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1. Sammanfattning
Rapporten beskriver samlade utredningsresultat från uppdraget i Malmö stads
budget år 2020 om hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas när
Öresundsmetron etableras. Utredningen har omfattat översiktliga analyser om
hur en framtida Öresundsmetro kan ansluta i Malmö med möjliga metrosträckningar och stationslägen, via Västra hamnen till Malmö C.
Även ytterligare förlängningar av sträckningar in i Malmö efter Malmö C har
översiktligt studerats liksom finansierings- och organisationsfrågor för Öresundsmetron. Utredningsarbetet har samordnats med utredningarna som
Malmö stad och Köpenhamns kommun har bedrivit i EU-finansierade förstudiefaser sedan år 2012.
Utredningarna visar att Öresundsmetron kan ansluta vid Malmös kust i norra
delen av Västra hamnen och kan byggas vidare till Malmö C via olika möjliga
stationslägen i Västra hamnen och vid Malmö C. Utredningarna behöver fördjupas och samordnas med andra pågående utbyggnads- och stadsutvecklingsprocesser i berörda geografiska områden och i staden mer generellt.
I en finansieringsmodell för själva infrastrukturen där Öresundsbrons framtida
intäkter kan användas är det möjligt att utbyggnaden från kust till kust-sträckan
under sundet fram till Malmö C potentiellt kan finansieras med framtida överskott.
Metroutbyggnad i vidare förlängda sträckningar in i Malmö efter Malmö C kan
göras genom många olika alternativ. Utredningarna har tagit fasta på några
nyttoeffekter av möjliga förlängningar och visar på exempel på både kortare
respektive längre sträckningar. Utredningarna har ett mer långsiktigt perspektiv
och utbyggnader blir aktuella i senare etapper i förhållande till själva Öresundsmetron fram till Malmö C. Fortsatta utredningar behövs för att studera frågorna djupare.
Arbetet med Öresundsmetron är en långsiktig process av utredande, samarbeten, förhandlingar och politiska beslut framåt ett förverkligande runt år 2035
och framåt. Samarbeten med Köpenhamns kommun och Region Skåne är
centralt i fortsatt arbete liksom andra berörda aktörer. Arbetet som föreslås
fortsätta med utredningar är i ett tidigt skede, förstudiefas. De syftar till att
skapa förhandlingsunderlag och planeringsberedskap i staden.
Ett nämnds- och förvaltningsövergripande arbete för metroutbyggnad i Malmö
föreslås fortsätta genom uppdrag till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
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2. Inledning
2.1 Om uppdraget och de olika delarna
Bakgrund
Uppdraget har sin bakgrund i Malmö stads budget år 2020. Kommunfullmäktige gav då kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, i uppdrag att ansvara för samordning, ledning och upp-följning av
hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas när Öresundsmetron
etableras.
I kommunfullmäktiges budget år 2020 beskrivs Öresundsmetron i inriktningen
för stadsutveckling och klimat. ”Fortsatta framsynta satsningar på god infrastruktur,
bostäder och affärslokaler i stationsnära lägen prioriteras. Det påbörjade bygget av Fehmarn
Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland knyter Malmö än närmare kontinenten och
innebär på sikt stora tillväxtmöjligheter för stadens näringsliv. Den ökar även trycket på
Öresundsbron, som riskerar bli en flaskhals. Tillsammans med andra aktörer i Öresundsregionen arbetar Malmö för en metrolinje mellan Köpenhamn och Malmö. En Öresundsmetro skulle ha stora positiva effekter för klimatet, den regionala arbetsmarknaden och för
tillväxten. I framtiden ska metron vara en del av Malmös lokala trafiksystem.”
I februari 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv för genomförandet av uppdraget i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Stadskontoret, fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret fick i
uppdrag att genomföra uppdraget i ett förvaltningsövergripande och gemensamt utredningsarbete. Fyra miljoner kronor anslogs från kommunstyrelsen för
uppdraget.
Arbetet har pågått parallellt och samordnat med den fjärde EU-finansierade
utredningsfasen om Öresundsmetron som genomförts av Malmö stad och
Köpenhamns kommun sedan hösten 2017. Den fjärde fasen avslutades i april
2021.

Delmoment i utredningarna
Utredningarna i budgetuppdraget från 2020 handlar om att konkretisera planeringsförutsättningar och möjligheter för hur en framtida Öresundsmetro kan
anslutas i Malmö, samt studera möjliga förlängningar vidare in i Malmö.
Följande delutredningar har ingått i uppdraget som handlar om att översiktligt
utreda möjliga stationslägen och metrosträckningar för Öresundsmetron när
den når Malmös kust i norra Västra hamnen och vidare mot Malmö C. Även
ytterligare metroförlängningar vidare in i Malmö har översiktligt studerats.
Organisations- och finansieringsmöjligheter för en Öresundsmetro, i första
hand fram till Malmö C, har också ingått i uppdraget.
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•

•
•
•
•

Kustlinjen i norra delen av Västra hamnen (konkretisera behov av
analyser och tillstånd, förutsättningar och möjligheter för hantering av
borrmassor och möjlighet att skapa ny exploaterbar mark).
Översiktlig analys av olika stationslägen i Västra hamnen på väg till
Malmö C.
Översiktlig värdering av en metrostation vid Malmö C.
Översiktlig analys av tänkbara förlängningar av metron i Malmö.
Översiktlig analys gällande ekonomi, finansiering och organisation.

I uppdraget ingick även att kommunicera med olika målgrupper.

2.2 Utredningens arbete
Utredningsarbetet har skett genom ett förvaltningsövergripande projekt där
ansvar och genomförande av utredningarna har skett utifrån stadskontorets,
fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontorets ansvarsområden.
Beställargrupp, styrgrupp och arbetsgrupper med representanter från alla tre
förvaltningarna har tillsatts. Kommunikationsresurser från berörda
förvaltningar har stöttat i arbetet.
Utredningsarbetet har utgått från följande mål enligt uppdragsdirektivet:
•

•
•
•

Intern förankring och planeringsberedskap i kommunen med
tillhörande konkretiseringar i aktualiserad Översiktsplan och andra
styrdokument som till exempel Trafik- och mobilitetsplan.
Att leverera planeringsunderlag för förverkligandet av metroutbyggnad
i Malmö i olika etapper.
Att leverera ett förslag på hur projektet fortsättningsvis kan drivas
framåt mot ett förverkligande framåt år 2035.
Breddat samarbete med Metroselskabet och Köpenhamns kommun
gällande metroplanering.

Utredningarna är i ett tidigt skede (en förstudie) och har genomförts samordnat
med utredningsarbetet i förstudien om Öresundsmetron som Malmö stad
genomfört i olika EU-finansierade förstudiefaser tillsammans Köpenhamns
kommun sedan år 2012.
En utgångspunkt i utredningarna har varit att Öresundsmetron mellan Köpenhamn och Malmö etableras runt år 2035. Det är i enlighet med planeringen av
framtida metroutbyggnaden i Köpenhamn. En framtida metroetapp som förbinder den nya framtida ön Lynetteholm i Köpenhamns hamninlopp med Inre
byn och Hovedbanegarden ingår i danska utredningarna. Denna kan vid nordöstra Amager kopplas ihop med Öresundsmetron under sundet till Malmö.
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3. Om Öresundsmetron och övrigt
pågående arbete
Malmö stad har tillsammans med Köpenhamns kommun analyserat en
framtida metroförbindelser mellan Malmö och Köpenhamn i olika förstudiefaser med finansiellt stöd från EU sedan 2012. I april 2021 avslutades den
fjärde utredningsfasen. I följande avsnitt beskrivs kort fakta om Öresundsmetron och huvudresultat från dessa utredningar. Mer kan läsas i en
sammanfattande rapport om utredningsresultaten.

