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1. Sammanfattning
Pildammsvägen mellan Almviksvägen och Hövdingevägen är den första etappen för att bygga ut
Pildammsvägen förbi Hyllie till en grön huvudgata med fyra körfält för fordonstrafik och med
separata gång- och cykelbanor på båda sidor. Gatan är en viktig länk för samtliga trafikslag mellan
Malmös södra och centrala delar och ska utformas för att klara de behov av transporter som
kommer att finnas i framtiden. Etapputbyggnaden har tidigare presenterats i tjänsteskrivelsen
”Pildammsvägen mellan Inre ringvägen och Hövdingevägen, TN-2021-1129”, som utgår från en
utredning från 2013, ”Program för Pildammsvägen mellan ringvägarna”.
Gatan i sin helhet blir ett viktigt stadsrum i Hyllie med ny bebyggelse som vänder sig mot gatan
på den västra sidan och kommer på sikt även kopplas ihop med framtida utveckling av Lindeborg
på den östra sidan. För att skapa en god stadsmiljö ska Pildammsvägen ha en sammanhållen
utformning förbi Hyllie.
Väster om Pildammsvägen har en övergripande strukturskiss för sydöstra Hyllie tagits fram som
övergripande beskriver den tänkta strukturen för området. Strukturskissen bygger på att
bebyggelsekanten fortsätter i linje med området vid Hyllie allé, vilket innebär att Pildammsvägen
även inom projektområdet kommer att breddas och förskjutas västerut. Almviksvägen blir en
primär gata för det nya området som växer fram i sydöstra Hyllie och korsningspunkten är också
ett mycket viktigt stråk för elever och oskyddade trafikanter. Korsningen kommer att
signalregleras.
En tjänsteskrivelse som satte ramarna för upplägg av etapputbyggnaden informerades i tekniska
nämndens trafikutskott 2021-11-11 och information om etapp 1 har genomförts 2022-03-01
(skriftligen) och 2022-05-03 (muntligen). Detaljprojektering planeras att påbörjas under oktober
2022. Detaljprojekteringsfasen kommer att inledas med utredningar gällande
trafikdagvattenrening, höjdsättning och gestaltning. Entreprenad planeras att påbörjas i mars
2024.
Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till -57 000 tkr. Största utgiften i
projektet är entreprenaden som är beräknad till -37 000 tkr.
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2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Projektet är en första etapp för att bygga ut Pildammsvägen med ny sektion förbi Hyllie enligt
tjänsteskrivelsen ”Pildammsvägen mellan Inre ringvägen och Hövdingevägen, TN-2021-1129”, se
figur 1. Tjänsteskrivelsen bygger på en utredning från 2013, ”Program för Pildammsvägen mellan
ringvägarna”, som innehåller ett övergripande utformningsförslag med fyra körfält för
fordonstrafik samt trädrader på båda sidor. På den del av sträckningen som planeras att bebyggas
som blandad stad föreslår utredningen gång- och cykelbanor på båda sidor om gatan samt
trädremsa i kanten och i mitten och möjlighet till angöringsfickor.

Figur 1. Etappindelning för utbyggnad av Pildammsvägen förbi Hyllie.

Detta objektsgodkännande omfattar etapp 1, dvs delen mellan Almviksvägen och
Hövdingevägen. Det utformningsförslag som har tagits fram inom utredningsarbetet och som
presenteras i detta objektsgodkännande har anpassats till de behov som finns för en framtida
huvudgata och för den nya bebyggelsen som håller på att växa fram i södra Hyllie.
Inom etapp 2, mellan Bures gata och Munins gata, finns det nyare, genomförda detaljplaner (5051
och 5104). Dessa detaljplaner bygger på att Pildammsvägen flyttas västerut för att på sikt även
möjliggöra exploatering öster om Pildammsvägen, se figur 2. Inom dessa detaljplaner har
gestaltning och placering omarbetats i syfte att omvandla Pildammsvägen till en gata med mer
stadskaraktär och minska gatans barriäreffekt och därmed vara en viktig faktor för integrationen
mellan Hyllie och Lindeborg. Inom exploateringsprojekten för dessa två detaljplaner har
Pildammsvägens västra del färdigställts, vilket beaktas vid utformningen av etapp 1 för att skapa
en bra helhet och en sammanhållen gestaltning.
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Figur 2. Plankarta för dp 5051 norr om utredningsområdet, etapp 2 (Huvudgatan är Hyllie allé).

