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1. Sammanfattning
Malmöexpressbuss linje 8 (MEX linje 8) är en av sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt (inräknat
trafikering av Kontinentalbanan med tåg) som ingår i Storstadspaketet för Malmö stad. Förutom
att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken på dessa linjer ska sträckorna samtidigt
kompletteras med cykelbanor där detta är möjligt. Detta objektsgodkännande utgör ett delprojekt
längs med linje 8, och omfattar Davidshallsgatan mellan Klostergatan på Rådmansgatan fram
t.o.m. Morescobron norr om Regementsgatan.
Förslaget innebär att anpassa Davidshallsgatan för trafikering med två Malmöexpresslinjer (linje 2
och linje 8), samt övriga busslinjer som ska trafikera gatan. Hållplatslägen förlängs så att två 24
meter långa Malmöexpresser kan stå inne på hållplats samtidigt, och kantsten anpassas för smidig
på- och avstigning. Dagens körfältsreglering behålls med busskörfält in i korsning med Storgatan,
från Östra Rönneholmsvägen respektive Regementsgatan. Körfälten som leder ut från Storgatan
är fortsatt öppna för biltrafik, och södergående kommer det fortsatt finnas parkerings- och
angöringsplatser tillgängliga som idag.
Korsningen med Storgatan höjs upp med bussanpassade ramper med snäll lutning, och
stopplikten på Storgatan behålls. För att tydliggöra att trafiken på Davidshallsgatan har prioritet
läggs även genomgående kantstenar in där Davidshallsgatan korsar Storgatan (likt utformning vid
Johannesplatsen).
En cykelbana anläggs på östra sidan för norrgående cykeltrafik. Södergående cykeltrafik leds i
blandtrafik. På sträckan Kärleksgatan till Holmgatan i södergående riktning leds cyklister upp på
en separerad cykelbana bakom hållplatsläget, för att sedan ledas ut i blandtrafik igen vid
Holmgatan.
Sammanlagt 15-20 träd avses planteras, exakt placering utreds i detaljprojekteringen.
Totalkostnad för projektet är beräknad till 29,6 miljoner kr, av vilken entreprenadkostnaden utgör
21,6 miljoner kr. Projektnettot uppgår till 17,8 miljoner kr, där inkomster i form av statlig
medfinansiering (Storstadspaketet) är avräknat om 11,8 miljoner kr.
Hantering av förorenade massor bedöms uppgår till totalt - 1000 tkr, där - 1000 tkr avser massor
över MKM (Mindre känslig Markanvändning). Avsättning för denna kostnad kommer att göras i
samband med att beslut om detta objektsgodkännande är taget, vilket innebär en negativ
resultatpåverkan.
Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till -1 750 tkr brutto och -1 060
tkr netto för Fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen
3% använts, avskrivningstiden är beräknad på 35 år och drift och underhållskostnaderna är
beräknade att öka med -45 tkr per år.

Figur 1 Tidplan för projektet.
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2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Storstadspaketet innebär sammantaget en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett
växande Malmö. Kollektivtrafiksatsningar och bostadsutbyggnad i hållplats- och stationsnära
lägen skapar möjligheter och förutsättningar för ett ökat hållbart resande.
Kollektivtrafiksatsningarna skapar även förutsättningar för att kunna hålla en hög takt på
bostadsbyggandet under kommande år. Genom att förtäta och bygga om runt stationer och
hållplatser ges möjlighet att stärka befintliga noder och centrumbildningar med mer folkliv och
handel. Med ökade färdmedelsandelar för gång, cykel och kollektivtrafik minskar
trängselproblematiken i trafiken samtidigt som miljövinster uppnås. Övergången till eldriven
kollektivtrafik förstärker miljövinsterna ytterligare.
Satsningar på en attraktivare stadsmiljö runt stationer, hållplatser och längs huvudgatorna i
kombination med bostadsutbyggnaden skapar möjligheter för ett tryggare, mer jämställt och
socialt hållbart Malmö. Både de sociala och de fysiska investeringarna som staden gör är viktiga
komponenter för att bygga Malmö helt och hållbart.
Storstadsavtalens satsningar förväntas att bidra till följande effektmål som har formulerats under
förhandlingen och i besluten av satsningarna:
•
•
•
•
•
•
•
•