3.1 Kort om Öresundsmetron och dess
effekter och nyttor
Snabb, frekvent och hållbar förbindelse
En Öresundsmetro är en tunnelbana under Öresund mellan centrala Köpenhamn och centrala Malmö. Metrotågen föreslås gå i en borrad tunnel. En resa
mellan centralstationerna i Malmö och Köpenhamn kommer att ta cirka 20
minuter och frekvensen på avgångar kan vara upp till var 90:e sekund. Precis
som Köpenhamnsmetron blir Öresundsmetron förarlös. Det blir ett slutet
system för tunnelbanetåg som ansluts till Köpenhamns metrosystem.
På dansk sida föreslås tunneln kopplas ihop med Köpenhamns metro i den
nordöstliga delen av Amager. Öresundsmetrotrafiken bli således integrerad
med Köpenhamnsmetron. I Köpenhamn är det lätt att ta sig vidare i metrosystemet, byta till buss, S-tåg, andra regionaltåg liksom till tåg mot Hamburg
och resten av Europa. Metron ger också en alternativ resmöjlighet till Copenhagen Airport och vidare ut i världen.
På svensk sida kan Öresundsmetron ansluta till Malmö C som får en metrostation med enkla byten till bussar, regionaltåg och fjärrtåg. För sträckan inom
Malmö planeras två stationer i Västra hamnen innan Malmö C.
Analyser pekar på en fördubbling av kollektivtrafikresandet år 2035-2040 jämfört med 2019. Minst hälften av alla som reser kollektivt över Öresund år
2035-2040 beräknas använda Öresunds-metron. Det innebär att de ökade resenärsvolymerna inte behöver ta plats och spårkapacitet för ytterligare persontåg
på Öresundsbron. Denna spårkapacitetshöjning kan istället användas för ökad
godstrafik och fjärrtåg över Öresundsbron.
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Köpenhamns metro. Foto: rfs.fotograf

@Malmö stad

Huvudresultat från förstudierna om Öresundsmetron 2012-2021
Enligt utredningar från bland annat Ramböll är Öresundsmetron anläggningsmässigt och byggtekniskt realiserbar på ett beprövat och miljöanpassat sätt.
Flera tunnelalternativ, sänktunnel med och utan lågbro, samt borrad tunnel har
tidigare undersökts. En 22 km lång borrad tunnel under Saltholm bedömdes
vara särskilt miljömässigt fördelaktig. En tunnel med två spår och skiljevägg i
ett plan samt utrymme för installationer, ventilation och med mera bedöms
vara den byggtekniskt, anläggningsekonomiskt, säkerhetsmässigt och driftmässigt mest fördelaktiga lösningen. Projektering, upphandling och byggande
tar ca 7 år.
Att bygga metron i en borrad tunnel, från kust till kust, från Prøvestenen utanför Amager på Köpenhamnsidan till Scaniaparken på Malmösidan beräknas
kosta cirka 20 miljarder danska kronor inklusive 50 procent osäkerhetstillägg
på grund av tidigt utredningsskede. Med landsträckorna på danska och svenska
sidan blir totala kostnaden cirka 30 miljarder danska kronor inklusive 50 procent osäkerhetstillägg.
Öresundsmetron förväntas både utveckla kollektivtrafiken och frigöra kapacitet på Öresundsbron för mer godståg och fjärrtåg. Öresundsmetron ger
nyttor för arbetsmarknaden och näringslivet samt miljö- och klimatnytta. Den
bidrar även till ett ännu robustare transportsystem över landsgränser.
Utredningsarbetet pekar på att en mellanstatlig dansk-svensk utredning behöver tillsättas så snart som möjligt för att kunna komma vidare. Fler förbindelser
behövs över Öresund för att uppnå klimatmål och möta trafikutvecklingen
efter öppnandet av Fehmarn Bält-tunneln som förväntas år 2029.
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4. Resultat i utredningen
I följande avsnitt beskrivs huvudsakliga resultat från utredningarna i 2020 års
budgetuppdrag med exempel på behov av fortsatta utredningar.

4.1 Västra hamnen
Här redovisas resultat av utredningarna som gäller dels kustlinjen i Norra delen
av Västra hamnen, dels möjliga stationslägen och metrosträckningar genom
Västra hamnen till Malmö C.

Om utredningarna
Norra delen av Västra hamnen har ett viktigt strategiskt läge både under Öresundsmetrons byggskede och i drift. Här kommer tunnelborrmaskiner att
starta såväl mot Köpenhamn som mot Malmö C. Området kommer att innehålla permanenta anläggningar för räddnings- och utrymnings-schakt liksom
växelförbindelser och övergångszon mellan spår under sundet och spår under
Malmö.
En fråga av stor praktisk och ekonomisk betydelse är hantering av borrmassor
och möjligheten att använda massorna för att skapa exploaterbar mark. Tillståndsfrågor för utfyllnader i Öresund är komplicerade och tidskrävande och
måste därför aktiveras i mycket god tid liksom eventuella behov av anpassningar av översiktsplanen. I arbetet är det viktigt att ta hänsyn till hur utfyllnaden görs och analysera vilken stadsutveckling som kan skapas. Det berör också
kommunens arbete med åtgärder för anpassning av staden för klimatförändringar och havsnivåhöjning.
En översiktlig spårgeometrianalys har genomförts med en referenssträckning
under Västra hamnen till Malmö C i en tidigare utredning.
En översiktlig utredning av förutsättningarna för metrostationer i Västra hamnen har genomförts. En eller två stationer i Västra hamnen kommer att öka
områdets tillgänglighet markant och kan användas både för resande inom
Malmö och för resande över Öresund. Olika stationslägen har värderats med
hänsyn till pågående planering och utbyggnad i staden.
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Illustrationer: Studerade lägen i Västra hamnen. 1 Fullriggaren, 2 Masttorget, 3 Gängtappen.

Ett stationsläge längs med Stora Varvsgatan, enligt alternativa lägen vid Masttorget eller vid kontorshuset Gängtappen, har studerats för att belysa potentialer av olika möjliga lägen. Ett stationsläge i norra delen av Västra hamnen,
här benämnt som Fullriggaren, är beroende av framtida exploateringsmöjligheter på markutfyllnader av borrmassor. Det är också nära kopplad till planeringen av Västra hamnens kustlinje med kustskydds-frågor och utfyllnadsfrågor.
Planeringsmässiga förutsättningar från Översiktsplanen ger antal boende och
arbetsplatser i stationsnära lägen. Skyfall och havsnivåhöjning är viktiga faktorer att ha med i fortsatt planering. Kända trafikeringsförutsättningar har ställts
samman och koppling till övrig kollektivtrafik och gång- och cykelnätet har
utretts. En översiktlig analys av påverkan på trafiken under byggskedet har
gjorts. Exploateringsförutsättningar ger en bild av de markägar- och detaljplaneförhållanden, ledningar och befintliga investeringar som finns i studerade stationslägen.