Väster om Pildammsvägen för etapp 1, har en övergripande strukturskiss för sydöstra Hyllie
tagits fram som övergripande beskriver den tänkta strukturen för området, se figur 3.
Strukturskissen bygger på att bebyggelsekanten fortsätter i linje med bebyggelsen i detaljplan
5051, vilket innebär att Pildammsvägen även inom projektområdet kommer att breddas och
förskjutas västerut.

svägen

Almvik

Hyllie Boulevard

Figur 3. Strukturskiss för sydöstra Hyllie.
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Syftet med projektet är att skapa en huvudgata med en sammanhållen gestaltning som ska
anpassas till befintliga anslutningar, pågående detaljplanearbeten samtidigt som den ska klara
framtida behov av kapacitet för samtliga trafikslag.
2.2 Stadens mål
Projektet bidrar till att uppfylla tekniska nämndens grunduppdrag kring kommunens trafik och
infrastruktur enligt 8 § i tekniska nämndens reglemente. Föreslagna åtgärder bedöms öka
tillgängligheten för samtliga trafikantgrupper och med utformning av ett miljöanpassat
trafiksystem.
2.3 Leveransmål
Pildammsvägen mellan Almviksvägen och Hövdingevägen byggs som en grön huvudgata. Gatan
är en viktig länk för samtliga trafikslag mellan Malmös södra och centrala delar och ska innehålla
fyra körfält för fordonstrafik och gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan och utformas för
att klara de behov av transporter som kommer att finnas i framtiden. Körbanan och gång- och
cykelbanorna delas av med breda träd- och vegetationslister, där det finns möjlighet att fördröja
och rena dagvattnet från gatan.
Gatan i sin helhet blir ett viktigt stadsrum i Hyllie med ny bebyggelse som vänder sig mot gatan
på den västra sidan och kommer på sikt även kopplas ihop med framtida utveckling av Lindeborg
på den östra sidan. För att skapa en god stadsmiljö ska Pildammsvägen ha en sammanhållen
utformning förbi Hyllie. Även förbättringar avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet ska uppnås.

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Projektområdet omfattar Pildammsvägen mellan Almviksvägen och Hövdingevägen, se kartbild
nedan. Korsningen Almviksvägen ingår i projektet. Inom projektområdet ingår en nyligen
uppstartad detaljplan (dp 5666) som innehåller en del av Pildammsvägen.

DP 5666

Figur 4. Karta som visar utredningsområdet för projekt Pildammsvägen, del Almviksvägen-Hövdingevägen.
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3.2 Detaljplan
Pildammsvägen kan genomföras inom gällande detaljplaner, men på en mindre del strax söder
om Almviksvägen saknas det detaljplan för del av gatan när den breddas västerut.
Pildammsvägens nya utformning och utbredning ingår i en pågående detaljplan, dp 5666, som i
övrigt planeras för bostäder och kontor. Detaljplanen planeras för att vinna laga kraft under
våren 2024. Samordning mellan projekten pågår.
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
I angränsning till Pildammsvägen mellan Almviksvägen och Hövdingevägen pågår ett antal
exploateringsprojekt och byggentreprenader, se figur 5:




Detaljplan 5666 där del av Pildammsvägen ingår (8653). Nyligen uppstartad, planerad att
vinna laga kraft under våren 2024.
Entreprenad för 10.9 Hyllie boulevard byggata (3347). Planerad färdigställd och öppnas
för trafik i maj 2022.
Förstudie för 10.6 m.fl. Hyllie boulevard (3344, 3345, 3346, 3410). Pågående.

Projektets genomförande väntas inte påverkas av de angränsande projekten.

8653

3347, 3344 m.fl.

8608

Figur 5. Karta som visar angränsande projekt med projketnummer.

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Information om etapputbyggnad av Pildammsvägen mellan Inre ringvägen och Hövdingevägen
har hållits i tekniska nämndens trafikutskott:


2021-11-11

Projektdirektivet för etapp 1, del Almviksvägen-Pildammsvägen, beslutades av styrgrupp:


2022-02-18

Information och avstämning för etapp 1 har hållits med tekniska nämndens trafikutskott:



2022-03-01 (skriftlig)
2022-05-03 (muntlig)
8 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

Mallversion 1.4

3.5 Genomförande
Pildammsvägen breddas, främst västerut, och byggs om till en mer stadsmässig karaktär med
gång- och cykelbanor på båda sidor om gatan och med trädremsa mellan körbana och gång- och
cykelbana.

