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Uppdrag om uppföljning
Malmö stad har tillsammans med staten och Region Skåne ingått avtal om utbyggnad av
kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsutbyggnad inom ramen för Sverigeförhandlingen.
Avtalen undertecknades i oktober 2017 efter beslut i kommunfullmäktige i Malmö samt
regionfullmäktige i Region Skåne. Regeringen fastställde avtalen i juni 2018.
I enlighet med paragraf 9.9 i Ramavtal träffat mellan parterna angående finansiering och
medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande ska
staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen avseende kollektivtrafiksoch cykelobjektens genomförande.
Av paragraf 9.4 i Ramavtalet framgår att staten tillsätter styrelsens ordförande och ersättare.
Respektive part under Ramavtalet utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen.
Regeringen beslutade i juni 2019 att utse Catharina Håkansson Boman som ledamot tillika
ordförande i styrelsen för uppföljning av avtal om finansiering och medfinansiering avseende
ökad tillgänglighet samt ökat bostadsbygganden enligt Sverigeförhandlingen. Regeringen
beslutade i juni 2018 att utse Lennart Andersson som ersättare till ordförande samt att
Trafikverket ska bistå med resurser för styrelsens sekretariat.
Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl
kollektivtrafiks- och cykelsutbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet,
finansiering samt samhällsnytta. Rapportering sker årsvis och är bland annat baserad på
insänd redovisning från kommunen och regionen.
Denna Årsrapport 2020 godkändes i styrelsen 2021-03-10.

Underlag för uppföljning för 2020:
1. Uppföljningsrapport Malmö kommun
2. Uppföljningsrapport Region Skåne
3. Trafikverket
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1. Ökat bostadsbyggande
Bostadsbyggandet i storstadsområdet Malmö har sedan avtalet undertecknades haft en hög
takt. Vid utgången av 2020 har sammanlagt 11 153 bostäder färdigställts inom
kollektivtrafikobjektens influensområden och ytterligare 6 379 bostäder var under produktion.
Malmö stads samlade bostadsåtagande utgör totalt 28 550 bostäder, varav 1 800 bostäder i
Lomma kommun och Kävlinge kommun vilka hanteras i enlighet med gemensamt
samverkansavtal kommunerna emellan.

Kommun/Objekt

Bostadsåtagande
enligt avtal

Bostäder i
pågående
planeringsprocess

Bostäder i
Förändring
hittills
Påbörjade Färdigställda
från
antagna
bostäder
bostäder
föregående
detaljplaner
år