Utredningsresultat
Förutsättningar under Öresund
Tidigare analyser av utformningen av en Öresundsmetro pekar mot att en
borrad tunnel i kalkberget under Öresund från kust till kust är lämplig av flera
skäl. Inte minst gäller det möjligheterna till stor hänsyn till Öresunds
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vatten- och bottenmiljö. Störning av fartygstrafiken under byggtiden kan
undvikas.
Från kust till kust är det en fördel att välja en stor tunnel som innehåller två
parallella spår med en skiljevägg. Det ger både driftmässiga och säkerhetsmässiga fördelar. När den stora tunneln når Malmös kustlinje är det emellertid lämpligast att övergå till två mindre enkelspårstunnlar som leder från kustlinjen till
en metrostation vid Malmö C. De enkelspåriga tunnlarna kräver mindre masshantering och kan borras närmare markytan. De kan också enklare ansluta till
en typstation med mittplattform.
Behov av tekniska arrangemang vid kusten – permanent och under
byggtiden
Det är gynnsamt att föra in Öresundsmetron i Malmö via Västra hamnen. I
norra delen av Västra hamnen finns plats under mark för spårväxlar som leder
spåren från den större dubbelspårstunneln till de två mindre enkelspårstunnlarna. Här ryms också arrangemang för tunnelventilation och för
brandförsvaret.
Det finns också möjlighet att skapa en nordlig metrostation som kan betjäna
Västra hamnens nordligaste del, både för exploatering på befintlig mark och på
en möjlig utfyllnad.
Under byggtiden behövs stora ytor under flera år. Här behövs djupa schakt där
tunnelborrningsmaskiner (TBM) ska monteras ihop, både för borrning under
sundet mot Köpenhamn och under Västra hamnen mot Malmö C. TBM kan
liknas vid cirka 100 m långa tåg som längst fram har borrhuvud som borrar hål
i kalkberget. Genom det bakomliggande tåget kan borrmassor sedan transporteras bort och betongelement till den blivande betongtunneln transporteras
fram. På startplatsen för TBM behöver borrmassor tas om hand, lagras och
transporteras. Betongelement behöver lagras och successivt skickas in i tunneln.
En fördel med byggplatsen i norra delen av Västra hamnen är möjligheten att
utnyttja möjligheterna till transporter sjövägen. En del störande landtransporter
kan då undvikas. Om borrmassor dessutom kan återanvändas i närområdet kan
en stor mängd borttransporter undvikas samtidigt som nyttor kan skapas i
form av exploaterbar mark och anläggningar för skydd mot havsnivåhöjningar.
Strategi för Malmös kustskydd
Att ta fram en strategi för kustskydd ingår som en åtgärd i Handlingsplan för
arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad, beslutad av
kommunstyrelsen 2019. Syftet med strategin är att skapa en tydlig inriktning
för hantering av kustskyddsproblematik vid nybyggnation och för befintliga
byggnader i stadsutvecklingen. Förutsättningar ska skapas för en successiv
utbyggnad av prioriterade åtgärder utifrån riskanalys och stadsutvecklingens
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behov.
I det sammanhanget blir det aktuellt att diskutera lämpliga marknivåer för
byggande liksom behov av framtida skyddsvallar mot bebyggelse och av
skyddsportar som skyddar inre vattenområden som Inre hamnen och Malmös
kanaler från stora vattennivåhöjningar. Det finns uppenbara samordningsfördelar om exempelvis Öresundsmetrons borrmassor kan användas som en del
av ett kustskyddsarbete samtidigt som exploateringsnyttor kan skapas.
Norra delen av Västra hamnen behöver reserveras för metroutbyggnad både i
riktning mot Köpenhamn och Malmö C. Läget ger goda förutsättningar för ett
rationellt byggande och möjligheter till minimering av transportkostnader och
störande transporter. Hantering av borrmassor kan användas i närområdet till
nytta för framtida exploatering och kustskydd.
Juridiska förutsättningar
Anlitad juridiskt konsultstöd i utredningen har sammanfattat problematiken vid
önskemål om utfyllnader i Öresund. Sammanfattningsvis betonas vikten av
noggranna miljökonsekvensbeskrivningar och samråd med intressenter samt
behovet av att planering tar hänsyn till att domstolshanteringar i detta
sammanhang är fleråriga processer. Det är också viktigt hur en ansökan om
utfyllnad avgränsas.
Om en etappvis utfyllnad är att föredra behöver den sökande visa att denna
etapp har ett självständigt värde även utan en senare fortsättning. Om en etapp
endast uppfattas som en start på ett större projekt kan domstolen besluta om
att helheten ska prövas i ett sammanhang, exempelvis hela Öresundsmetron.
Det är domstolen som avgör lämplig avgränsning så mycket arbete behöver
läggas på utformning av lämpliga och acceptabla etapper.
Planeringen framöver behöver ta hänsyn till att tidskrävande domstolsprocesser kan förväntas och att väl genomarbetade miljökonsekvensbeskrivningar behöver tas fram. Vattenområdet utanför norra delen av Västra
hamnen har begränsat vattendjup och kan ur den synvinkeln lämpa sig för
utfyllnadsprojekt.
Förutsättningar för bottennivåerna utanför norra Västra hamnen
En översiktlig scanning av bottennivåerna utanför östra delen av bottenområdet norr om Västra hamnen har genomförts. Det är till nytta för planeringen både av en Öresundsmetro och en framtida exploaterings- och
kustskyddsåtgärder. Resultaten visar att aktuella ytor innehåller mycket
begränsat vattendjup och ur den synpunkten kan vara lämpliga för utfyllnadsåtgärder.
Planeringsmässiga förutsättningar
I ett upptagningsområde på 600 meter kring alternativa placeringar av
metrostationer finns det enligt Översiktsplanen ett antal boende och
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arbetsplatser enligt tabellen nedan. Värt att notera är att dessa siffror inte tar en
metro i beaktande. Ett beslut om metrostation ger underlag för högre
exploatering i dessa stationsnära lägen.
Station
Fullriggaren (1)
Masttorget (2)
Gängtappen (3)

Boende
10 700 (6 400)
10 200 (5 800)
9 800 (5 200)

Arbetande
5 200 (3 900)
14 200 (12 100)
21 100 (18 900)

Tabellen visar antal boende och arbetande 2035, (nuläget inom parentes). Observera att
upptagningsområdena till viss del överlappar varandra.
Station Gängtappen har fler arbetsplatser inom upptagningsområdet. Av dessa
ligger dock en del även inom gångavstånd från Malmö C. Station Masttorget
täcker in en del av Västra hamnen vilken annars saknar stationsnära läge.
Station Fullriggaren har redan i dagsläget stor potential som kan bli ännu större
om planerna på utfyllnad som skapar ny exploaterbar mark blir verklighet.
Trafikeringsförutsättningar
För att förebygga trängsel och använda marken yteffektivt är målsättningen att
hållbara transporter ska stå för 80 % av resorna i Västra hamnen år 2030 enligt
Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad.
Illustration: Malmö
stadstrafiks linjenät 2030
(Linjenätutredning 2030)

Fullriggaren kommer kunna erbjuda byte från metro till stadsbusslinje 5 och 8
till Rosengård och Lindängen. Studerade stationslägen vid Stora Varvsgatan
ligger bra till för koppling till kollektivtrafik. Linje 5 angör vid stationsläge
Gängtappen. Stadsbusslinje 3 och 12 går längs med Stora Varvsgatan och ger
potentiellt smidigt byte för resenärer på ringlinjen eller till/från Bunkeflostrand
och Oxie.
Det är viktigt att skapa direkta förbindelser med bra bytespunkter. Regionbusslinjer som kommer trafikera Stora Varvsgatan är linje 142 och 150. Att
regionbuss angör Stora Varvsgatans metrostation ger även en välbehövlig
avlastning till Malmö C när det gäller antal resande i maxtimmen.
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Det redan idag väl utbyggda cykelnätet kommer i framtiden vid en etablering
av metron att ha kompletterats och sammanlagt ge mycket god tillgänglighet
för cykel om tänkta planer genomförs. I det fortsatta arbetet är det av stor
vikt att staden bereder plats för och tillhandahåller bra bytespunkter och
parkering för cykel. Att kunna erbjuda generös parkering för cyklar intill
stationsläge i Västra hamnen skapar redundans och valmöjlighet för cyklister
som annars i stor utsträckning belastar Malmö C.
Exploateringsförutsättningar
Markägarförhållanden
På bilden nedan är Malmö stads mark markerad i röd färg. Pågående markförvärv är streckat i rött i kartan. Övrig mark ägs av privata markägare. Av
kartan framgår att Malmö stad äger fastigheterna där gatorna och parkerna är
utbyggda och fastigheter på kvartersmark med kommunal verksamhet. Övrig
mark ägs av andra fastighetsägare.

Markägarkarta med studerade möjliga stationslägen.
I inget av de alternativa stationslägena har Malmö stad full rådighet över
marken och därmed inte full rådighet över genomförandet. I båda fall krävs
förhandlingar med markägarna. Alternativen har olika fördelar och nackdelar
som behöver studeras vidare.
Exempel på för- och nackdelar med stationslägena
Fullriggaren
Fördelar med läget är att en station skapas som kan ta hand om det behov av
kollektivtrafik som finns i den norra delen av Västra hamnen. Viss meranvändning möjliggörs av det grävda schakt som ändå behövs för tunneldrivningen.

15 (35)

Vidare kan samplanering av ny exploatering, station och kustskydd ge stora
besparingar. Utan utfyllnad har stationen troligen ett för lågt antal resande i
närområdet men det behöver ytterligare analyseras.
Masttorget
Fördelar med stationsläget är att många boende och arbetsplatser som annars
inte skulle ha god tillgänglighet till metron nås, att exploateringen i närområdet
redan är tät och det är en naturlig mötesplats nära ett torg. En nackdel är att
relativt nygjorda investeringar i mark- och parkytor påverkas.
Gängtappen
Fördelar med stationsläget är att det tidsmässigt ligger i fas med utvecklingen
av Varvsstaden. Många arbetsplatser och bostäder finns i närheten av stationen och att det är en mycket bra bytespunkt till annan kollektivtrafik.
En nackdel är att det är ett relativt nära läge till Malmö C.
Exempel på fortsatta utredningar
Utredningsarbetet föreslås fördjupas inom flera områden, exempelvis följande.
•
•
•
•
•
•

Studier om ytor som angränsar till stationerna och om på vilket sätt
stationen kan integreras i stadsmiljön.
Studier om boende- och näringslivsutveckling, stadsmiljöaspekter samt
andra nyttor och potential i stationslägena.
Trafikflöden och trafikprognoser.
Studera behovet av lokaler och funktioner för gränskontroll och/eller
tullens verksamhet vid metrostation i Malmö.
Förvaltningsövergripande samordning med angränsande projekt och
processer i Västra hamnen, särskilt planering som handlar om
kustskydd.
Kostnader och finansiering av stationer.

