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1. Sammanfattning
Objektsgodkännandet avser två projekt inom två kategorier, dels exploateringsprojekt 7035,
Citadellsfogen (nedan kallat Exploateringsprojektet), i Västra Hamnen dels projekt 3337, 10.1
Citadellsfogen som är ett projekt inom kategori Storstadsprojekt – infrastruktur. Tillsammans
omnämns båda projekten ”Projektet” i det följande och projekt 3337, 10.1 Citadellsfogen kallas
nedan Delprojektet.
Projektet syftar till att utveckla ny, blandad stadsbebyggelse med bostäder, förskola och
arbetsplatser i varierad skala alldeles vid den sydvästra infarten till Västra Hamnen, i direkt närhet
till Ribersborgs sandstrand och motionsområde. Projektet ska se till att fylla den lucka med
ruderatmark som idag finns på platsen med liv. Inom projektets ramar kommer alla
omkringliggande gator och broar att vidgöras.
Kollektivtrafikstråket MEX linje 10 utgör ett av kollektivtrafikstråken som ingår i
Storstadspaketet och detta regleras i Sverigeförhandlingens Ramavtal 8 – Storstad Malmö STK-201866. MEX linje 10 förbinder Malmö C längs Neptunigatan, Mariedalsvägen, Lorensborgsgatan och
Hyllie Boulevard till Svågertorp. Delprojekt 10.1 Citadellsfogen – 3337 omfattar
Skeppsbyggaregatan-Västra Varvsgatan-Mariedalsvägen. Delprojektet delfinansierar
exploateringsprojektet. Även MEX linje 8 kommer att trafikera Skeppsbyggaregatan-Västra
Varvsgatan norrut samt elbuss-linje 3 i Mariedalsvägen-Västra Varvsgatan norrut.
Dagens Varvsbro har snäva kurvor och endast två körfält. För att stärka kapaciteten och
framkomligheten för högklassig kollektivtrafik, kommer ny Varvsbro anläggas med genare
sträckning och två ytterligare körfält. Utöver nya Varvsbron kommer Västerbron också att helt
rivas och byggas ny eftersom livslängden går mot sitt slut. Det ska även byggas 2 nya cykelbroar
samt ske renovering av befintlig cykelbro tidigare järnvägsbro.
Projektet möjliggör cirka 350 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus samt
butikslokaler, kontor, parkeringshus och en förskola. Detaljplanen omfattar även Citadellsvägen
och Skeppsgatan som även dem kommer att byggas om.
Detaljplanen, som omfattar 5,7 hektar mark som ägs av Malmö stad, beställdes av
Fastighetskontoret år 2017. Samråd pågick januari år 2020, granskning december 2020 och
förväntas antas av stadsbyggnadsnämnden i maj 2021.
Projektet ligger väl i linje med tekniska nämndens mål.
Den totala utgiften för projektet beräknas till -350 mnkr och är bedömd i prisläge oktober år
2020. De bedömda intäkterna uppgår till 302,5 mnkr, vilket ger ett projektnetto om -47,5 mkr.
Driftkonsekvenserna beräknas till -18,5 mnkr brutto och -5 mnkr netto.
Projektet bedöms ha en genomförandetid som sträcker sig till och med år 2029.
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Figur 1. Illustrationsplan från samrådshandling

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1

Bakgrund och syfte

Området har fått arbetsnamnet Citadellsfogen på grund av närheten till Malmöhus slott
(Citadellet) och områdets sammanlänkande funktion. Citadellsfogen har utretts i många år och
den stora frågan har hela tiden varit den övergripande infrastrukturen. Det finns tre infarter till
halvön Västra Hamnen. Två av dessa ligger vid Citadellsfogen: Mariedalsvägen/Västra
Varvsgatan och Skeppsgatan. Inom ramen för Värdeprogrammet för Citadellsfogen (2013) har de
tekniska förvaltningarna enats om en trafiklösning där genomfartstrafiken fördelas på Västra
Varvsgatan, Citadellsvägen och Neptunigatan/Skeppsbyggaregatan. Värdeprogrammet redovisar
även inriktningen på exploateringen i området.
Under projektets gång har Malmö stad som en av tre storstadsregioner ingått ett Storstadsavtal
och därmed slutit avtal med staten och Region Skåne om att genomföra Ramavtal 8 Storstad Malmö
och tillhörande objektsavtal Kollektivtrafik och cykel. Storstadsavtalet 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
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trängselproblematiken i trafiken samtidigt som miljövinster uppnås. Övergången till eldriven
kollektivtrafik förstärker miljövinsterna ytterligare. Gatorna i delprojektet byggs om för att
möjliggöra detta åtagande och kommer att vara en delsträcka i Storstadspaketets MEX linje10,
samt trafikeras av MEX linje 8 och el buss-linje 3, vilka är tre av sammanlagt nio
kollektivtrafikobjekt (inräknat trafikering av Kontinentalbanan med tåg) som ingår i
Storstadsavtalet för Malmö stad. Planerad trafikstart för MEX linje 8 är juni 2022 och för MEX
linje 10 2029. Förutom att förbättra kollektivtrafiken på dessa linjer ska sträckorna samtidigt
kompletteras med cykelbanor där detta är möjligt, vilket även ingår i delprojektet.
Projektet innefattar bostäder, förskola, kontor och mindre parkytor, vilket bidrar till en blandad
stadsbebyggelse. Bostäderna avses varieras både vad gäller arkitektoniskt uttryck och
upplåtelseform.
Det aktuella området ligger nära centralt i Malmö i närhet till både Ribersborg och Malmö
centralstation med goda möjligheter till kollektivtrafik med såväl tåg som buss. Närheten till
Ribersborgs sandstrand och friluftsområde vilket ger en unik möjlighet till vardagsnära motion,
lek och vattenaktiviteter.
Samtliga byggaktörer i projektet kommer att uppmanas till höga miljöambitioner
2.2