900

427

Malmö stad/Linje 3

4 417
1 833

500

400

412

777

231

Malmö stad/Linje 4

4 667

1 500

892

1 439

2 205

1 001

Malmö stad/Linje 5

1 583

500

208

321

772

281

Malmö stad/Linje 6

2 333

4 000

635

338

1 235

380

Malmö stad/Linje 8

4 667

1 000

620

1 251

996

415

Malmö stad/Linje 9

2 583

2 500

1 326

747

1 848

417

Malmö stad/Linje 10
Summa Malmö stad
Lomma/
Malmöpendeln
Kävlinge/
Malmöpendeln

4 667

1 500

625

1 127

1 941

476

26 750

12 400

5 133

5 815

10 172

3 370

900

540

104

147

422

165

900

2 300

575

417

559

143

28 550

15 240

5 812

6 379

11 153

3 678

Malmö stad/Linje 2

Summa

180

398

169

2. Samhällsekonomisk nytta
Malmö har haft en kraftig befolkningstillväxt och förväntas ha så även i framtiden. Likaså har
resandet i, till och från staden ökat. Restidsnyttorna som förväntas uppstå med
bussåtgärderna i mer kvalitativa termer är att behålla dagens restider även i framtiden, trots
ett ökat resande, att resenärerna upplever en bibehållen tidtabell och att kapaciteten kan
bibehållas, men också delvis ökas på vissa linjer. Det ska också upplevas tryggt, tillgängligt och
attraktivt att röra sig i gaturummet till och från hållplatserna.
Beträffande Malmöpendeln – Etapp 2 Lommabanan är den samhällsekonomiska beräkningen
(SEB) genomförd av Trafikverket. De prissatta effekterna ger totalt sett ett positivt nuvärde.
Även de ej prissatta effekterna bedöms totalt sett vara positiva och förstärker därmed
objektets sammanvägda samhällsekonomiska nytta. Åtgärden innebär förbättrade kollektiva
förbindelser längs aktuell sträcka på Lommabanan vilket bidrar till bättre tillgänglighet för de
som bor i stationssamhällena i stråket och objektet bedöms därmed bidra till ekologisk och
social hållbarhet.
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3. Ekonomi och finansiering i kollektivtrafikobjekten
Sammanlagt har 46,9 miljoner kronor upparbetats för objekten för Ramavtal 8, varav 8,4
miljoner för Malmöpendeln och 38,5 miljoner för Malmö stads objekt.
Upparbetade kostnader för Malmö stad för år 2020 uppgår till cirka 26,7 miljoner kronor.
Dessa består bland annat av kostnader för personal, utredningar samt entreprenader. I
förhållande till avtalet ligger utfallet för upparbetade kostnader på en lägre nivå än vad som
anges i Ramavtal 8 Storstad Malmö.
Tabellen nedan visar de totala utgifterna och kostnaderna, samt fakturerade belopp, i
miljoner kronor (avrundade siffror).
KOLLEKTIVTRAFIK
Ekonomisk redovisning
(mnkr)

Objekt
Lommabanan
E2/Malmöpendeln
El-MEX Linje 2
EL-Buss Linje 3
EL-MEX Linje 4
EL-MEX Linje 5
El-Buss linje 6
El-MEX Linje 8
EL-Buss linje 9
EL-MEX linje 10
Projektkostnader

Ackumulerat från avtalets start till och
med rapporteringsperioden

Kostnad
enligt
Utfall
avtal
kostnad
200,0
530,0
220,0
560,0
190,0
280,0
560,0
310,0
560,0
3 410,0

8,4
3,2
0,2
9,4
1,6
1,1
11,8
0,1
11,2
46,9

Innevarande period

Fakturerat
alla parter Fakturerat/
& bokfört bokfört stat varav Utfall
stat2)
ink KPI1)
KPI1) kostnad
8,4
4,0
0,0
5,1
0,1
0,6
3,0
0,0
25,5
46,7

6,3
4,0
0,0
5,1
0,1
0,6
3,0
0,0
25,5
44,6

0,4
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,2
0,0
1,6
2,8

Fakturerat
alla parter Fakturerat/
& bokfört bokfört stat varav
stat2)
ink KPI1)
KPI1)

6,9
3,1
0,2
7,1
1,6
1,1
8,4
0,1
5,1
33,6

6,9
4,0
0,0
4,0
0,1
0,6
2,0
0,0
23,3
40,9

5,2
4,0
0,0
4,0
0,1
0,6
2,0
0,0
23,3
39,2

1) Viss avvikelse av KPI för innevarande period kan förekomma till följd av kalendereffekt.
2) Staten rekvirerar belopp från parterna.

Malmö stad har för år 2020 i december månad fakturerat Trafikverket 31,7 miljoner kronor
enligt finansieringsplanen i avtalet. Fakturering avseende KPI-uppräkningen för 2020 görs i
februari 2021 motsvarande 2,307 miljoner kronor.

4. Ekonomi och finansiering av Cykelobjekten
Planering av cykelobjekten sker parallellt i stråken med kollektivobjekten. Malmö stad
fakturerar staten (Trafikverket) när cykelobjekten är färdigställda och godkända, förutom ett
större cykelobjekt där fakturering kommer ske även under byggtiden. Inga cykelobjekt har
byggts under 2020, således har ingen fakturering skett 2020.
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0,4
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0
1,6
2,7