4.2 Stationsläge vid Malmö C
Om utredningen
Malmö C är en viktig nod för kollektivtrafikresor till, från och inom Malmö.
Med en metrostation förstärks Malmö C funktion som nod, och resmöjligheter
både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt underlättas och stärker
kollektivtrafikens konkurrenskraft. En metrostation understödjer dessutom
och hanterar stora delar av de framtida resbehov som en fortsatt förtätning av
området kring Malmö C och Nyhamnen ger.
Det bedöms röra sig cirka 60 000 dagliga gående i och i direkt anslutning till
stationsbyggnaden idag (pre-Corona) och år 2050 beräknas denna mängd vara

16 (35)

cirka 190 000 med en metrostation på plats.
Arbetet med möjliga förändringar av utformningen av allmän plats vid Malmö
C sker idag i flera pågående arbeten som har olika tidsperspektiv. Inom ramen
för utbyggnaden av nya busslinjer (Storstadspaketet) pågår en förstudie för
Malmö C där ambitionen är att förbättra för trafiken, framförallt busstrafik och
cykeltrafik. Detta innebär att de befintliga förhållandena som vi känner till idag
inte nödvändigtvis är framtida nuläge för planering av metro.
Utredningen har tagit fasta på en stationsplanering för metron vid Malmö C på
södra sidan av den befintliga stationsbyggnaden med hänsyn tagen till citytunnelstationen. En stationsplacering på norra sidan av Malmö C behöver utredas
ytterligare.

Illustration: Studieområde för en metrostation vid Malmö C i röd kontur samt placering av entréer till
metrostationen inom mörkgrön kontur.

En översiktlig analys har gjorts av förutsättningarna att etablera en metrostation vid Malmö C enligt ovan. Tekniska förutsättningar för själva metrostationen, de entreprenadmässiga förutsättningarna för anläggande av en
metrostation och hantering av trafik under byggtid för en metrostation har
studerats. Även möjligheter till förbättringar och förändringar av funktioner på
markytan har belysts. Arbetet har genomförts till stor del utifrån bland annat
erfarenheter från projektet Citytunneln. Konsult har använts dels för att studera byggtekniska förutsättningar, dels för att göra ett arkeologiskt utlåtande för
bastion Vänersborg.
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Illustration: Studieområdet sett från öst.

Utredningens resultat
Tekniska förutsättningar
De omgivande byggnaderna och anläggningarna tillsammans med kanalen ger
huvuddelen av de fysiska förutsättningarna för att bygga en metrostation. Det
finns idag blandad kunskap om hur grundläggningen ser ut för de olika byggnaderna och anläggningarna. Exempelvis finns det ingen kunskap om hur grundläggningen av Börshuset ser ut medan grundläggningen av cykelgaraget Bike n
Ride är i minsta detalj känd.
Förebilden för metrostationer i Malmö är de som finns i Köpenhamn.

Illustration: Exempel på metrostation i genomskärning från Metroselskabets manual för metro.
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En metrostation som ska utgöra ändstation i Malmö behöver innehålla ett
flertal funktioner. Förutom spåren och stationens plattform krävs utrymme för
trappor/rulltrappor/hissar, tekniska installationer, växelområde och säkerhetszon. Säkerhetszonen blir även uppställningsplats för två tåg under icke trafikerad tid för metron (enkel depåfunktion). Tekniska installationer kan placeras i
höjdled, i längsled eller i en kombination.
Växelområde, stationens plattformsdel och säkerhetszonen måste gå i längsled
och avgör därmed stationens totala längd. Växelområdet kan ligga före eller
efter plattformsdelen. Längd på de tre delarna är cirka 80–120 meter per
funktion dvs totalt cirka 240-360 meter i totallängd.

Illustration: Spårdelarna för en ändstation. Säkerhetszonen är en stoppsträcka som avslutas med en stoppbock
för nödfall om ett tåg skulle få problem med bromsarna. Den måste vara separerad från stationsplattformen och
växelområdet.

Utöver de behov av utrymme som finns för en metrostation vid Malmö C är
det viktigt att även ta hänsyn till vad som kan behövas om metro ska byggas
vidare in i Malmö. För att detta ska vara möjligt utan att störa pågående metrotrafik till Malmö C behöver ett start- eller slutschakt för tunnelborrmaskin
kunna byggas i direkt anslutning till säkerhetszonen.
Metrostationen vid Malmö C behöver utöver ovan funktioner även ha ett
mellanplan, mellan plattforms- och markplan, vilket gör att placeringen av
entréer till den blir flexibel och att ytterligare funktioner kan kopplas direkt till
metrostationen och eventuellt till Malmö C:s befintliga stationsbyggnad. Ett
exempel är cykelparkering.
Möjliga placeringar av en metrostation
Tre möjliga placeringar av en station har studerats; under Centralplan, under
kanalen och under bastion Vänersborg.
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Illustration: Tre möjliga placeringar av metrostation (dvs stationsplattformen) vid Malmö C.

Alla tre stationsplaceringar utförs med mellanplan i jämförelsen nedan, vilket
ger flexibilitet i hur entréer och hissar kan placeras på markytan, men med
nackdelen att förflyttningen till och från stationsplattformen blir längre.
Metrostation under Centralplan
En station under Centralplan måste placeras djupt nog för att inte komma i
konflikt med grundläggningen av det skyddsvärda Börshuset och Bike n Rideanläggningen. Eventuellt kan den underjordiska cykelparkeringen behöva rivas
och sedan återuppbyggas för att inte metrostationen ska behöva läggas på ännu
större djup. Stationens plattform bedöms hamna minst cirka 26 meter under
ytan för centralplan. Som jämförelse kan nämnas att station Triangelns plattform ligger på cirka 29 meters djup och det tar cirka 1 minut och 45 sekunder
att åka rulltrapporna.

Illustration: Tvärsnitt av metrostation under Centralplan
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Fördelar med placering under Centralplan är framförallt att den ger en nära
anslutning till Malmö C:s övriga funktioner, med möjlighet till smidiga byten
inomhus. Ytterligare funktioner kan kopplas direkt till metrostationen, exempelvis utökning av Bike n Ride samt gångförbindelse direkt in i Malmö C:s
stationsbyggnad. Hissar kan gå direkt från Centralplan till plattform om
Centralplans ytor omdisponeras.
Nackdelar med placering under Centralplan är att resenärer med metro får
många trappor/rulltrappor eller lång färd i hiss vilket tar tid och kan upplevas
som otryggt Kostnaden för att bygga stationen blir relativt hög på grund av
djupet och att byggskedet blir komplext då det dels kräver försiktighet för att
inte riskera skador på den befintliga stationsbyggnaden, och dels kan kräva
avancerad byggteknik för att bygga växelområde och/eller säkerhetszon under
Bike n Ride.
Även tunnelborrning under Bagers plats parkeringsgarage och Börshuset kräver speciella åtgärder. En framtida linjeföring vidare mot centrala och östra
Malmö behöver troligen placeras inom centralstationens bangårdsområde
vilket kan innebära en påtaglig komplikation.
Metrostation under kanalen
En station under kanalen behöver placeras så att vattengenomströmningen i
kanalen i huvudsak är oförändrad när bygget är klart. Stationens plattform
hamnar då cirka 18 meter under markplanet dvs cirka 8 meter högre än under
Centralplan. Anslutande tunneldelar för växelområde och säkerhetszon kan
utföras utan störning av ovanpåliggande eller angränsande byggnader eftersom
de kan placeras under vattenområden. Samma sak gäller kommande linjeförgreningar vidare in i Malmö.