En hållbar och strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö
En kollektivtrafik som understödjer förtätning och utbyggnad av bostäder i staden
En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik – fler väljer att åka kollektivt till följd av högre
bekvämlighet, bättre restider och ökad regelbundenhet
Ökad resandekapacitet genom fler Malmöexpressbussar
Säkert och tryggt för resenärerna
Införandet av eldrift i stadens busstrafik – renare luft och tystare fordon
Ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister
Verktyg för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad

I Malmö stads budget 2020 presenteras nya kommunfullmäktigemål för mandatperioden 20202022. Ett av målen är att ”Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional
tillväxtmotor.” Som en del i arbetet för att uppfylla målet är tekniska nämndens huvudansvar för
genomförandet av storstadspakets infrastrukturobjekt med satsningar på kollektivtrafik och
cykeltrafik.
Fastighets- och gatukontoret har även tagit fram ett åtagande i budget 2020 kopplat till
storstadspaketet som lyder: ”Fastighets- och gatukontoret åtar sig att planera och genomföra
infrastrukturåtgärder och bostadsåtaganden i storstadspaketet.” Detta projekt bidrar till att
uppfylla både mål och åtagande.
Malmöexpressbuss linje 8 (MEX linje 8) är en av sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt (inräknat
trafikering av Kontinentalbanan med tåg) som ingår i Storstadspaketet för Malmö stad. Förutom
att förbättra kollektivtrafiken på dessa linjer ska sträckorna samtidigt kompletteras med
cykelbanor där detta är möjligt.
MEX linje 8 sträcker sig från Lindängen i söder via Södervärn, Gustav Adolfs torg och Malmö C
vidare till Västra Hamnen. Linjen ska trafikeras av eldrivna 24-metersbussar med en design som
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överensstämmer med övriga MEX-linjer. I högtrafik ska turtätheten vara 5 minuter mellan
avgångarna.

Figur 2 Översikt över linjedragningen för MEX linje 8.

Detta objektsgodkännande omfattar Davidshallsgatan mellan Klostergatan på Rådmansgatan
fram t.o.m. Morescobron norr om Regementsgatan.
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Figur 3 Delprojekt Davidshallsgatan.

Projektet syftar till att utreda, projektera och bygga kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder
på Davidshallsgatan. I projektet ingår även åtgärder i syfte att förbättra stadsmiljön längs med
sträckan
Ombyggnaden bidrar till en attraktivare och mer kapacitetsstark kollektivtrafik, vilket i sin tur
bidrar till att överbrygga avstånd och knyta bostäder och arbetsplatser närmare varandra.
2.2 Stadens mål
Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för kommunens trafik och
infrastruktur.
2.3 Leveransmål
Projektet ska resultera i en lösning för Davidshallsgatan som främjar framkomligheten för MEX
på linje 8 (och linje 2, som också trafikerar gatan) och ökad trafiksäkerhet för cyklister. Samtidigt
ska en god stadsmiljö byggas med förbättringar avseende tillgänglighet, grönska, m.m.
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3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Ombyggnad berör allmän platsmark inom fastigheterna Innerstaden 6:7, Innerstaden 6:59 och
Innerstaden 1:14. Marken ägs och förvaltas av Malmö stad.

Figur 4 Delprojektets avgränsning.