Stadens mål

Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag kring exploatering av mark
inom kommunen och för kommunens trafik och infrastruktur (jfr med reglementet § 2).
Projektet bidrar också till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för kommunens
trafik och infrastruktur enligt §8 genom att gatunätet utformas med en säker tillgänglighet för
samtliga trafikantgrupper och med utformning av ett miljöanpassat trafiksystem.
Projektet bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål ” Malmö stad ska verka för att
staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.” då projektet förväntas bidra med ca 300 nya
arbetsplatser.
Projektet bedöms bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål ” Malmö stad ska genom
planeringen av staden verka för minskad segregation” då projektet möjliggör ett blandat stadsdelsområde
med ett bostadsbyggande för 350 nya bostäder på kommunal mark inom Storstadspaketets
influensområde med närhet till olika former av kollektivtrafik samt cykelstråk.
Storstadsavtalet
I styrdokumentet Plan för genomförande, kopplat till Ramavtal 8 Storstad Malmö, antaget i
Kommunstyrelsen och framtaget i syfte att styra Malmö stads genomförande av Storstadsavtalet,
finns även mål formulerade som inte bara omfattar kollektivtrafik- och cykelåtgärder, utan även
andra värden i gaturummet. Följande åtta effektmål definieras:
•
•
•
•
•
•

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 Malmö Expressen-bussar
Säkert och tryggt för resenärerna
Införandet av eldrift i stadens busstrafik - renare luft och tystare fordon
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•
•

Ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister
Verktyg för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad

Projektet och delprojektet kommer i och med kapacitetshöjande åtgärder i gatumiljön för
Malmöexpressen, nya gång- och cykelbanor och anpassade broar samt blandat stadsdelsområde
med ett bostadsbyggande för 350 nya bostäder inom Storstadspaketets influensområde, att
medverka till att flera av effektmålen ovan kan uppfyllas.
I Värdeprogram för Storstadspaketet antaget av Tekniska nämnden anges fyra fokusområden som
beskriver önskade värden med Storstadsavtalet genomförande.:
•
•
•

•

2.3

En företagsam och samskapande stad – Delprojektets kollektivtrafikinvesteringar understödjer
företagande och verksamheters utveckling tack vara förenklade och effektiviserade
persontransporter.
En attraktiv, grön och myllrande stad - Livskvalitet, hälsa och välbefinnande möjliggörs inom
projektet då det medverkar till gröna och blå kvaliteter i människors vardagsmiljöer.
En sammanhållen och jämlik stad – Utformningen av allmän platsmark som ingår i projektet
ska vara trafiksäker, trygg, jämställd och tillgänglig för alla. Infrastrukturen med
busskörfält och nya cykelbanor- och broar möjliggör överbryggande av barriärer mellan
stadsdelar och människor.
En stad som är redo för framtiden - Stadsmiljön inom projektet ska vara utformad för att stå
emot framtidens potentiella risker och för att åstadkomma en så låg underhållskostnad
som möjligt på lång sikt. Inom projektet designas allmän plats exempelvis på sådant sätt
att området skyfallssäkras genom möjliga vattenvägar till kanalen samt aktiv planering för
vilka ytor som får översvämmas.
Leveransmål

Projektet ska efter genomförandet ha möjliggjort cirka 350 bostäder inom Storstadspaketets
influensområde, butikslokaler, nya kontor, ett parkeringshus med ca 350–400 parkeringsplatser
samt en förskola för cirka 100 barn. Projektet ska även ha färdigställt allmän plats i området,
inkluderande 5 broar, omkringliggande huvudgator och de inre lokalgatorna med tillhörande
parkmark.
Delprojektet ska efter genomförandet resultera i en utformning för Skeppsbyggaregatan, Västra
Varvsgatan och Mariedalsvägen som ökar tillgängligheten för samtliga trafikslag mellan Västra
Hamnen/centralen och södra/västra delarna av Malmö. God framkomlighet för MEX linje 10
och MEX linje 8 ska säkerställas. Kapaciteten för cykeltrafiken ska ökas och framkomligheten ska
förbättras. Samtidigt ska en god stadsmiljö byggas med förbättringar avseende tillgänglighet,
trygghet och grönska.

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Sju fastigheter berörs delvis eller i sin helhet av planområdet – Makrillen 3, Skolan 1, Hamnen
21:138, Hamnen 21:147, Innerstaden 10:14, Innerstaden 10:94 samt Limhamn 10:3. Området
omfattar cirka 5,7 ha.
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Figur 2. Rödmarkerat område visar projektets geografiska utbredning

3.2 Detaljplan och Planprogram
Planprogram för området antogs 2007.
Arbetet med denna detaljplan startade år 2017. Detaljplanen har utarbetats med strategierna från
Värdeprogram Citadellsfogen samt Västra Hamnen 2031 – Ett hållbart och gott liv för alla (Malmö Stad
2013). Detaljplanen förväntas antas av stadsbyggnadsnämnden maj 2021.
Planförslaget möjliggör cirka 350 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus samt
butikslokaler, kontor, parkeringshus och en förskola. Detaljplanen omfattar även Citadellsvägen
och Skeppsgatan som också kommer att byggas om.
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Detaljplanen omfattar 4 kvarter varav 2 är i princip renodlade bostadskvarter. Ett kvarter
innehåller utöver bostäder P-hus och ett annat innehåller förskola och kontor.