Illustration: Tvärsnitt av metrostation under kanalen

Fördel med placering under kanalen är att funktioner på Centralplans markyta
till stora delar kan kvarstå som idag, med undantag för under byggskedet.
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Entré behöver placeras på bastion Vänersborg.
Nackdel med placering under kanalen är att det krävs omfattande hantering av
kanalen och dess vatten under byggtid. Färd mellan markplan och plattform
med hiss behöver ske med hissbyte. Entrén på bastion Vänersborg innebär ett
ingrepp på den miljön.
Metrostation under bastion Vänersborg
En station under bastion Vänersborg med mellanplan hamnar cirka 18 meter
under ytan för markplanet. Det innebär samma nivå som en station under
kanalen och cirka 8 meter högre än en station under Centralplan. Denna nivå
ger förutsättningen att stationen kan få en underjordisk gångförbindelse med
Malmö C:s stationsbyggnad.

Illustration: Tvärsnitt av metrostation under bastion Vänersborg.

Fördelar med placering under bastion Vänersborg är en relativ närhet till
Gamla staden. Vidare kan hiss gå direkt från markplan till plattform och
dagsljusinsläpp till stationens inre kan arrangeras. Liksom för metrostationen
under kanalen kan växelområde och säkerhetszon byggas i vattenmiljö utan
påverkan av befintliga byggnader.
Nackdelar med placering under bastion Vänersborg är framförallt att värdefull
kulturmiljö påverkas och värdefulla träd försvinner. Bastionens yta får mer
hårdgjord torgkaraktär och möjligheten att plantera ersättande träd på denna
plats blir troligtvis mycket liten.
Ytfunktioner
I samband med att en metrostation byggs behöver markområdet vid Malmö C
utvecklas och förändras för att hantera de nya förutsättningarna. Framförallt
handlar det om entréerna och hissar till metrostationen men även installationer
för exempelvis rökevakuering och eventuella ljusinsläpp.
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Tillsammans med de omgivande exploateringarna kommer en metrostation
innebära en kraftig ökning av mängden gående, cyklande och kollektivtrafikresenärer i och kring Malmö C. Även anspråk på vistelse kommer att öka
kraftigt, vilket kräver att ytor behöver vara gestaltade för många olika användningar.
Nya anläggningar och förändrad användning av vissa ytor bör övervägas. Mer
ytor för gående kommer att behövas under alla omständigheter. De flesta korsningar i området behöver större väntytor och många gångbanor och trottoarer
är för smala. En del av detta kan vara en ny gångbro som förbinder bastion
Vänersborg med Centralplan.
En förbättrad infrastruktur för cykel är också ett allmänt behov men blir än
mer viktig för att minska konfliktpunkterna med nya stråk och större mängder
trafik. Genomresande cyklister bör om möjligt separeras från större strömmar
av gående, bussar och andra motorfordon.
Flyttning av hållplatser från Centralplan helt eller delvis kan övervägas. Om
Centralplan inte trafikeras av bussar kan det bli ett torg, med bland annat generösa uteserveringar i söderläge.
Nya förbindelser mellan Gamla staden och Nyhamnen kan bidra till att dels
öka metrostationens upptagningsområde, dels avlasta hela Malmö C-området
från en del av gångtrafiken och cykeltrafiken. En möjlighet är en gång- och
cykeltunnel längs östra kanten av banhallen, som kopplar ihop Citytunnelstationen och Malmö C:s norra angöring med cykelbanan och gångbanan på
norra sidan av kanalen, vid Bike n Ride-anläggningens östra kant.
Byggskedet
När en metrostation byggs vid Malmö C kommer det vara en procedur som är
flerårig och som kommer att omfatta en stor geografisk yta som behövs för
byggandet och den logistik som omger ett sådant projekt. Detta kommer att
påverka trafiken på ytan på ett påtagligt sätt. Omledning och tillfälliga lösningar
kommer att krävas.
Utbredningen av arbetsområdet för bygget är ungefär detsamma oavsett vilken
placering som väljs för stationen, men med variation av dess läge och eventuellt olika möjligheter att göra etappindelningar.
Byggande av metrostationen kommer med största sannolikhet behöva genomföras med öppna grävda schakt (så kallad Cut and Cover) för plattformsdelen,
växelområdet och säkerhetszonen. Möjligtvis kan något eller ett par av dessa
delar utföras med metoder som inte kräver öppet schakt men det är i dagsläget
osäkert och beroende av hur djup stationen blir (ju djupare desto större sannolikhet men också högre prislapp).
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Oavsett vilken placering metrostationen får kommer troligtvis Centralplan behöva ingå i arbetsområdet under byggtiden. Detta medför att det krävs omfattande tillfälliga arrangemang för busstrafiken och cykeltrafiken som finns där
idag. Tillfälliga hållplatser kan placeras på Skeppsbron och Norra Vallgatan i
olika kombinationer. Detta medför i sin tur att gångflöden till eventuella tillfälliga hållplatser behöver hanteras tillsammans med övriga gångflöden kring
stationen. En påföljande effekt blir också att övrig motortrafik på omgivande
gator påverkas i hög grad.
Det är också troligt att en eller flera broar behöver rivas för att sedan kunna
återuppföras. Men detta medför en potential att förbättra, exempelvis på
samma sätt som när Fersens bro revs och sedan breddades och återställdes
med samma utformning och detaljer men med en cykelbana.
Slutsatser
Utredningen visar att de placeringar av en metrostation som översiktligt studerats är genomförbara och ytterligare fler lägen kan finnas vid Malmö C.
Ju djupare en station byggs desto dyrare blir den.
Det finns viktiga arkeologiska och stadsmiljömässiga värden i bland annat
bastion Vänersborg att ta i beaktande. Detta gäller också kulturstämplade
Börshuset och Malmö C:s stationsbyggnad. Kanalens vattenflöde måste
hanteras under byggtiden. Det finns stor potential att komplettera stationen
med ytterligare funktioner och förbättringar.
Trafik under byggtid kommer att vara en stor utmaning. Framförallt måste
flöden av gående, cyklande och busstrafik vid och kring Malmö C hanteras,
vilket i sin tur kan få stora konsekvenser för omgivande motortrafik.
Exempel på fortsatta utredningar
Utredningsarbetet föreslås fördjupas inom flera områden så som stadsmiljöfrågor, trafikfrågor, trygghet, geoteknik, hydrologi, anläggnings-kostnader och
byggbarhetsfrågor. Mer konkret föreslås fortsatt arbete enligt följande.
• Placering av metrostation samt entréer
• Trafik under byggtid
• Utredning av miljö- och vattenfrågor under byggtid och permanent
läge
• Bygg- och anläggningskostnader
• Utformning av stadsmiljö och bytesmöjligheter
• Utredningar av fortsatt metroutbyggnad i olika sträckningar efter
Malmö C behöver samordnas med metrostationen vid Malmö C.
Samordning med andra långsiktiga projekt och aktiviteter som pågår i Malmö
stad är viktiga, exempelvis utbyggnaden av busstrafiken (Storstadspaketet),
Nyhamnen och kanalprogrammet.
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4.3 Metrosträckningar vidare in i Malmö
Här redovisas resultat från studier om hur Öresundsmetron på sikt kan förlängas vidare in i Malmö efter Malmö C.

Om utredningen
Slutsatserna baseras på utförda analyser, men också utifrån en sammanställning
av kunskaper, diskussioner och slutsatser som dragits från personer i projektet
och tidigare utredningar. En kollektivtrafikanalys har utförts med modellanalyser för framtida scenarier
En förlängning av Öresundsmetron in i Malmö ger flera olika nyttor. Följande
effekter har studerats:
1. Möjligheter till exploatering och stadsutveckling
2. Underlätta resandet till och från Köpenhamn och avlasta
Öresundsbron
3. Effekter på Malmös kollektivtrafiknät