5. Kollektivtrafikobjektens utbyggnad
I Ramavtal 8 Storstad Malmö ingår utbyggnaden av åtta linjer i Malmös stadsbusstrafik som
kommunen är huvudman för samt Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 som Trafikverket är
huvudman för.
6.1 Genomfört Malmö stads kollaktivtrafikobjekt under 2020
I utbyggnaden av kollektivtrafikobjekten ingår, förutom elektrifiering och införande av
stadsbusskonceptet MalmöExpressen, även framkomlighetsåtgärder, ombyggnader av
bytespunkter och bussterminaler, punktvisa förbättringar i stadsmiljön samt ombyggnader av
gaturummen på vissa delsträckor m m.
Malmö stad har under år 2020 färdigställt idéstudier för de fem Malmö Express-busslinjer.
Idéstudierna genomförs linjevis och kartlägger busstråkets övergripande förutsättningar och
identifierar målkonflikter samt aspekter som planeringen bör ta extra hänsyn till. Även behov
av fördjupade utredningar i det kommande förstudiearbetet identifieras i idéstudierna.
I det fortsatta arbetet med förstudier delas respektive busslinje upp i ett antal projekt, totalt
cirka 70 delprojekt. Förstudierna utreder alternativa lösningar på en mer detaljerad nivå och
redovisar dess konsekvenser där de lokala förutsättningarna tas hänsyn till.
Malmö stad har tillsammans med region Skåne/Skånetrafiken tagit fram en linjenätsutredning
som visar hur hela stadens kollektivtrafiksystem planeras. Denna utredning utgör
planeringsunderlag till de busslinjer som ingår i Ramavtal 8.
Upphandlingar av kollektivtrafik ses över samlat så att hela Malmös stadstrafik kan
upphandlas som ett avtal.
Region Skåne har som strategi att bygga och äga depåer i Skånes större städer för att öka
konkurrensen i anbudsförfarandet. En strategisk placering, särskilt med tanke på elbussar, är
viktig då körsträckor både tar tid och effekt. I Malmö har Region Skåne nu gjort klart med
inköp av en tomt på Sturkögatan och projektering pågår.
Skånetrafiken har som alla trafikhuvudmän påverkats av pandemin. Skånetrafiken utvärderar
fortlöpande sina prognoser.
6.2 Genomfört Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 under 2020
Medfinansieringsavtal med Lomma kommun för nya stationer i Alnarp och Flädie tecknades
under året. Anläggningskrav Järnväg (AKJ) har fastställts. Projektets TKI (tid, kostnad och
innehåll) har beslutats. Förberedelser inför upphandling av 2 stycken järnvägsplaner (Flädie
respektive Alnarp) har gjorts. Projektet är nu ute för räkning och anbudstiden fram till
halvårsskiftet 2021.
En plattformsförlängning i Kävlinge har genomförts. Åtgärden är den första byggnationen
inom Objektet och syftar till att öka kapaciteten på Kävlinge station för att kunna hantera
ökade tågvändningar i och med den planerade halvtimmestrafiken på Lommabanan.
Beslut har fattats att bygga projektet med konventionell signalteknik (ATC).