Figur 3. Utdrag ur plankartan för dp 5565, från granskningshandlingarna.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Universitetsholmens gymnasieskola
Projektet har sedan januari kontinuerligt haft samordningsmöten med Gymnasieförvaltningen,
Stadsfastigheter och deras entreprenör. Detaljplanen för Citadellsfogen är urgröpt av fastigheten
Makrillen 3, där Stadsfastigheter avser uppföra ny gymnasieskola. Projekten är tätt
sammantvinnade av olika anledningar. Befintlig skola ska rivas under 2021 och ny skola planeras
stå på plats och vara i drift HT 2024. Samordning kring etablering, byggtrafik och genomförande
krävs för att de två projekten lyckosamt ska kunna drivas fram.
Abborren
Projektet Abborren ligger direkt öster om Citadellfogens detaljplan. Utbyggnad av det området
med huvudsak bostäder, kommer att ske under samma som gymnasieskolan byggs och därför
också påverka hur trafiken i området kommer att fungera.
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E.ON
E.ON bygger succesivt ut sitt huvudledningsnät för fjärrvärme på sträckan mellan Östra Hamnen
och Limhamn. Denna sträckning kallas ”Ormen Långe” och byggs etappvis med en etapp som
löper genom aktuellt projektområde. Ledningarna består av 2 ledningar med dimension 800 mm
och dessa har avslutats i Skeppsbyggaregatan strax efter korsningen Neptunigatan/Skeppsgatan.
Inom aktuellt planområde kommer EON att ansluta till ledningarna där de avslutats i tidigare
etapp och sedan förlägga nya ledningar i Skeppsbyggaregatans södra del. Eventuellt kommer
ledningarnas läge behöva justeras där de korsar kanalen inom planområdet
Det finns även två högspänningsledningar som korsar kanalen i närheten av Varvsbrons läge.
Dessa, eller minst en av dem, kommer med stor sannolikhet behöva flyttas. Enligt EON kräver
en flytt av sådan ledning troligen att ny koncession måste sökas, det är alltså viktigt att samarbeta
i ett tidigt skede för att undvika förseningar.
VA-Syd
I direkt anslutning till planområdet ligger VA-Syds pumpstation Turbinen där stora mängder
avloppsvatten pumpas mot Sjölundaverket via 2 stora tryckspillsledningar i Citadellsvägen.
Genom planområdet löper flera viktiga ledningar som bland annat hanterar Västra Hamnens
avloppsvatten och dricksvatten. VA-Syd avser utföra relining av ledning som löper längs
Varvskanalen, Denna entreprenad behöver ske i samordning med Malmö stad. Ledningens läge
kan komma att behöva justeras något för att broentreprenaden inte ska riskera skada ledningen.
Inom planområdet kommer VA-syd förlägga nya ledningar för att hantera tillkommande behov
av vatten, dag- och spillvatten men även för att koppla ny bebyggelse inom Varvsstaden till
befintligt ledningsnät.
Byggherrarnas byggnationer
De utsedda byggherrarna inom detaljplanen vill komma igång med sina byggnationer så snabbt
som möjligt. Projektet avser styra utbyggnadstakten så att fokus ligger på att de allmänna
anläggningarna kan byggas ut på bästa sätt. Det kan innebära exempelvis att man säkrar tillräckligt
stora arbetsområden för brobyggnationer exempelvis. Vilket i sin tur leder till senare möjliga
byggstarter för de byggrätter som ligger inom sådant område. Dialog med byggherrarna pågår.
3.4 Tidigare och kommande beslut
Byggrätterna i detaljplanen har under 2019 varit föremål för reservation i tekniska nämnden. Se
karta nedan.
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Figur 4 Illustration med markreservationer kopplat till tagna beslut