Utredningens resultat
Exploatering och stadsutveckling
Stora infrastruktursatsningar kan ge möjligheter till omvandling och exploatering av områden som annars inte hade haft samma potential. Ett näraliggande
exempel är Hyllie, där stationen och Citytunneln är helt avgörande till den nya,
täta stadsdel som håller på att växa fram.
Om Öresundsmetron ska kunna ge stöd åt exploatering och stadsutveckling
går det inte att titta på de områden som håller på att växa fram idag utan det
krävs en längre tidshorisont. Frågorna har i detta skede studerats övergripande
med följande slutsatser:
• En vidare utveckling av hamnområdena; Frihamnen och Östra
Hamnen, är en tänkbar utveckling där Öresundsmetron skulle förbättra
förutsättningar för en tät, blandad stad. Dessa områden ligger nära
Malmö C och kräver inte någon längre metrosträckning.
• En fortsatt omvandling av verksamhetsområden är en annan tänkbar
utveckling. Det gäller bland annat Jägersro, där planering har inletts,
men även andra områden i främst östra Malmö.
• Metron kan även ge visst stöd vid utveckling och förtätning av
befintliga stadsdelar med låg täthet samt förstärka attraktiviteten i
centrala stadsdelar (stadskärnan).
Underlätta resandet till Köpenhamn och avlasta Öresundsbron
Att förlänga metron in i Malmö innebär att restiden till Köpenhamn förkortas
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för fler; dels genom att fler får nära till en metrostation, dels genom att metron
kan kopplas samman med fler lokala och regionala buss- och tåglinjer. En förkortad restid är en vinst inte bara för de som ändå hade rest över sundet, utan
kan också få fler att göra resan, så att regionen blir mer integrerad.
Om Öresundsmetron kan ta fler resenärer genom vidare förlängningar in i
Malmö kan även Öresundsbron avlastas ännu mer. Med en förlängd metro
kommer fler att välja metron framför tåg via bron.
Analyserna visar följande slutsatser:
• En viss ytterligare avlastning av Öresundsbron sker genom en förlängning av metron, som mest med runt 10 %, samtidigt som ett visst
ökat resande över Öresund också sker.
• Avlastningen av Öresundsbron blir i samma storleksordning oavsett
om en längre eller kortare förlängning av metron genomförs.
• Restiderna till Köpenhamn förbättras betydligt genom en förlängning
av Öresundsmetron. En mer omfattande förlängning ger dock inte
mycket förbättring jämfört med en kortare förlängning.
Effekter på Malmös kollektivtrafiknät
En förlängning av metron betyder att den kan användas för fler resor inom
Malmö. På så sätt får Malmöbor och inpendlare större tillgång till snabb och
pålitlig kollektivtrafik, vilket i sin tur innebär att fler väljer kollektivtrafik.
Metron skulle även kunna stärka upp kapaciteten där kollektivtrafiksystemet
förväntas bli som mest belastat.
Det är i första hand viktigt kring Malmö C. Med ett kraftigt ökat kollektivtrafikresande kommer det bli ökad belastning på bussar och tåg, trängsel i
gatorna som bussarna kör i och vid hållplatslägen och stationer. Om Öresundsmetron förlängs kan både hårt belastade busslinjer och Malmö C avlastas.
Analyserna visar följande slutsatser gällande effekterna på Malmös kollektivtrafik:
• Det krävs en längre metrosträckning för att ge märkbara tidsvinster för
resor inom Malmö.
• För att ge avlastning av specifika stadsbusslinjer krävs att metron täcker
bussens upptagningsområde på en lång sträcka.
• En avlastning av Centralplan vid Malmö C kan ske bland annat genom
en förlängning av Öresundsmetron till bytespunkter, så att byte mellan
buss och metro inte behöver ske på Malmö C.
Etappvis utbyggnad av Öresundsmetron i Malmö
En utbyggnad av Öresundsmetron vidare in i Malmö efter Malmö C kan ske
etappvis under en längre tidsperiod. Det kan även byggas en sträcka direkt
efter att metron fram till Malmö C har byggts.
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En utbyggnad av metron är ett stort projekt med en betydande startkostnad för
att etablera en TBM-borrningsplats (TBM = Tunnel Boring Machine). Det innebär att kostnaden per kilometer blir högre om endast en kort sträcka byggs ut
åt gången. En borrningssträcka bör vara minst 4-5 km.
En första etapp av metrons förlängning kan därmed vara:
• Antingen en kortare eller längre sträcka som byggs direkt i samband
med att metron fram till Malmö C byggs.
• Eller en längre sträcka (minst 4-5 km) som byggs i ett senare skede.
Utifrån ovan presenteras tänkbara alternativ för en dels en kortare, dels en
längre etapp.
Tänkbar kortare etapp
Att direkt förlänga Öresundsmetron bortom Malmö C med en kortare sträcka
bedöms kunna ge betydande vinster för kopplingen till Köpenhamn genom
förkortade restider samt ge avlastning för Malmö C. Genom att förlänga
metron kan den bättre kopplas till fler busslinjer och en större del av den
centrala staden får en metrostation inom gångavstånd. En viss möjlighet till att
understödja stadsomvandling finns om Frihamnen/Nyhamnen kopplas till
metron. Effekterna för Malmös lokala kollektivtrafik blir dock små med en
kortare sträckning.
Som en tänkbar kortare förlängning av Öresundsmetron efter Malmö C, som
alltså byggs i direkt anslutning till att metron fram till Malmö C byggs, har
följande alternativ identifierats (se karta nedanför):

Mot Värnhem
En östlig sträckning mot Värnhem, eventuellt via Frihamnen, kan ge goda

27 (35)

effekter för kopplingen till Köpenhamn (förkortade restider och ökning av
antalet resenärer) då Värnhem är en knutpunkt för både region- och stadsbussar. Det innebär också en tydlig avlastning av Malmö C. Om sträckningen
dras via Frihamnen förbättras möjligheterna till omvandling av hamn- och
industriområden.
Mot Amiralsbron
En sydlig sträckning mot Amiralsbron gör att Malmös mest centrala delar får
en metrokoppling vilket kan stärka centrums konkurrenskraft. Längs denna
sträcka är stadsbussarna hårt belastade, men det krävs närmare studier för att
kunna se hur denna metrosträckning skulle kunna ge avlastning. En station vid
t.ex. Amiralsbron ger även bytesmöjligheter till regionbussar.
Tänkbar längre etapp
Med en längre utbyggnad av Öresundsmetron i Malmö kan en större del av
staden täckas. Nedan redovisas schematiskt fyra tänkbara sträckningar på
vardera 4-5 km. Varje sträckning kan komma att få upp till fem stationer.
En sträckning på 4-5 km kan, förutom att ytterligare förbättra kopplingen till
Köpenhamn, även ge vinster för Malmös lokala kollektivtrafik genom att erbjuda en snabb och kapacitetsstark linje. Möjligheten att understödja nyexploatering och förtätning förbättras också med en metrostation inom gångavstånd.

Östlig sträckning
Östlig sträckning, exempelvis enligt blå linje i figuren ovan. En linje mot
stadens östra delar, via Värnhem, ger en snabb koppling till Köpenhamn för
delar av staden som idag inte har nära till någon av Citytunnelns stationer,
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samtidigt som möjligheten till en station vid Värnhem förbättrar kopplingen
mellan metro och bussar och avlastar Malmö C.
Sträckningen ger också inverkan på Malmös lokala kollektivtrafik genom en
snabb och kapacitetsstark koppling till centrum och Västra hamnen. Om
dragningen sker via Frihamnen och Sorgenfri kan även stadsomvandling
understödjas i dessa områden.
Södervärn via Värnhem
En svängd sträckning enligt röd linje i figuren ovan. Detta alternativ syftar till
att knyta ihop Öresundsmetron med de bägge knutpunkterna Värnhem och
Södervärn. En koppling till Värnhem ger, som tidigare nämnts, en avlastning
för Malmö C och förbättrade restider till Köpenhamn.
Kopplingen till Södervärn kan ytterligare avlasta busslinjerna genom centrala
staden och få fler att välja metron framför Öresundsbron vid resor till Köpenhamn, men effekterna av detta behöver studeras närmare. En sträckning via
Frihamen kan även understödja nyexploatering. Sträckningen bedöms dock
inte ge någon stor effekt för resor inom Malmö.
Mot Södervärn/Mobilia
En sydlig sträckning enligt svart linje i figuren ovan. En linje söderut går genom Malmös mest centrala delar och når många bostäder och arbetsplatser.
Sträckningen har redan idag mycket stark kollektivtrafik i form av tåg (i Citytunneln) och ett flertal busslinjer. Men det innebär också att sträckan är hårt
belastad och att kapaciteten i både fordon och på gator, hållplatser och stationer kommer att bli en stor utmaning i takt med att kollektivtrafikresandet
ökar. Hur en sydlig sträckning kan förstärka kapaciteten i stråket och hur den
kan avlasta Öresundsbron behöver utredas närmare.
Sträckningen går genom delar av staden som redan är tätt bebyggda och bedöms inte kunna bidra till stadsutveckling i någon större omfattning, även om
den stärker stadens centrum.
Västlig sträckning
En västlig sträckning exempelvis enligt orange linje i figuren ovan. Det är en
sträckning som täcker in delar av staden som idag inte har lika stark kollektivtrafik som de mer centrala delarna. Sträckningen visar dock inte på samma positiva resultat som de övriga redovisade sträckningarna avseende koppling till
Köpenhamn, stadsutveckling och påverkan på Malmös kollektivtrafiksystem
sett till antal resenärer, restidsvinster och områden som kan bli föremål för omvandling.
Fortsatta etapper
Ytterligare förlängningar eller förgreningar av Öresundsmetron i Malmö, och
även utanför kommunens gränser, kan ske på ett i det närmaste obegränsat
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antal sätt. Det kan dels vara längre sträckningar för att stärka den lokala kollektivtrafiken, eller så kan det vara fler förgreningar för att stärka kopplingen
mellan stadens mer centrala delar och Köpenhamn. En viktig fråga att utreda
vidare är huruvida det är i den befintliga staden som metron behövs mest, eller
om det är i planeringen av nya stadsdelar.
Exempel på fortsatta utredningar
Frågorna kring Öresundsmetrons fortsättning in i Malmö efter Malmö C är
omfattande och långsiktiga. Det krävs ett fortsatt utredningsarbete för att
belysa möjliga sträckningar och stationslägen. Ett fortsatt arbete föreslås
fokusera på utredningar om exempelvis följande:
•
•