5

6.3 Arbete under 2021
Region Skåne och Skånetrafiken har tagit fram en strategi för elektrifiering av
kollektivtrafikobjekten, där bussarna laddas i bussdepån. Tekniken har utvecklats enormt de
senaste åren och genom att välja depåladdat uppnår man flera fördelar. Problemet med
effektbrister dagtid bör inte behöva uppstå då huvuddelen av laddning sker nattetid. Det är
således inte nödvändigt med en omfattande implementering av laddinfrastruktur i staden.
Genom intelligent styrning och laddteknik på bussdepåerna i förhållande till körcykler
optimeras laddning. I stadsmiljön når Skånetrafiken lägre bullernivåer och uppnår även en
minskning av koldioxidutsläpp lokalt. Ljudnivåerna i själva bussen blir lägre och dessutom
vittnar bussförarna om en förbättrad arbetsmiljö. Skånetrafiken har redan elbussar i trafik på
linje 7 och i och med starten av trafikavtal Malmö Central kommer Skånetrafiken redan till
sommaren 2021 att ha en elektrifieringsgrad på ca 50 procent för stadsbusstrafiken. Det skall
noteras att Skånetrafiken i sina upphandlingar ställer krav på produktionskedjan för batterier
både avseende arbetsmiljö och emissioner vid tillverkning. Genom en elektrifiering bidrar
Skånetrafiken starkt till att nå våra miljömål även om själva trafiken inte kommer bli helt fri
från koldioxidutsläpp då tilläggsvärme i bussarna kommer krävas vid låga temperaturer.
Arbetet löper på i gott samförstånd. Samtidigt finns det en generell osäkerhet angående
framdriften av de åtgärder som Ramavtal 8 innefattar. Åtgärder skjuts framåt och det kan
påverka såväl befintlig som kommande trafik med många samtidigt pågående arbeten. Vidare
hur gemensamma standarder kommer tillämpas i praktiken. En god framkomlighet för
Skånetrafikens bussar är nyckeln för en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik
För Malmöpendeln – Lommabana etapp 2 kommer riskanalys för projektet genomföras under
våren tillsammans med Lomma kommun. Vidare kommer naturvärdesinventering genomföras
med ramavtalsleverantör under 2021.
6.4 Kostnadsuppföljning och riskhantering
Kostnadsuppföljning sker kontinuerligt i de olika projekten. Riskhantering ska ske både på
projektnivå och på en mer övergripande nivå. På den övergripande nivån finns ett antal risker
som är viktiga att följa. Det rör exempelvis konjunkturläge, kompetens- och resurstillgång
inom branschen avseende rekrytering, konsult- och entreprenörstillgång, överklagande av
upphandlingar och detaljplaner samt en lägre indexutveckling enligt KPI jämfört med index
inom anläggningssektorn vilket kan medföra kostnader som inte ingår i avtalet och
finansieringen.
6.5 Tidplan
Tidplanerna för bussobjekten är följande enligt Ramavtal 8 Storstad Malmö. Tiderna är
exklusive tid för överklaganden.








EL-Malmö Express Linje 2, trafikstart 2027, hela sträckan klar år 2031
EL-Malmö Express Linje 4, trafikstart år 2024
EL-Malmö Express Linje 5, trafikstart år 2024
EL-Malmö Express Linje 8, trafikstart år 2022, hela sträckan klar år 2029
EL-Buss Linje 3, trafikstart år 2031
EL-Buss Linje 6, trafikstart år 2027
EL-Buss Linje 9, trafikstart år 2027, hela sträckan klar år 2030
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EL-Malmö Express Linje 10, trafikstart år 2029
Malmöpendeln Lommabanan etapp 2, trafikstart 2023

För Malmö stads objekt beaktas den sedan tidigare kända uppstartsförseningen och andra
förändringar i förutsättningar i det fortsatta arbetet med tidplaneringen. Malmö och
Skånetrafiken har kommit överens om att MEX linje 8 ska trafikeras med nya elektrifierade
bussar from 2022 i provisoriska anläggningar i väntan på att de permanenta åtgärderna ska
utföras. Det innebär en viss förskjutning i förhållande till föregående års planering. All
planering har som mål att hålla de leveranstider som krävs för att möta busslinjernas
driftstart.
För Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 tog styrelsen beslut i november 2019 om en ny
tidplan, vilket medförde att objektet öppnar för trafik 2026. Inga förändringar har tillkommit
under år 2020.

6. Cykelobjektens utbyggnad
I ramavtalet ingår 14 cykelobjekt. Kommunen arbetar med cykelobjekten parallellt och
integrerat med kollektivtrafikobjekten, då dessa löper längs samma sträckningar.
Utbyggnaden av cykelobjekten kommer att ske integrerat med kollektivtrafiken.