Figur 6. Sektion för Pildammsvägen mellan Almviksvägen och Hövdingevägen

I Pildammsvägens gatusektion får träden gott om utrymme där de behövs som bäst, nära de
oskyddade trafikanterna, i anslutning till gång- och cykelbanorna. Genom en lite bredare
trädremsa på den västra sidan skapas möjlighet att plantera en variation av träd som inte behöver
stå precis på rad utan kan få ett mer varierat uttryck med omväxlande höga stamträd och mindre
flerstammiga träd i grupper. De stora träden ger stor, grön volym och kan på sikt ta ner skalan i
ett annars storskaligt stadsrum. De mindre flerstammiga träden bidrar med grönska som kommer
nära och i ögonhöjd för cyklister och gångtrafikanter. Genom att ha flera olika sorters träd i
trädzonen blir variationen större. En robust stomme av ett par tåliga trädslag kan kompletteras
med andra träd som kan bidra med extra blomning eller höstfärg. Variationen gör också
planteringen mer robust. Vilka trädarter som väljs kommer att studeras vidare under
projekteringen men stor vikt kommer att läggas på att välja träd som klarar det ganska utsatta
läget. Grönskan på marken kan bestå av lågväxande buskar eller tåliga och skötselextensiva
perenner.
En mycket viktig funktion för träden längs Pildammsvägen är också att ta hand om regnvatten i
den annars hårdgjorda miljön. Med hjälp av en genomtänkt höjdsättning kan gatuvattnet ledas till
trädlisterna. Träden behöver vatten och växtbädden kan hjälpa till att fördröja och rena
dagvattnet från gatan.
I förhållande till att även ha träd i mitten av gatan, som föreslogs i ”Program för Pildammsvägen
mellan ringvägarna”, underlättar det driften och skötseln att enbart ha dem i kanterna, det skapar
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en större buffert mellan bostäder/oskyddade trafikanter och fordonstrafiken och gör att fler
trafikanter får nytta av alla träd.
Cykelstråket längs Pildammsvägen är en del i huvudcykelnätet och cykelbanan på den västra sidan
görs bredare än på den östra sidan med anledning av de väntade ökade cykeltrafikmängderna på
sträckan bland annat från Hyllie, Tygelsjö, Klagshamn och Vellinge.
Två körbanor i båda riktningarna skapar en robust utformning för framtiden och ger plats för
både kollektivtrafiken (linje 150 och 300) och övrig trafik. Körbanorna i de olika riktningarna
avgränsas med en remsa av smågatsten, som kan vara överkörningsbar på delar som det finns
behov av flexibilitet och med kantsten där trafiken behöver styras. Möjlighet till angöring
tillskapas på ett par platser där det finns behov enligt pågående planarbeten.
I och med utbyggnaden av Hyllie Boulevard kommer Pildammsvägen förbi Hyllie att avlastas,
och trafiken kommer att fördelas mellan gatorna. Detta innebär en flexibilitet för de båda
gatorna.
Hastighetsbegränsningen på sträckan är idag 60 km/h med undantag för korsningen med
Almviksvägen som är 40 km/h. I och med ny utformning och kommande bebyggelse förbereds
gatan för hastighetsreglering 40 km/h.
Almviksvägen byggs om till signalkorsning för att möjliggöra en primär anslutning till det nya
området som nu planläggs i sydöstra Hyllie. Fosiestigen som är ett huvudcykelstråk används av
många skol- och förskoleelever och är en mycket viktig korsningspunkt för gång- och
cykeltrafikanter. Idag är korsningspunkten hastighetssäkrad, men kommer efter ombyggnaden
istället att ingå i signalkorsningen. Korsningspunkten kommer att bibehålla hastighetsregleringen
40 km/h. Ytterligare anslutande gator till sydöstra Hyllie kommer på sträckan att utformas för
medlöpande trafik.
I cirkulationsplatsen som korsar Hövdingevägen kompletteras den norra och den östra
anslutningen med gång- och cykelöverfarter för att koppla ihop med cykelbanan söder om
Hövdingevägen till IKEA. Gång- och cykelöverfarterna utformas hastighetssäkrade på
motsvarande sätt som över de västra och södra anslutningarna. Passagerna följer det förslag som
togs fram i ”Program för Pildammsvägen mellan ringvägarna”.
Lernackestråket är ett grönt, rekreativt stråk som sammankopplar Lernacken med den sydöstra
delen av Malmö och som via Vintriediket passerar Pildammsvägen norr om
Hövdingevägen/Hyllie Boulevard. Utformning av naturstråket i Vintrie pågår i ett separat
projekt. De som kommer att röra sig i stråket hänvisas till passagerna i plan över Pildammsvägen,
på motsvarande sätt som de görs över Hyllie Boulevard.
Utformningen av Pildammsvägen har anpassats för att inte komma i konflikt med de två
huvudvattenledningarna (2*500 mm) som försörjer Vellinge kommun med vatten och en stor
vattenledning som går till Bunkeflo (355 mm).
3.6 Potentiella föroreningar
En historisk inventering har genomförts som visar på att det inte finns några kända
markföroreningar i området. En översiktlig provtagning för att klassa jordmassorna kommer att
genomföras i samband med projektering. Beroende på resultat av den översiktliga
undersökningen samt eventuellt behov av masshantering kan det finnas behov av fördjupade
utredningar i ett genomförandeskede.
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3.7 Osäkerhet och risker
Eftersom utredningstiden fram till objektsgodkännande har varit kort finns det delar som ännu
inte är helt utredda, utan ytterligare utredningar kommer att behöva göras. Bland annat behöver
behovet av rening av trafikdagvatten fördjupas tillsammans med höjdsättning och gestaltning.
Detta kan påverka tid och kostnader, men minimeras genom att ett utrymme har tagits för dessa
osäkerheter.
Eftersom ombyggnaden av Pildammsvägen är ett prioriterat projekt, kommer detaljprojektering
av gatan att påbörjas innan detaljplan 5666 har vunnit laga kraft, vilket är en risk då det finns ett
stort beroende mellan projekten. Risken minimeras genom ett nära samarbete mellan projekten.
Resultat av provtagning för att klassa jordmassorna kan resultera i okända föroreningar, vilket
kan påverka kostnaderna.