•
•

Effekter av metro för exploatering och stadsutveckling
Metro som en del av Malmös kollektivtrafiksystem och regionala
reseffekter. Studier av metro integrerat med bussar och tåg för att se
hur hela kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas på sikt när staden
växer och en ökande del av resorna sker med kollektivtrafik.
Andra nyttor som kan uppstå till gagn för Malmöbor och invånare i
andra delar av Skåne.
Kostnad och teknik för utbyggnad av metrosystem.

4.4 Ekonomi, finansiering och organisation
I uppdraget ingick att studera möjliga finansieringsmodeller för Öresundsmetron och samspel med andra aktörer. Öresundsmetrons samspel med
Öresundsbron och möjligheten att kunna använda framtida överskott från
Öresundsbron som en potentiell finansieringskälla har ingått i analysen.
Dessutom har ägandeformer för infrastrukturen och huvudmannaskap för
trafiken ingått i analysen.

Om utredningen
Genomfört utredningsarbete har syftat till att få en övergripande kunskap om
möjliga finansieringskällor för i huvudsak kust-kust-delen inklusive sträckan
fram till Malmö C (Öresundsmetron) och förslag på alternativ för finansiering
av vidare förlängningar in i Malmö. Ett konsultföretag fick i uppdrag att göra
en översyn av finansieringsmodeller och organisatoriska lösningar i syfte att utveckla kunskapen om tillämpbara lösningar för ett förverkligande av en framtida Öresundsmetro.
Den övergripande analysen har fokuserat på den svenska delen av en utbyggnad av Öresundsmetro, det vill säga Sveriges andel av en finansiering av Öresundsmetron från kust-kust samt den svenska landangöringen i Västra hamnen
till Malmö C inklusive tre stationer.
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Öresundsbron framtida överskott som huvudkälla, exploateringsintäkter, trängselskatter, EU-bidrag, statliga anslag, kommunal och regional medfinansiering
har berörts i analysen. Översiktligt kan sägas att det är från Öresundsbrons
framtida överskott som den huvudsakliga finansieringen kan komma. Exploateringsintäkter och eventuell trängselskatt skulle kunna ge mycket marginellt
bidrag till finansieringen.
En viktig frågeställning för analysen har varit hur stora framtida överskott kan
Öresundsförbindelsen förväntas genera och när i tid börjar de uppträda.

Utredningens resultat
Möjligheten att nyttja Öresundsbrokonsortiets överskott för att finansiera Öresundsmetron kommer att vara centralt för projektets genomförande. Överskottet kan komma metron tillhanda genom i huvudsak två alternativ. Genom ett
särskilt anslag där svenska och danska staten öronmärker respektive lands utdelningar till projektet eller genom att Öresundsmetron inkluderas i Öresundsbrokonsortiet.
Det senare alternativet är det mest effektiva sett till nyttjande av överskottet,
eftersom bolagsskatt undviks och momsintäkter kan kvittas mot momsutgifter.
Att inkludera metron i konsortiet bedöms även vara en mer framkomlig väg
sett till nyttjande av överskottet. Detta eftersom alternativet med särskilt anslag
kräver att staterna prioriterar Öresundsmetron över andra regionala och
nationella projekt.
Vad gäller trängselskatt dras slutsatsen att det endast skulle bidra med en begränsad delfinansiering av Öresundsmetron. När det gäller exploateringsintäkter dras slutsatsen att det inte utgör en substantiell finansieringskälla för
Öresundsmetron.
Öresundsmetrons finansiering är helt beroende av nyttjandet av Öresundsbrokonsortiets överskott som finansieringskälla. Öresundsmetrons genomförbarhet är därav avhängt tillgång till, och ett effektivt nyttjande av, konsortiets
överskott.
För metroetapper efter Malmö C krävs annan finansiering, och då troligen
kommunal och regional medfinansiering med Sverigeförhandlingen som ett
exempel på statligt finansieringsstöd i lokal – och regional kollektivtrafik.
EU-finansiering bedöms möjlig att ansöka om vid kapacitetsbrist på Öresundsbron och om möjligheter för godstrafiken kan utvecklas. Öresundsbron och
metron ligger i en av EU:s utpekade transportkorridorer (TEN-T). Det kräver
dock att danska och svenska staten är överens om behovet. EU-finansiering
kan täcka en del av finansieringsbehovet.
Resultat gällande möjlig organisationsmodell
Utredningen har berört alternativa modeller för Öresundsmetrons utformning,
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trafikering och ägande. På den danska sidan behöver avtal träffas med Metroselskabet gällande ansvar, avgifter och trafikering. På den svenska sidan kräver
motsvarande diskussioner med svenska aktörer.
Gällande trafikering av Öresundsmetron finns det flera alternativa möjligheter.
Metroselskabet och Skånetrafiken är viktiga aktörer. Frågan bör avhandlas i
dialog mellan berörda parter, oavsett vägval behöver avgifter för nyttjande av
infrastrukturen förhandlas och överenskommas.
Den mest framkomliga vägen för genomförandet av projektet enligt utredningen är att Öresundsmetron (inte minst kust till kust delen) inkluderas som en del
av Öresundsbrokonsortiet. Detta eftersom projektet är beroende av tillgång till
och effektivt nyttjande av Öresundsbrokonsortiets överskott.
Modellen förutsätter att svenska och danska staten ger Öresundsbrokonsortiet
ett utökat uppdrag samt att konsortiets överskott är tillräckligt för att finansiera
både Öresundsbrons och Öresundsmetrons kostnader. Det bör noteras att
driftskostnader inte ingår i denna bedömning.
Finansiella förutsättningar
Öresundsbrons framtida nettointäkterna kan enligt utredningen potentiellt
finansiera en metroutbyggnad med en kust till kust-anläggning inklusive tre
stationer på svensk mark som lokaliseras till Västra Hamnen och Malmö C.
Enligt kalkylen är en utbyggnad möjlig även om hänsyn tas till det intäktsbortfall som en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle medföra.
Ungefär 15 procent av Öresundsbrotrafiken beräknas flytta till en vägtunnel
mellan Helsingborg och Helsingör. Marginalerna i detta fall blir dock snävare.
Det bygger på att räntor, trafiktillväxt och byggkostnadsutveckling utvecklar sig
enligt ett basscenario samt att hela överskottet från Öresundsförbindelsen används för att finansiera metron (kust till kust-delen). Till detta scenario finns
även en beräkning av ett pessimistiskt scenario och ett optimistiskt scenario
som utgör en känslighetsanalys av beräkningsförutsättningarna. Därtill förutsätts att det överskott som uppstår i Svedab under den period då bolagets lån
är återbetalda används för att finansiera metrons landangöringar på svenska
sidan.
Ett förverkligande av en Öresundsmetro kräver att dialoger inleds med de
parter som berörs av och förväntas bidra till projektets genomförande på
svensk och dansk sida. I första hand bör samtal föras på kommunal och regional nivå för att säkerställa att parterna har en gemensam avsikt och syn på att
projektet ska genomföras. Förhandlingar på nationell nivå är centralt. Projektet
bör även föra diskussioner med Metroselskabet, Skånetrafiken samt Öresundsbrokonsortiet för att pröva hypoteser som berör utformning, organisering,
finansiering och trafikering av Öresundsmetron.
För metroetapper efter Malmö C krävs annan finansiering. Konsultutredningen
har prövat bärkraften i att använda exploateringsintäkter och/eller trängselskatt
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i finansieringen av metron. Slutsatsen är dock att dessa finansieringskällor, såväl var för sig som tillsammans, endast kan bära en mindre del.
Biljettintäkter har inte ingått i analysen om finansiering.
Exempel på frågor som behöver studeras och diskuteras i det fortsatta
arbetet:
•