7. Övriga nyttor
En fortsatt hög produktion av bostäder, kontor/arbetsplatser, förskolor och skolor, vård,
centrum/handel med mera (blandad stad) kräver en väl planerad och utbyggd infrastruktur
vilket i sin tur skapar nya rörelsemönster och framkomlighet för de olika trafikslagen i staden.
Det i sin tur skapar nyttor som till exempel närhet, barnperspektiv, folkhälsa, jämställdhetoch jämlikhet. Viktiga miljö- och hälsonyttor som kommer av att öka resandet med cykel och
kollektivtrafik samt elektrifieringen av kollektivtrafiken är bland annat minskade
växthusgasutsläpp, bättre luft och därmed bättre hälsa.
I planeringsarbetet ingår att identifiera nyttor och mervärden ur olika perspektiv. Det kan till
exempel handla om arbetsmarknadsnyttor, näringslivsnyttor, attraktiva miljöer och sociala
nyttor. Kommunen undersöker hur nyttor kan fångas upp genom att till exempel utveckla en
modell för nyttoanalys.
Trafikverket har bedömt att Malmöpendeln – Lommabanan 2 ger nyttor i form av förbättrade
regionala kollektivtrafik- och pendlingsmöjligheter i västra Skåne. Vidare att Objektet kan ge
nationell och regional nytta genom att utvecklingsmöjlighet för godstrafiken säkerställs samt
att det nationella järnvägsnätet och regionala vägnätet avlastas. Därtill kan nationell, regional
och lokal nytta skapas och bidra till ett mer miljöanpassat och hållbart transportsystem,
genom att förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse i stationsnära lägen skapas samt att en
ökad attraktivitet för orterna Alnarp och Flädie (t.ex. arbetstillfällen) i och med möjligheter till
nya stationer samt ett mer miljöanpassat resande med kollektivtrafik.
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8. Stadsbyggande
2020 års höga byggtakt i Malmö är delvis ett resultat av den ställtid som naturligt finns mellan
antagna detaljplaner och färdig bebyggelse. Resultatet grundas i 2017-2018 års höga tryck på
utveckling och etablering i Malmö.
Majoriteten av bostäderna som färdigställts det senaste året, finns i de större
utbyggnadsområdena som varit planlagda och byggstartade sedan några år tillbaka. Hyllie är
exempel på ett sådant område. Limhamn och Elinegård är andra områden med en hög
byggtakt.
Ställtider och en mycket hög takt i kommunens planarbete de senaste åren gör att effekterna
av Covid19-pandemin ännu inte fått genomslag i statistiken. Effekterna av pandemin kan
komma att påverka bostadsbyggandet under kommande år, men det är i nuläget osäkert i
vilken omfattning.
Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning är ett fortlöpande arbete i Malmö
stad. Befolkningsprognoser visar på fortsatt hög befolkningstillväxt med en ökning under
kommande år på i genomsnitt cirka 4 500 personer/år. Den stora utmaningen är att matcha
invånarnas behov med det utbud som erbjuds. Det finns i dagsläget ett gott
marknadsutrymme för diversifierade bostäder i Malmö.
Ett förvaltningsövergripande arbete är upprättat mellan fastighets- och gatukontoret och
stadsbyggnadskontoret i syfte att skapa samsyn i prioritering och planering för
planberedskapen. Initiering av detaljplaner är en förutsättning för att kunna tillhandahålla
mark för bostadsbyggande och därför är syftet för det gemensamma arbetet att fastighetsoch gatukontoret varje år ska ansöka om detaljplaner som innehåller 1500 bostäder. Detta
arbete förväntas ge nytta i form av bland annat ökad förutsägbarhet i bostadsleveranserna.
Bostadsbyggandet i Lomma kommun och Kävlinge kommun ligger över den genomsnittliga
byggtakten enligt upprättat samverkansavtal mellan kommunerna och Malmö stad. Under de
kommande 10 åren räknar Lomma kommun med att bostadsbyggandet kommer att omfatta
omkring 100–150 bostäder per år. En ny Översiktsplan för Lomma kommun förväntas antas
under 2021 och genom den banas det väg för större planläggningar för bostäder i
kollektivtrafiknära lägen.
Kävlinge kommun bedömer att bostadsbyggandet framöver kommer att hålla en hög takt.
Inom kommunen finns ett stort antal klara byggrätter som kommer bebyggas inom de
kommande åren samt ett stort antal byggrätter under planläggning. Under den kommande
tioårsperioden bedöms cirka 100-800 bostäder byggas årligen.

9. Tilläggsavtal och väsentliga beslut
Under året har inga tilläggsavtal eller väsentliga beslut tagits i förhållande till Ramavtal 8.
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SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING
AV RAMAVTALEN
c/o Trafikverket
172 90 Sundbyberg
Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90
www.trafikverket.se
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