3.2 Detaljplan
Projektet kan genomföras med rådande detaljplan.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Från våren 2020 görs ombyggnad av Triangelplatsen. Projekten är koordinerade med avseende på
utbredning och tid för genomförande.
Vid Davidshallstorg pågår ombyggnad av gamla Polishuset, vilket ska omvandlas till bostäder.
Hela entreprenaden ska vara färdig till våren 2021.
VA Syd kommer att i samband med Malmö stads entreprenad genomföra ledningsomläggningar.
Korsningarna med Kärleksgatan och Storgatan samt två körfält av Regementsgatan kommer tas i
anspråk vid djupschakt. Därutöver ska serviser till fastigheter åtgärdas. Även EOn avser att
genomföra flytt av fjärrvärmeledningar. Dessa arbeten kommer att koordineras med Malmö stads
arbeten.
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Den 4 oktober 2019 fattade Tekniska nämndens trafikutskott beslut ”att uppdra åt förvaltningen
att detaljprojektera och analysera handlingsalternativ nummer 2 – God framkomlighet för buss,
enkelriktad cykelväg norrut, blandtrafik söderut”. Detta har gjorts, och det nu gällande förslaget följer
inriktningsbeslutet.
Vid Trafikutskottet 2020-02-11 ombads projektgruppen att återkomma med redogörelse av
förslaget, samt särskild redogörelse av frågan om eventuell signalreglering av Storgatan.
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3.5 Genomförande
Områdets karaktär och förutsättningar
Davidshallsgatan är ett kollektivtrafikstråk som förbinder Gustav Adolfs torg med Triangeln.
Gatan trafikeras idag av fem busslinjer varav en av dem är linje 8. Ca 1 300 på- respektive
avstigande kollektivtrafikresenärer använder idag hållplats Davidshall, vilket innebär att
hållplatsen tillhör en av de 20 mest använda hållplatserna i Malmös stadstrafik.
Idag samsas cyklister med busstrafik, personbilstrafik och taxi i Davidshallsgatans körbana.
Blandtrafiken med cyklister i körbana, samt parkerade bilar, innebär dels sänkt framkomlighet för
busstrafiken, och dels trafiksäkerhetsproblematik för cyklister. Utöver ett viktigt
kollektivtrafikstråk, är Davidshallsgatan också ett i översiktsplanen utpekat stråk i
huvudcykelvägnätet. Cykelbana saknas på sträckan mellan Klostergatan/Rådmansgatan fram till
Engelbrektsgatan förbi bussterminalen på Gustav Adolfs torg. Sträckan förbinder det prioriterade
huvudcykelstråket längs med Storgatan och ett planerat huvudcykelstråk längs
Föreningsgatan/Östra Rönneholmsvägen.

Figur 5 Buss-, taxi-, personbils- och cykeltrafik delar idag körbana i Davidshallsgatan.

Norra kvarteret av Davidshallsgatan, mellan Regementsgatan och Storgatan, är det snävaste
kvarteret med endast 7,5 m körbana samt 2 m gångbana på vardera sida. Övriga kvarter i gatan
har en bredd mellan fasader på 18 m. Kantstensparkering och angöring finns på västra sidan av
gatan.
Davidshallsgatan korsas av Storgatan, längs vilken ett stort antal cyklister och fotgängare rör sig.
Västerifrån på Storgatan är sikten norrut mycket begränsad, varför det idag är stopplikt på
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Storgatan. Stopplikten bidrar även till att busstrafiken på Davidshallsgatan får full prioritet i
korsningen.

Figur 6 Davidshallsgatan norrut, sedd från Kärleksgatan.