4. Tidplan
Detaljprojektering planeras att påbörjas under oktober 2022. Detaljprojekteringsfasen kommer att
inledas med utredningar gällande trafikdagvattenrening, höjdsättning och gestaltning.
Upphandling av entreprenad planeras att påbörja från mars 2024.
Händelse
BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN
Objektsgodkännande TN
Objektsgodkännande KS
Objektsgodkännande KF
Projektering start
Entreprenad färdigställande start
BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen
Garantifas

Tidpunkt
Maj 2022
Juni 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
Mars 2024
2025
2025-2028
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5. Ekonomi
5.1 Projektkalkyl
Den totala investeringen för projektet beräknas till -57 000 tkr. Driftskonsekvenserna beräknas
till -3 500 tkr brutto.

Projektkalkyl Investering - allmän plats
Investeringsbidrag
Summa inkomster

Tkr

0

Entreprenad
Hantering av massor över MKM
Projektering
Förprojektering
Byggledning
Utredningar
Rivning av byggnad / konstruktion
Plankostnad
Kreditivränta
Intern tid
Oförutsett

-37 000
-500
-2 000

Summa utgifter

-57 000

Projektnetto

-57 000

-3 000
-3 000

-11 500

5.1.1 Utgifter
Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till -57 000 tkr. Största utgiften i
projektet är entreprenaden som är beräknad till -37 000 tkr.
Kostnaden för hantering av förorenade massor över MKM (Mindre känslig Markanvändning)
bedöms uppgå till - 500 tkr. Avsättning för denna kostnad kommer att göras i samband med att
beslut om detta objektsgodkännande är taget, avsättningen innebär en negativ resultatpåverkan.
Utgifterna är bedömda i prisläge mars 2022.

5.1.2 Inkomster
Kommunens kostnader kan komma att finansieras via intäkter från framtida
gatukostnadsersättningar. Då förhandling är i tidigt skede med exploatören är osäkerheten stor
kring ersättningens storlek och tas därför inte med i kalkylen.
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5.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Inbetalningar Utbetalningar
2022
-1 500
2023
-3 500
2024
-25 000
2025
-27 000

Summa

0

-57 000

Summa
-1 500
-3 500
-25 000
-27 000
0
0
-57 000

5.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2026
-3 500

Summa

0

-3 500

Kvartersmark
Intäkt
Kostnad

0

0

Netto
-3 500
0
0
0
0
0
-3 500

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till -3 500 tkr brutto för
Fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnaden har internräntesats på 1,25%
använts, avskrivningstiden är beräknad på 30 år. Drift och underhåll beräknas till -920 tkr.
5.4 Budgetavstämning
Projektets bedömda utgifter finns med i den av fastighets- och gatukontorets planerade
ekonomiska plan.
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