Markreservation i det nordvästra kvarteret (kvarter nr 1 i figur 3)
I kvarteret längst i nordväst har Midroc en markreservation som gäller till och med 2021-05-31 i
enlighet med Tekniska nämndens beslut i mars 2020.
Reservationen ger möjlighet att arbeta fram ett utbyggnadsförslag för ett
kvarter om ca 12 000 m² BTA innehållande bostäder, kontor, förskola och centrumfunktioner.
Markreservation i det mittersta kvarteret (kvarter nr 2 i figur 3)
I exploateringsområdets mittersta bostadskvarter har Roth Fastigheter en markreservation till och
med 2021-05-31 i enlighet med Tekniska nämndens beslut i mars 2020.
Reservationen för Roth omfattar ca 5 500 m² BTA för uppförande av hyreslägenheter.
Även MKB har enligt Tekniska nämndens beslut i mars 2020, i ärende ” Markreservation till
MKB kopplat till en gemensam leveransplan”, erhållit reservation av mark i Citadellsfogen.
Markreservation i det södra kvarteret (kvarter nr 3 i figur 3)
I det södra bostadskvarteret har Wästbygg och Sundprojekt markreservationer till och med 202105-31 i enlighet med Tekniska nämndens beslut i mars 2020.
Wästbyggs reservation omfattar ca 5 500 m² BTA för huvudsakligen bostadsbyggnation av
bostadsrätter.
Sundprojekts reservation omfattar ca 5 000 m² BTA för uppförande av bostadsrättslägenheter.
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Markreservation i det nordöstra kvarteret (kvarter nr 5 i figur 3)
I det nordöstra kvarteret har P-Malmö och WästBygg en markreservation med byggrätt för
bostäder och P-hus som gäller till och med 2021-05-21, i enlighet med Tekniska nämndens beslut
i mars 2020.
Wästbyggs reservation omfattar ca 4 000 m² BTA för bostadsbyggnation av bostadsrätter
alternativt hyresrätter.
Kommande beslut
Markanvisningsavtal för de 6 anvisade byggherrarna ska upprättas och beslutas o Tekniska
nämnden.
3.5 Genomförande
Citadellsfogen innehåller flera gator, broar och gång- och cykelvägar som är viktiga för centrala
Malmös trafiksystem. En viktig förutsättning att beakta i samband med genomförande av
projektet är att två av tre infarter till Västra hamnen finns inom projektområdet. Med anledning
av detta har det varit viktigt att utreda olika genomförandelösningar med syfte att minimera
projektets påverkar på Malmöbornas vardag och störningar i det befintliga trafiksystemet under
byggtiden.
Utbygganden av den allmänna platsen kommer att medföra olika sätt att trafikera området under
byggtiden. Två huvudalternativ för hur trafiken bäst ska fungera utreds. Enkelriktad cirkelledning
runt planområdet inklusive tillfällig bro, samt tillfällig gata igenom planområdet med tillfällig
cirkulationsplats i mitt på Skeppsbyggaregatan. Inledningsvis kommer trafiken hanteras via
befintliga gator. Innan Varvsbron rivs måste alternativt trafikerbar väg färdigställas. Efter att
denna är anlagd kan Varvsbron rivas och byggas ny. Under tiden som trafiken omleds kommer
allmänna gator att etappvis byggas ut och omledningar/anpassningar måste fortlöpande utföras i
takt med att gator färdigställs och nya ytor tas i anspråk för byggnation.
Efter att ny Varvsbron, gång- och cykelbro norr om Varvsbron och anslutning till Västra
Varvsgatan är färdigställd påbörjas anpassning av korsningen Limhamnsvägen/Mariedalsvägen
för att möjliggöra byggnationen av Västerbron. I samband med att arbetena med Västerbron
påbörjas stängs Citadellsvägen för trafik. I och med Varvsbrons nya utformning med 4 körfält
finns tillräcklig kapacitet för hantera trafiken som ska in till Västra hamnen
De olika trafikalternativen samt förutsättningar för avstängningar och trafikreglering under
byggtiden finns beskrivna och redovisade i en separat trafikutredning.
Utformning och MEX-standarder
MEX-standarder antagen i Tekniska nämnden syftar till att förenkla Storstadsavtalets
genomförande, främja kontinuitet i MEX-stråken samt skapa samsyn mellan Malmö Stad och
Region Skåne. MEX-standarder konkretiserar de principer som överenskommits i ett
övergripande genomförandeavtal mellan Malmö stad och Region Skåne.
Delprojektet kategoriseras i enlighet med idéstudierna för MEX linje 10 och MEX linje 8 som
typstråk A i Skeppsbyggaregatan och som typstråk B i Västra Varvsgatan/Mariedalsvägen.
Bussens framkomlighet säkerställs genom att busskörfält möjliggörs på större delen av sträckan
samt en mer upprätt geometri över Varvsbron. Även ombyggnad av korsningen
Skeppsbyggaregatan/Västra Varvsgatan till signalkorsning förbättrar framkomligheten. Eftersom
Neptunigatan nyligen har utformats med sidoförlagda busskörfält och busshållplatser och
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simuleringar har visat på god kapacitet med sidoförlagda busskörfält inom delprojektet föreslås
samma utformning gälla för Skeppsbyggaregatan/Västra Varvsgatan/Mariedalsvägen. Föreslagen
utformning möjliggör olika typer av utformning vidare söderut i Mariedalsvägen då det finns
möjlighet att växla busskörfältens placering i Turbinen. Detta utreds i förstudie för 10.2
Mariedalsvägen. Befintlig busshållplats i Mariedalsvägen i norrgående riktning flyttas till en
samlad hållplats söder om Limhamnsvägen där det finns ett större utrymme, vilket också tas med
i förstudien för Mariedalsvägen.
Separata gång- och cykelbanor föreslås på båda sidor om Skeppsbyggaregatan, Västra Varvsgatan
och Mariedalsvägen. På östra sidan om Mariedalsvägen anläggs cykelbanan öster om kanalen för
att skapa ett gent stråk med närhet till kommande bebyggelse. Två separata gång- och cykelbroar
vid Varvsbron respektive Västerbron ökar tillgängligheten för cyklister. Vid Boskén kompletteras
gatan med en gångbana i direkt anslutning för att skapa ett alternativt tryggt och tillgängligt
gångstråk.
Skeppsbyggaregatan möjliggör motsvarande sektion som Neptunigatan med frodig vegetation i
flexzonen mellan körbana och gång- och cykelbana. I flexzonen planeras också för biofilter för
rening och omhändertagande av dagvatten på likartat sätt som utmed Neptunigatan.

Figur 5. Bild visar schematiskt utformningen av de allmänna anläggningarna längs Varvskanalen