Föreslagna åtgärder
Davidshallsgatan och hållplats Davidshall behöver anpassas för trafikering av två
Malmöexpresslinjer (linje 2 och linje 8). Det betyder att hållplatslägena behöver förlängas för att
inrymma två 24 meter långa dubbelledbussar. Kantstenshöjd anpassas på hållplatslägena för att
göra på- och avstigning smidig.
Davidshallsgatans körfält behåller samma reglering som idag, vilket innebär att körfältet norrut
fram till Storgatan utgör busskörfält. Från Storgatan norrut kommer personbilstrafik vara tillåten
även i fortsättningen. I södergående riktning kommer det mellan Regementsgatan och Storgatan
fortsatt vara motorfordonstrafik förbjuden, med undantag för buss, taxi, elfordon och besökande
kopplat till fastigheter 1 – 8. Från Storgatan och söderut är motorfordonstrafik fortsatt tillåten.
Vid utfart från Storgatan behålls nuvarande stopplikt, vilket ger busstrafiken fortsatt hög
framkomlighet och prioritet i korsningen. Korsningen höjs upp med bussanpassade ramper,
vilket ger god komfort för busstrafiken samtidigt som det skapar bättre trafiksäkerhet och
samspel mellan trafikanter. Genomgående kantsten anläggs över Storgatan, likt utformningen vid
Johannesplatsen, Triangelns norra uppgång, i syfte att förtydliga att trafiken på Davidshallsgatan
är prioriterad. Befintligt övergångsställe ersätts av gångpassage. Utformningen ger full
framkomlighet för busstrafiken och god trafiksäkerhet.
Utformning av korsningen med trafiksignal har utretts. En sådan ger lägre framkomlighet för
busstrafiken (samt övriga trafikantgrupper) på grund av låg trafikintensitet i korsningen samt
busstrafikens irregularitet vid hållplatsläge (olika långa hållplatstider), och lägre trafiksäkerhet (se
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separat utredning). Korsningen kommer dock förberedas för trafiksignal genom att kabelrör
grävs ner i korsningen, utifall att ett framtida behov av trafiksignal skulle uppstå.
I norrgående riktning anläggs en enkelriktad cykelbana, från Klostergatan fram till Storgatan. I
södergående riktning sker cykling i blandtrafik, förutom förbi hållplatsläget i kvarteret mellan
Kärleksgatan och Holmgatan där cykelbanan leds upp bakom avstigningsplattform, samt i
korsning med Östra Rönneholmsvägen där cykeltrafik separeras från buss- och personbilstrafik.
Den separerade cykelbanas bredd varierar mellan 1,8 m – 2,0 m. Risken för öppnande av
bildörrar ut mot cyklister beaktas vid måttsättning av körbana.
Över Morescobron tillkommer cykelbana i norrgående riktning. Detta får även till följd att
busstrafikens körbana rätas upp, och bussarnas framkomlighet ökar med separeringen.
I norra kvarteret där avstånd mellan fasader är endast drygt 12 m byggs en mittrefug upp mellan
körfält, vilken i lägre hastigheter är överkörningsbar. Eftersom trafikslagen inte kan separeras här
med egna banor, tillämpas integrering av trafikslagen för att skapa en acceptabel trafiksäkerhet.
All kantstensparkering och angöring behålls i gatan.
Ca 15-20 träd avses planteras utmed gatan. Exakt placering och omfattning utreds i
detaljprojekteringen. Rotspärr och skelettjord tillämpas, för att ge goda växtförutsättningar och
undvika rotinträngningar i intilliggande ledningar.
Förstärkning av asfaltsbeläggningen behöver göras vid hållplatslägena, liksom längs hela
körbanan, då gatan har en hög andel tung trafik och då gatan avsmalnas.
3.6 Tidplan
I enlighet med inriktningsbeslut taget av trafikutskottet i oktober 2019, har vidare analys av
föreslagen utformning gjorts och upphandling av detaljprojektering påbörjats. Detaljprojektering
väntas kunna påbörjas under våren 2020.
Objektsgodkännande avses hanteras vid Tekniska nämndens möte 24 mars 2020, och därefter för
vidare hantering i Kommunstyrelsen då objektsgodkännandet överstiger 15 miljoner kr.
Entreprenad väntas kunna påbörjas våren 2021.
Trafikstart för MEX linje 8 är i december 2021.

Figur 7 Tidplan för fortsatt hantering av projektet.

3.7 Potentiella föroreningar
Statusen på markmiljön i Davidshallsgatan mellan Munkgatan och Regementsgatan är relativt
okänd. Ingen markundersökning har kommit till Fastighets- och Gatukontorets kännedom och
ingen har gjorts av Fastighets- och Gatukontoret. Förvaltningen har gjorts en historisk
inventeringen vilken visar på att det har funnits ett flertal miljöfarliga verksamheter längs med
gatan. Verksamheterna som har bedrivits är drivmedelsförsäljning, kemtvättar, mekaniska
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verkstäder, kemisk/tekniska- och grafiska industrier. De miljöfarliga verksamheterna kan ha
medfört en spridning av föroreningar ut i gatan. Asfalten och det bundna makadamlagret under
har undersökts och har bitvis höga halter PAH, vilket måste hanteras.
Det är problematiskt att göra markundersökningar i gatan. Den höga trafikbelastningen och den
stora mängd kablar och ledningar gör att en provtagning inte kan göras i den omfattning att en
helhetsbild uppnås.
Ytterligare provtagningar där schakt går under vägöverbyggnad kommer att ske i samband med
detaljprojektering och entreprenad. Vid eventuell grundvattenuppträngning kommer även
grundvatten att provtas.
Eftersom Davidshallsgatan är en gammal gata och det eventuellt kan förekomma halter över
MKM under gatuuppbyggnaden. I djupare schakt förbereds för att hitta markföroreningar, och
vid ytliga justeringar vidtas endast försiktighetsåtgärder.
3.8 Osäkerhet och risker
Tidplanen är genomförbar, men erbjuder relativt lite flexibilitet. Tidplanen är något känslig för
förseningar. Detaljprojektering avser påbörjas i april. Om beslut kring objektsgodkännande skjuts
på framtiden, medför detta osäkerheter i vilken utformning som slutligen ska detaljprojekteras,
och riskerar medföra större omtag. Detta kan påverka tidplanen negativt.
I förstudien har en kostnadsberäkning gjorts som bygger på erfarenheter från tidigare
entreprenader med motsvarande arbeten. Kostnadsberäkningar blir mer exakta i
detaljprojektering och vid upprättande av mängdförteckning. Det finns alltid en osäkerhet vad
gäller framförallt entreprenadkostnad.
Djupschakt kommer göras på tre platser; Kärleksgatan, Storgatan och Regementsgatan. Vid
djupschakt finns det en osäkerhet kring vad som kan påträffas, och eventuella arkeologiska
undersökningar kan påverka tidplan.
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala investeringen för projektet beräknas till -29 600 tkr medan de bedömda inkomsterna
för kollektivtrafik och cykel genom statlig medfinansiering enligt ramavtal 8 i
Sverigeförhandlingen, uppgår till 11 830 tkr, vilket ger ett projektnetto om -17 770 tkr.
Driftskonsekvenserna beräknas till – 1 750tkr brutto och -1 060 tkr netto.

