifter
Inkomster
2019
-140
50
2020
-200
50
2021
-200
50
2022
-18 250
6 000
2023
-37 400
13 000
2024
-35 810
20 850
Summa
-92 000
40 000

Summa
-90
-150
-150
-12 250
-24 400
-14 960
-52 000

4.3 Driftkonsekvenser
Totala driftkonsekvenser för projektet
bedöms till 10,2 mnkr brutto och 1,9
mnkr netto. Av dessa står bron för 4,4
mnkr brutto och 0,8 mnkr netto varav

Likviditetsbehov Tkr Exploatering stråk
År
Utgifter
Inkomster
Summa
2019
-140
200
60
2020
-200
300
100
2021
100
100
2022
-10 000
18 000
8 000
2023
-26 260
42 000
15 740
2024
-27 400
42 000
14 600
2030
-23 000
20 400
-2 600
2031
-17 000
15 000
-2 000
Summa
-104 000
138 000
34 000

0,5 mnkr avser årlig drift och underhåll, medan kajpromenad och gatustråket står för 5,8 mnkr
brutto och 1,1 mnkr netto, varav årlig drift och underhåll utgör 0,6 mnkr.
Delar som bedöms färdigställda 2024 och som genererar driftskonsekvenser 2025 är bron,
byggator och kaj. Resterande delar aktiveras efter färdigställande, och genererar
driftskonsekvenser ca 2032. Driftskonsekvenseran baseras på beräkning för drift och underhåll,
samt internränta på 3%. Avskrivningar har räknats med komponenter för bro- och
kajanläggningarna, bland annat 120 år för brostommen och 80 år för spontkaj, medan resterande
delar har räknats enligt schablon på 40 år, 2,5%.
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2025
6 600
-7 600
2032
1 700
-2 600
Summa
8 300
-10 200

Kvartersmark
Intäkt
Kostnad

0

0

Netto
-1 000
-900
-1 900

4.4 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt om 196 mnkr bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
exploateringsutgifter samt ramen för storstadspaketet. De framtida driftskonsekvenserna om 10,2
mnkr bedöms rymmas inom Fastighets- och gatukontorets beräknade driftskonsekvenser.
13 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