Nedan listas de anläggningar som kommer att byggas inom projektet.
Lokalgator:
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En inre gatustruktur inom området kommer att byggas ut i etapper om byggata och
färdigställande av gatorna. Byggatorna kommer att nyttjas av byggtrafiken under utbyggnaden av
både allmän platsmark och kvartersmark.
I takt med att bebyggelsen inom området blir färdigbyggd kommer lokalgatorna färdigställas.
Huvuddelen av det interna gatunätet ska utformas på fotgängare villkor. Syftet med detta är bidra
till en trygg trafikmiljö med anpassade hastigheter för oskyddade trafikanter. Gaturummet ska
utformas med en enhetlig markbeläggning utan separat gång- eller cykelbanor och med inslag av
större gatuträd- och planteringar.
Park:
Kvarterspark cirka 1000 kvm. Parken ska utformas med en koppling till det gamla järnvägsstråket
som tidigare har passerat genom området.
Rälsparken (gångstråk):
Gångstråk i linje med järnvägsbron och den tidigare järnvägsdragningen österut.
Ny GC-bro, norr om Varvsbron:
Ny cykelbro ska byggas norr om Varvsbron. Cykelbron föreslås vara fristående för att kunna
hålla Varvsbron smalare så att man inte upplever en överdäckning av kanalen. Eventuellt kan
denna bro användas tillfälligt för biltrafik när Varvsbron byggs.
Skeppsbyggaregatan:
Skeppsbyggaregatan utgör Neptunigatans förlängning och skall då den är färdigbyggd ha samma
sektion som Neptunigatan.
Utbyggnaden av Skeppsbyggaregatan kommer kräva noggrann samordning då det är flera aktörer
i området som bygger samtidigt, exempelvis husbyggare, VA-Syd och EON Fjärrvärme som ska
bygga ”Ormen Långe” utmed Skeppsbyggaregatan.
Varvsbron:
Omfattande utredningar har gjorts kring ny Varvsbrons utformning och linjeföring. Flera olika
faktorer har påverkat förslaget till dess slutliga utformning. Nedan ett axplock.
- Ska ha 4 körfält varav två för buss.
- Svängradie ska anpassas till högklassig kollektivtrafik
- Befintlig boské ska bevaras
- Anpassning ska ske, om möjligt, till befintliga EONs starkströmsledningar som korsar
Turbinkanalen.
- Överdäckning av kanalen bör inte vara för bred.
- Järnvägsbrons sträckning får inte påverkas
Järnvägsbron (Bro 309 enligt figur 5):
Järnvägsbron är i dåligt skick men är viktig i ett kulturhistoriskt perspektiv och kommer att
byggas om och behålla sin funktion.
Västra Varvsgatan:
Västra Varvsgatan kommer att byggas om så den ansluter till nya Skeppsbyggaregatans sektion
och Varvsbrons nya läge. Gatan kommer att bestå av totalt fyra körfält varav två av dessa utgörs
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av kollektivtrafikkörfält. Parallellt med gatan anläggs gång- och cykelbanor på båda sidor om
gatan.
Mariedalsvägen:
Mariedalsvägen byggs om på sträckan mellan ny Varvsbro och till korsningen med
Limhamnsvägen, där den kommer ansluta mot Storstadspaketets MEX linje 10, projekt 10.2
Mariedalsvägen. Gatan kommer att bestå av totalt fyra körfält varav två av dessa utgörs av
kollektivtrafikkörfält. Parallellt med gatan anläggs gång- och cykelbana på västra sidan och
gångbana på östra sidan, samt cykelbana på den östra sidan av kanalen.
Parkyta norr om Varvsbron:
Grönytorna norr Varvsbron kommer bearbetas för att skapa en bättre anslutning mellan nya
Varvsbron och ny gång- och cykelbro och befintliga grönytor längs med kanalen.
Citadellsvägen:
Citadellsvägen föreslås byggas om så den rymmer två körfält samt gång- och cykelbanor på båda
sidorna av gatan. Detta arbete avses utföras samtidigt som Västerbron byggs då detta kräver en
totalavstängning av Citadellsvägen. VA-Syd avser anlägga ny spillvattenledning i Citadellsvägen
för att kunna ta om hand ökade spillvattenmängder från Varvsstaden. Med fördel utförs VA-syds
arbeten och ombyggnationen av Citadellsvägen i samband med att Västerbron byggs då detta
oavsett kommer kräva en totalavstängning av Citadellsvägen. VA-Syds arbeten måste vara
färdigställda innan 2026 då spillvattnet från Varvsstaden kommer att kopplas på befintligt
ledningsnät.
Västerbron:
Rivning av befintlig Västerbro, som idag har begränsad livslängd. Nybyggnation inom projektets
ramar. Att anlägga ny bro innebär att den möter dagens standarder och krav och att den byggs
med en livslängd som uppfyller kraven enligt Teknisk handbok. Att bygga ny bro anses rationellt
då befintlig bros livslängd är begränsad och att det framöver kommer vara svårt att bygga ny bro
då kvarteren i Citadellsfogen är färdigbyggda med bostäder. Arbetsområdet som krävs kan
förläggas på den mark som idag är obebyggd, men som efter detta projekt kommer vara bebyggd
med bostäder.
Gång- och cykelbro norr om Västerbron:
I direkt anslutning till Västerbron föreslås en ny gång- och cykelbro anläggas för att knyta ihop
nytt gång- och cykelnät. Bron utförs som en separat gång- och cykelbro norr om Västerbron.
Skeppsgatan:
Skeppsgatan byggs om så den ansluter till ny Citadellsväg och mot korsningen med
Neptunigatan/Skeppsbyggaregatan. På båda sidor om gatan anläggs gång- och cykelbana. Detta
arbete bör utföras i samband med att Västerbron och Citadellsvägen byggs.
Gång/Cykelväg vid öster om kanalen:
Ny gång- och cykelväg föreslås byggas på östra sidan om kanalen mellan Västerbron och upp
mot Västra Varvsgatan. Gång- och cykelbanan kommer på vägen att ansluta mot Järnvägsbron
och stråket in genom detaljplaneområdet.
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Arkeologi
Det aktuella området ligger strax norr om fornlämningen för Malmö medeltida stadslager, Malmö
20:2. Området består av utfyllnadsmassor som lagts ut första halvan av 1900-talet. Arkeologiska
utgrävningar i hamnen har dock visat att det finns stenålderslämningar i de postglaciala sediment
som finns under utfyllnadsmassorna. Utbredningen för stenåldersbosättningar i hamnområdet är
inte känd, därför kan det bli aktuellt med en arkeologisk insats om schaktning kommer att utföras
i nivå med havsnivå eller djupare.
3.6 Tidplan
Den övergripande tidplanen för genomförandet av detaljplanen är som följer:
Genomförandeåtgärd

Tid (år)

Markterrassering/sanering (kvartersmark)

2021 - 2022

Projektering (gator och grönytor samt kvartersmark)

2020 - 2022

Entreprenad – i vilken ordning anläggningarna föreslås
att byggas specificeras bredvid likviditetsplanen, punkt
4.2.