Projektkalkyl Investering
Investeringsbidrag

Tkr
11 830

Summa inkomster

11 830

Entreprenad
Projektering
Tjänster övr (byggledning, olika typer av
konsulttjänster)
Intern tid
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Kreditivränta
Oförutsett

-21 600
-2 000
-540
-300
-1 000
-260
-3 900

Summa utgifter

-29 600

Projektnetto

-17 770

4.1.1 Utgifter
Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till -29 600 tkr. Största utgiften i
projektet är entreprenaden som är beräknad till -21 600 tkr.
Utgifterna är fördelade på kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Enligt gjord bedömning utgör
kollektivtrafikåtgärder 60 % av den totala utgiften och cykelåtgärder 40%. Kollektivtrafikåtgärder
utgör därmed -17 760 tkr och resterande -11 840 tkr är cykelåtgärder.
Hantering av förorenade massor bedöms uppgår till totalt - 1000 tkr, där - 1000 tkr avser massor
över MKM (Mindre känslig Markanvändning). Avsättning för denna kostnad kommer att göras i
samband med att beslut om detta objektsgodkännande är taget, vilket innebär en negativ
resultatpåverkan.
Utgifterna är bedömda i prisläge januari 2020.
4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten i objektsgodkännandet uppgår till 11 830 tkr, där inkomsterna för cykel
utgör 2 950 tkr och inkomster för kollektivtrafikåtgärder är beräknade till 8 880 tkr. Inkomsterna
är beräknade på 50 % statlig medfinansiering för kollektivtrafiksåtgärder och 25 % statlig
medfinansiering för cykelåtgärder enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet.
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4.2 Likviditet
År
2020
2021
2022
2023
2024
Summa

Utgifter
Inkomster
-2 000
-27 300
10 000
-100
1 830
-100
-100
-29 600

11 830

Summa
-2 000
-17 300
1 730
-100
-100
0
-17 770

4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
2022

Intäkt
690

Kostnad

Kvartersmark
Intäkt

Kostnad

Netto

-1 750

-1 060

0
0
0
Summa

690

-1 750

0

0

-1 060

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till -1 750 tkr brutto och -1 060
tkr netto för Fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen
3% använts, avskrivningstiden är beräknad på 35 år och drift och underhållskostnaderna är
beräknade att öka med -45 tkr per år.
4.4 Budgetavstämning
Projektets kalkyl ryms inom Fastighets – och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för
kategori Storstadspaketet-infrastruktur.
Saneringskostnader på 1 000 tkr bedöms rymmas inom budgetramen för marksanering.
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Bilaga 1

Figur 8 Översikt av utformningen av Davidshallsgatan.
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Figur 9 Utformning vid Morescobron och Storgatan.
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Figur 10 Utformning Storgatan fram till Holmgatan. Cykel i blandtrafik fram till Kärleksgatan, och separerad cykelbana bakom hållplatsläge fram
till Holmgatan.
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Figur 11 Utformning mellan Kärleksgatan och Holmgatan. Separerad cykelbana bakom hållplatsläge.
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Figur 12 Utformning söder om Holmgatan.
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Figur 13 Sektion, söder om Storgatan.

Figur 14 Sektion, söder om Kärleksgatan.

Figur 15 Sektion, söder om Holmgatan.
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