•
•
•

•
•
•

Hur ska integrationen ske mellan Öresundsmetron och befintlig
infrastruktur på dansk respektive svensk sida? Hur ska gränsdragningen
ske och ansvaret fördelas mellan Öresundsmetron och Köpenhamnsmetron?
Hur och av vilken part ska Öresundsmetron trafikeras?
Vilka avgifter ska tas ut från den part som bedriver trafik på
Öresundsmetron?
Hur ska underhållet av Öresundsmetron finansieras, och vilken eller
vilka parter ska bära kostnaderna för underhållet av Öresundsmetrons
infrastruktur?
Hur ska tull och gränskontroller hanteras?
Ska Öresundsmetron inkluderas i Öresundsbrokonsortiets
organisation? Och i så fall vilken eller vilka etapper ska omfattas?
Vilka delar av de metrorelaterade fastigheterna (infrastruktur,
biljettstationer, stationsbyggnader osv.) ska inkluderas i
Öresundsmetrons ansvar respektive läggas på annan part?

4.5 Ett långsiktigt projektarbete i Malmö
stad mot ett förverkligande av Öresundsmetron
Ett förverkligande av Öresundsmetron och metroutbyggnad i Malmö ska ses i
ett långsiktigt perspektiv. Se en indikativ tidplan nedan med trafiköppning ca år
2035 som är kopplat till Köpenhamn kommuns planering av framtida metroetapp. Det är en långsiktig process av utredande på olika beslutsnivåer, samarbeten och förhandlingar mellan olika parter och politiska beslutsprocesser i
olika planerings- och utbyggnadsskeden.
Studier i detta tidiga skede (förstudiefas) syftar till att utveckla ett förhandlingsunderlag och planeringsberedskap för en möjlig metroutbyggnad i staden. Det
är viktigt att göra det i samarbete med framför allt Köpenhamns kommun och
Region Skåne. Malmö stad behöver kunna visa att man planeringsmässigt kan
integrera en metroutbyggnad i sin planering.
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Den indikativa tidplanen nedanför visar på ett övergripande processen framåt.
Malmö stads arbete i detta skede utgör en viktig del för att bygga upp kunskap
och underlag i den fortsatta processen. Förstudieutredningarna som har genomförts inom ramen för EU-finansierade projekt mellan Malmö stad och Köpenhamns kommun sedan år 2012 liksom Malmö stads utredningar som redovisas i detta uppdrag från år 2020 utgör en grund för fortsatt samarbete och
utredningsarbete mot målet att få tillstånd en dansk-svensk statlig utredning
om Öresundsmetron. Läs mer i nästa avsnitt om förslag på fortsatt utredningsarbete.

+

Bilden visar en indikativ tidplan och process framåt.

5. Slutsatser och förslag på nästa steg
Huvudslutsatser från utredningarna
Metroutbyggnad är möjligt i Malmö med olika alternativa lägen i Västra hamnen och vid Malmö C utifrån tekniska och planmässiga förutsättningar. Utredningar visar på olika alternativa stationslägen och viktiga förutsättningar och
möjligheter som behöver övervägas och utvecklas i ett fortsatt utredningsarbete.
I en finansieringsmodell där Öresundsbrons framtida intäkter kan användas är
det möjligt att utbyggnaden från kust till kust-sträckan under sundet fram till
Malmö C potentiellt kan finansieras med framtida överskott (nettointäkter för
Öresundsbron). Utredningen föreslår flera saker som behöver fortsätta utredas
och diskuteras.
Tidigare förstudier om Öresundsmetron som Malmö stad och Köpenhamns
kommun har genomfört i olika utredningsfaser visar att en Öresundsmetro och
utbyggnad från kust-kust är realiserbart och ger många positiva effekter och
nyttor för samhället. Att hitta möjliga finansieringslösningar är en nyckelfråga.
Tillsammans med utredningarna om lokala förutsättningar och möjligheter för
metroutbyggnaden i Malmö från kusten till Malmö C via Västra hamnen utgör
dessa ett gemensamt planeringsunderlag för Öresundsmetro-projektet.

34 (35)

Metroutbyggnad i vidare förlängda sträckningar in i Malmö efter Malmö C har
översiktligt studerats och det finns många möjliga alternativ. Dessa utredningar
har ett mer långsiktigt perspektiv och blir aktuella i senare etapper i förhållande
till själva Öresundsmetron fram till Malmö C. Utredningar behöver fördjupas
betydligt mer utifrån olika aspekter som till exempel nyttor och motiv till varför metroutbyggnad vidare in i Malmö behövs, stadsutvecklingspotential, planeringsförutsättningar, tekniska egenskaper och förutsättningar, kostnader och
finansiering med mera.
I förhållande till uppställda målsättningar i utredningarna inom ramen för detta
budgetuppdrag (se avsnitt 2.2) har utredningarna bidragit till att utveckla planeringsunderlag och planeringsberedskap för ett framtida förverkligande av en
Öresundsmetro.
Därtill har vissa konkretiseringar gjorts i både pågående aktualisering av översiktsplanen och i den planerade översynen av Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan. Fortsatt utveckling av planeringsunderlag behövs.
Vad gäller samarbete med andra aktörer har Malmö stad i dag ett nära samarbete med Köpenhamns kommun, och det finns mer som kan utvecklas i
Malmös kunskapsuppbyggnad vad gäller metroutbyggnad. Samarbete med
Köpenhamns kommun och Region Skåne är centralt i fortsatt arbete.

Fortsatt utredningsarbete
Fortsatt utredningsarbete syftar till att skapa ett genomförbart koncept för
Öresundsmetrons etablering som ger nytta för Malmö liksom för andra delar
av samhället. Det ger Malmö stad ett trovärdigt förhandlingsunderlag i förhållande till statlig nivå/regeringen och stadens målsättning om att en statlig
utredning om Öresundsmetron ska tillsättas i samspel med danska staten.
Dessutom möjliggör utredningsarbetet en planeringsberedskap i stadens framtida utbyggnad.
Ett förverkligande av en Öresundsmetro år 2035 och framåt kommer att
innebära en långsiktig process av utredande på olika beslutsnivåer, samarbeten
och förhandlingar mellan olika parter och beslutsprocesser i olika planeringsoch utbyggnadsskeden. Studier i detta tidiga skede (förstudiefas) syftar till att
utveckla ett förhandlingsunderlag och planeringsberedskap i staden. Det är
viktigt att göra det i samverkan med framför allt Köpenhamns kommun och
Region Skåne.
Det är också viktigt att det fortsatta arbetet inkluderar fördjupade analyser och
samarbeten med berörda aktörer om finansiering och ägarfrågor gällande infrastruktur och trafikering.
I samband med denna utredning har kunskap byggts upp om vad som behöver
utredas och diskuteras vidare.
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Förslag på nästa steg i Malmö stads utredningsarbete
Ett nämnds- och förvaltningsövergripande arbete föreslås för att fortsätta
utredningar i enlighet med identifierade utredningsbehov.
Målsättningen för ett fortsatt arbete bör vid sidan om målet att få tillstånd en
mellanstatlig utredning om Öresundsmetron vara att skapa ett gediget
planeringsunderlag för staden i både anläggningsfrågor och plan- och
markfrågor. Gemensam planering och tidplaner med Köpenhamns kommun är
viktigt i arbetet.
Arbetet i nästa steg föreslås genomföras och styras genom en organisering
baserad på kommunstyrelsens, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämndens
reglementen och ett nära samarbete mellan stadskontoret, fastighets- och
gatukontoret och stadsbyggnadskontoret. Mer konkret hur arbetet ska tas
vidare och organiseras ska undersökas närmare inom och gemensamt mellan
berörda förvaltningar.
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av genomfört
uppdrag från Malmö stadsbudget 2020 om hur ett nytt metrosystem in i
Malmö kan förverkligas när Öresundsmetron etableras.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden, i uppdrag att fortsätta utreda metroutbyggnad i
Malmö i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