2022 - 2029

Första byggstart byggaktörer

2024

Färdigställande inre lokalgator, park.

2029

3.7 Potentiella föroreningar
Genomförda undersökningar inom Citadellsfogen visar att området består av fyllnadsmassor upp
till ett djup av 4 meter som generellt är förorenade av främst metaller och PAH.
Föroreningssituationen kan i stort kopplas till förekomst av fyllnadsmassor. Föroreningsgraden
varierar inom området.
Det har utförts olika utredningar avseende markmiljö inom delar av undersökningsområdet vid
olika perioder, bl.a. en markinventering som utfördes av Miljöförvaltningen 1993 som omfattar
hela området. Inom Makrillen 3 har två markundersökningar utförts 2002 i samband med att
oljeförorenad jord påträffats vid grävarbeten mellan huvudbyggnaden och en mindre byggnad vid
Citadellsvägen. Inom Makrillen 3 har även marken undersökts med avseende på PCB då fogar
med PCB påträffades i byggnaderna på fastigheten. Under 2004 utfördes ytterligare en
undersökning inom Skolan 1.
Det ska utföras kompletterande undersökning av grundvattnet.
Den markundersökningen som FGK gjort och var klar 2019-01-25 omfattade jord-, grundvattenoch sedimentprovtagning.
Resultaten av jordprovtagningen visade att inom Citadellsvägen, Västra Varvsgatan och
Mariedalsvägen är ca 40% av marken över MKM. Inom Skeppsbyggaregatan var det endast 2%
av proverna som var över MKM. Inom området för skolan 1 och del av Hamnen 21:138
förekommer det halter över MKM i 11% av de analyserade proverna. Inom fastigheten Makrillen
förekom ett prov med en halt över MKM. Det verkar finnas punktkällor inom kvartersmark.
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Mellan 50% till 70% av marken har halter över känslig markanvändning (KM), vilket är riktvärdet
för boende och skolor Totalt uppskattas sanering av förorenade massor inom området kosta
cirka 40 miljoner kronor.
3.8 Osäkerhet och risker
De risker och osäkerheter som bedöms finnas för projektets genomförande är:













Detaljplanen blir överklagad
Entreprenad- och konsultkostnader kan variera kraftigt i pris eftersom de är konjunkturberoende
Entreprenadupphandlingarna blir överklagade, vilket kan förskjuta tidplanen.
Hittills okända föroreningar upptäcks inom entreprenaden, vilket kan leda till saneringsarbete med
risk för att tidplanen förskjuts
Hittills okända arkeologiska fynd kan upptäckas inom entreprenaden, vilket kan leda till att
tidplanen förskjuts
Osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna i tidigt skede, när nya förutsättningar kan dyka upp
Trafiken under byggtiden är komplicerad. Den har analyserats och simulerats men kan vara känslig
på grund av omständigheter som projektet inte kan kontrollera.
Projektet berör flera för hela området viktiga ledningar, som måste skyddas/läggas om
Många projekt, byggherrar, ledningsägare som ska vara igång samtidigt. Stora arbetsområden krävs
för byggnation av broar. För att minimera störningar krävs att samordning fungerar.
Det ska finnas en gymnasieskola mitt i byggnationen som planeras stå klar sommaren 2024,
innebärandes mycket ungdomar i anslutning till våra entreprenader
Upprätthålla god framkomlighet för kollektivtrafiken under byggskedet. Från juni 2022 blir linje 8
MEX linje 8.
Förseningar i tidplanen kan påverka trafikstart för MEX linje 10.
Kommunikation och dialog med samtliga berörda aktörer är viktigt för att minimera riskerna så
att tider och kostnader kan hållas. För att vinna acceptans och förståelse, samt att uppmuntra rätt
trafikbeteenden är det viktigt att i ett tidigt skede kommunicera till de som bor och verkar i
närområdet hur trafiken kommer att se ut i området och vad som kommer att hända.

4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala utgiften inom projektet beräknas till -350 mnkr medan de bedömda inkomsterna
beräknas till 302,5 mnkr. Detta ger ett projektnetto om -47,5 mnkr. Driftkonsekvenserna
beräknas till -18,5 mnkr brutto och -5 mnkr netto.
Objektsgodkännandet innefattar investeringsåtgärder som ingår i två kategorier, exploatering och
storstadspaketet infrastruktur i Tekniska nämndens investeringsportfölj. Detta innebär två
projektnummer och två kalkyler. Projektnumret för kategorin Exploatering är 7035 och
projektnumret för kategorin Storstadspaketet infrastruktur är 3337.
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Projektkalkyl för objektsgodkännandet som helhet

Projektkalkyl, Tkr
Köpeskilling
Kapitaliserad avgäld
Gatukostnadsersättning från exploatör
Investeringsbidrag
Summa inkomster

Projektkalkyl 7035 Projektkalkyl 3337
Citadellsfogen
Storstadspaketet
185 000
50 000
10 500
57 000
245 500
57 000

Total
185 000
50 000
10 500
57 000
302 500

Allmän platsmark
Entreprenad
Projektering
Byggprojektledning
Oförutsett

-64 000
-12 500
-4 000
-55 000

-94 000
-20 000
-3 000

-158 000
-32 500
-7 000
-55 000

Kvartersmark
Markarbeten
Fastighetsbildning

-5 000
-200

-5 000
-200

-7 600
-2 000
-1 700
-10 000
-6 000
-4 000
-20 000
-20 000
-3 700
-2 300
-12 000
-230 000
15 500

-7 600
-2 000
-1 700
-10 000
-6 000
-4 000
-20 000
-20 000
-4 500
-4 500
-12 000
-350 000
-47 500

Gemensamma utgifter
Ingående markvärde
Plankostnader (resultat)
Förvärv
Arkeologi
Rivning (investering)
Rivning (resultat)
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Utredningar
Intern tid
Övriga utgifter
Summa utgifter
Projektnetto

-800
-2 200
-120 000
-63 000

4.1.1 Utgifter
Den totala utgiften inom detta objektsgodkännande beräknas till -350 mnkr.
Investeringsutgiften för allmän plats uppgår till -296 mnkr inklusive fördelade gemensamma
utgifter. Vid fördelning av gemensamma utgifter har arealmodellen använts där 65% tillförts
kvartersmark och resterande 35% allmän plats. Av totala utgifter på -296 mnkr avser ca. -85 mnkr
iordningställandet av Skeppsbyggaregatan, Västra Varvsgatan och Mariedalsvägen, vilka ingår i
storstadsavtalets åtgärder. För iordningställandet av gång- och cykelbana öster om kanalen,
utbyggnad av Varvsbron, samt en tillfällig gång- och cykelbro, beräknas utgifterna till ca. -75
mnkr. Även dessa utgifter ingår i storstadspaketets åtgärder. Utgifterna för storstadspaketet är
fördelade på kollektivtrafikåtgärder som finansieras till 50%, och cykelåtgärder vilka finansieras
med 25%. Enligt underlaget till Sverigeförhandlingen Ramavtal 8 – Storstad Malmö är utgifterna
för kollektivtrafikstråket inom detaljplanen beräknade till -120 mnkr.
Allmän plats inom detta objektsgodkännande motsvarar även utbyggnad av Citadellsvägen där
även utbyggnad av Järnvägsbron, Västerbron och ytterligare en gång- och cykelbro ingår.
Utgiften för denna del är beräknad till -80 mnkr.
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Iordningställandet av Skeppsgatans norra och södra del beräknas till cirka -23 mnkr.
Återstående -33 mnkr av totala utgifter för allmän plats, avser renovering av glacis,
iordningställandet av lokalgator och park samt övrig färdigställande av allmän plats.
Investeringsutgiften för kvartersmark inklusive fördelade gemensamma utgifter, uppgår till -28
mnkr. Kvartersmark avser i detta objektsgodkännande utgifter för iordningställandet av
tomtmark som ska säljas eller upplåtas av kommunen.
Kostnad för hantering av förorenade massor över MKM (Mindre känslig Markanvändning)
bedöms uppgå till -20 mnkr. Avsättning för denna kostnad kommer att göras i samband med att
beslut om detta objektsgodkännande är taget. Även resultatföring för rivning samt plankostnader
om totalt -6 mnkr kommer att göras. Avsättning och resultatföring innebär en negativ
resultatpåverkan.
De upparbetade utgifterna till och med år 2019 är -24 mnkr och består till största delen av
rivning, utredningar, ingående markvärde, markarbeten och projektering. Investeringsutgifterna är
bedömda i prisläge oktober år 2020.
4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten för projektet är beräknad till 302,5 mnkr och omfattas av försäljning av
tomtmark, tomrättsupplåtelser, gatukostnadsersättning från exploatör samt investeringsbidrag.
Totalt marknadsvärde av tomtmark inom projektet som kan säljas av kommunen, bedöms uppgå
till 185 mnkr. Detta utgörs av nya bostäder i form av lägenheter och flerbostadshus, samt
butikslokaler, kontor, parkeringshus och en förskola. Marknadsvärdet av tomtmark som bedöms
upplåtas med tomträttsavtal beräknas till 50 mnkr och omfattar uppförandet av hyreslägenheter.
Av den allmänna platsen kommer Skeppsbyggaregatan och Skeppsgatan att finansieras till viss del
av exploatör. Gatukostnadsersättningen från exploatör bedöms till 10,5 mnkr.
För kollektivtrafikstråk och cykelåtgärder bedöms investeringsbidraget genom statlig finansiering
via storstadsavtalet uppgå till 57 mnkr, varav 54 mnkr för kollektivtrafikåtgärder och 3 mnkr för
cykelåtgärder. Inkomsterna är beräknade på 50% statlig medfinansiering för
kollektivtrafikåtgärder och 25% statlig finansiering för cykelåtgärder enligt Ramavtal 8
Storstadspaketet.
Gatukostnadsersättningar/investeringsbidrag och exploateringsvinster
För iordningställande av Skeppsbyggaregatan, Västra Varvsgatan och Mariedalsvägen, gång- och
cykelbana öster om kanalen, utbyggnad av Varvsbron, samt en tillfällig gång- och cykelbro,
uppgår utgiften till -160 mnkr. Av den totala utgiften finansieras -9 mnkr genom
gatukostnadsersättning från exploatör för Skeppsbyggaregatans utbyggnad som finansieras
genom den exploatering som sker norr om gatan. För kollektivtrafikstråk och cykelåtgärder
bedöms investeringsbidraget genom statlig finansiering uppgå till 57 mnkr. Resterande del om -94
mnkr är exploateringsfinansierad genom köpeskillingar från försäljning av kommunens mark
inom projektet
Av totala utgifter om -103 mnkr för Citadellsvägen, Järnvägsbron, Västerbron, gång- och
cykelbro vid Västerbron, samt Skeppsgatan, finansieras 1,5 mnkr genom gatukostnadsersättning
från exploatör för Skeppsgatans utgifter som finansieras genom exploateringsprojektet 7038
Västra Hamnen Abborren öster om gatan. Resterande del om -101,5 mnkr är 50%
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skattefinansierad och återstående 50% exploateringsfinansierad genom köpeskillingar från
försäljningar av kommunens mark inom projektet.
Övrig del av allmän plats finansieras till 100% genom exploateringsfinansiering och motsvarar ca.
33 mnkr.
Gatukostnadsersättning beräknas enligt Malmö stads principer för avsättning av gatukostnader.
Det innebär att det enbart är ytan för fastigheterna som försäljs i förhållande till den totala
kommunägda kvartersmarksytan inom projektet som kan bidra med gatukostnadsersättning.
Gatukostnadsersättning för allmän plats inom projektet:
- 296 mnkr allmän platsmark, investeringsutgift
+10,5 mnkr gatukostnadsersättning från exploatör
+57 mnkr Investeringsbidrag enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet.
+50,75 mnkr Skattefinansierad allmän plats
= ca. -178 mnkr exploateringsfinansierad allmän plats
* 73 % försäljningsyta inom projektet
= -130 mnkr gatukostnadsersättning
Avsättningar för allmän plats
Den totala avsättningen från köpeskillingarna på 185 mnkr för gatukostnadsersättning uppgår
därmed till -130 mnkr, vilket ger en försäljningsinkomst på 55 mnkr. Med avdrag för utgifter
avseende iordningställandet av kvartersmark som hänför sig till tomtmark som säljs av
kommunen om ca. -20 mnkr, beräknas exploateringsvinsten till 35 mnkr.
4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
-2020
-25 000
4 800
2021
-4 000
50 800
2022
-40 500
12 100
2023
-45 000
14 700
2024
-77 000
14 800
2025
-45 500
102 500
2026
-30 500
101 500
2027
-50 000
2028
-6 000
2029
-26 500
1 300
Summa
-350 000
302 500

Summa
-20 200
46 800
-28 400
-30 300
-62 200
57 000
71 000
-50 000
-6 000
-25 200
-47 500
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4.3 Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2024
2025
5 500
-10 500
2026
4 000
-4 300
2027
2028
2029
2 500
-3 500
Summa
12 000
-18 300

Kvartersmark
Intäkt
Kostnad
1 500
-200

1 500

-200

Netto
1 300
-5 000
-300

-1 000
-5 000

År 2024 bedöms tomträttsavtal med Roth och MKB avseende hyreslägenheter, träda i kraft. Den
totala intäkten för de årliga avgälderna bedöms uppgå till 1,5 mnkr. Nuvarande internräntesatsen om
3 procent har använts för att beräkna kostnaderna för aktiveringarna hänförliga till kvartersmarken.
De totala kostnaderna för kvartersmarken som hänför sig till tomträtter beräknas därmed till -8
mnkr.

Utbyggnaden av allmän platsmark uppgår till -296 mnkr och utgörs av utgifter för gator, broar,
gång- och cykelbana samt lokalgator och park. Utbyggnaden av Skeppsbyggaregatan, Västra
Varvsgatan, Mariedalsgatan och utbyggnaden av Varvsbron samt Järnvägsbron, bedöms aktiveras
år 2025. Citadellsvägen, Västerbron och gång- och cykelbro bedöms vara klara för aktivering år
2026. År 2029 bedöms Skeppsgatan, lokalgator, park samt ytterligare en gång- och cykelbana vid
kanalen, vara klara. Totala gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag som periodiseras i
samband med aktiveringen av allmän platsmark, uppgår till 197,5 mnkr, enligt stycke 4.1.2 ovan.
För beräkning av periodiserad gatukostnadsersättning/investeringsbidrag och kapitalkostnader
har nuvarande internräntesats om 3 procent använts och för avskrivningstiden har en schablon
på 40 år använts, vilket motsvarar 2,5 procent. För den tillfälliga gång- och cykelbron har en
avskrivningstid på 7 år används, vilket motsvarar den beräknade nyttjandetiden för bron. För
beräkning av drift- och underhållskostnader av allmän plats har en noggrann sammanställning
gjorts över förväntade utgifter, vilka motsvarar 245 tkr per år.
Driftkonsekvenserna beräknas till -18,5 mnkr brutto och -5 mnkr netto.
4.4 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten, inom
ramen för de två investeringskategorierna, Storstadspaketet och Exploateringskategorin. De
återstående utgifterna från år 2020 och framåt om -326 mnkr, bedöms därmed rymmas inom den
totala budgetramen för Tekniska nämnden. De framtida driftskonsekvenserna om -5 mnkr netto,
bedöms rymmas inom Fastighets- och gatukontorets beräknade driftskonsekvenser. Projektet
genererar även en exploateringsvinst som beräknas till 35 mnkr.
De bedömda kostnaderna för sanering, rivning och detaljplaner som kommer att belasta
driftbudget med totalt 26 mnkr bedöms i nuläget rymmas inom befintlig ram. Av de 26 mnkr
kommer 20 mnkr för sanering över MKM att resultatföras direkt när beslut om detta
objektsgodkännande är taget, genom en avsättning. De övriga 6 mnkr kommer att belasta
resultatet när de faktiska kostnaderna uppstår. Budgetramen för sanering, rivning och detaljplaner
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uppgår år 2021 till 40 mnkr. Detta skulle i så fall innebära att detta projekt tar halva den ramen i
anspråk, förutsatt att beslutet om objektsgodkännande fattas under år 2021.
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