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Bilaga 4.2a

Bilaga 4.2b
Sammanställning gatukostnader, fastigheten Innerstaden 31:11
m.fl. Dp 5478
Preliminärt beräknade KOSTNADER för att iordningställa allmän plats inom detaljplanen.
Exploatören debiteras den verkliga kostnaden vid tidpunkten för genomförandet. Kostnaden är
beräknade i 2018 års prisnivå och utgår från att all allmän plats anläggs i en etapp.

ANLÄGGNING

Exploatör

Kommunen

Torget (blå)

8 400

0

Bangårdsterassen Tingsrätten (grön)

2 200

0

22 000

22 000

Summa (tkr)

32 600

22 000

ANLÄGGNING inom eller utanför
detaljplan

Exploatör

Gångbro/GC-bro*

36 000

Carlsgatan (orange)

(50%)

(50%)

*Gatukostnad för bro avser kostnad för bro över bangården oavsett läge för bro. Gatukostnaden
är ett fast belopp och regleras i enlighet med punkt 4.4 i exploateringsavtalet.
Anläggningarna ovan, förutom gångbro/GC-bro är markerade på bilaga karta
I priserna ovan ingår projektering, gestaltning, administration, byggledning och oförutsett.
I ovan presenterade kostnader ingår ej kostnader för arkeologiska arbeten, sanering och/eller
efterbehandling av marken, erforderlig ledningsomläggning, hinder i mark, markinlösen,
trafikavstängning, ersättning till Trafikverket samt kostnader för annan beredning som krävs för
att göra marken byggbar.
Om sådana arbeten blir aktuella ska kostnaderna fördelas med utgångspunkt från ovan angivna
fördelningsgrunder.
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Ärendenummer
Trafikverket
2018/130671
TRV åtgärdsnr. 17638

Medfinansieringsavtal – Malmö C/Malmö godsbangård, anpassningar
och kompensationsåtgärder
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om kommunal medfinansiering till statlig
anläggning.

§1

Parter

Trafikverket, region syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Malmö Kommun genom dess tekniska nämnd, org.nr 212000-1124, Malmö stad 205 80 Malmö, nedan
Kommunen

§2

Syfte och bakgrund

TMALL
Medfinansiering
samverkansavtal
v. 1.0
TMALL
04620462
Medfinansiering
och och
samverkansavtal
v. 1.0

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärderna.
Avtalet avser anpassningar och kompensationsåtgärder på Malmö person- och godsbangård för att
möjliggöra genomförandet av detaljplan för Innerstaden 31:11 med flera i Hamnen. Enligt detaljplanen
behöver två av Trafikverkets spår kortas av och marken omvandlas till allmän platsmark och
kvartersmark. För att funktionen på bangården ska kunna upprätthållas ska därför kommunen
finansiera kompensationsåtgärder som består i en förlängning av tre spår. Befintliga stoppbockar
närmast den nya torgytan behöver av säkerhetsskäl bytas ut mot gjutna stoppbockar i betong med
hydraulisk buffert. En anpassning av befintligt staket och grind behöver också ske som en anpassning
till förändrad markanvändning och fastighetsgräns. Skyddsåtgärder på den s.k. bangårdsterassen
behöver utformas såsom överenskommet underlag och dialog i samrådsskedet visar.
I dagsläget har Trafikverket del av sitt stängsel på Jernhusens fastighet Innerstaden 31:11. Detta har
reglerats genom ett nyttjanderättsavtal som är uppsagt av Jernhusen. I samband med, och samordnat
med övriga åtgärder i detta avtal ska Trafikverket därför flytta stängslet.
För genomförande av den gångbro över bangården som möjliggörs av detaljplanen krävs ett separat
medfinansieringsavtal som tecknas när den blir aktuell.
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering
Åtgärderna enligt detta avtal krävs för att genomföra detaljplanen och för att upprätthålla
funktionerna på Malmö bangård.
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är
Detaljplan för Innerstaden 31:11 med flera i Hamnen (SBN-2016-92).
Södra Nyhamnen Skyddsstaket mot bangård 09.02.2018 (Mandaworks/Malmö stad)
Grov kostnadsbedömning Spåråtgärder Malmö C/Mgb 2018-11-28.

§3

Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan
för åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.
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§4

Beskrivning av åtgärder

Avtalet omfattar följande åtgärder:
Åtgärder i den statliga infrastrukturen som Trafikverket äger och ansvarar för
1. Avkortning av spår 2a med 100 m
2. Avkortning av spår 49 inkl. kontaktledning med 14 m (avser hinderfri längd)
3. Utbyte av stoppbockar på spår 49 och 50 till betongstoppbockar med infäst
kontaktledningsstolpe
4. Spår 3a förlängs med ca 110 m, inkl. flytt av stoppbock
5. Spår 4a förlängs med ca 75 m, inkl. flytt av stoppbock
6. Spår 5a förlängs med ca 45 m, inkl. flytt av stoppbock
7. Anpassning av befintlig grind mot bangården till nya fastighetsgränser
8. Fastighetsreglering del av Järnvägen 1:1 (177 m2) till Hamnen 22:1 (se bilaga 1)
9. Fastighetsreglering del av Järnvägen 1:1 (148 m2) till Innerstaden 31:11 (se bilaga 2)
10. Anpassning av befintligt stängsel mot bangården till nya fastighetsgränser

TMALL 0462 Medfinansiering och samverkansavtal v. 1.0

Övriga åtgärder
11. Genomförande av skyddsåtgärder mot bangården på den s.k. bangårdsterassen utförs
enligt underlag ”Södra Nyhamnen Skyddsstaket mot bangård 09.02.2018”

Figur 1. Spårförändringar
Åtgärderna 8 och 9
Fastighetsreglering för del av Järnvägen 1:1 till Hamnen 22:1 (allmän platsmark, fastighetsägare
Kommunen), bilaga 1, respektive till Innerstaden 31:11 (kvartersmark, fastighetsägare Jernhusen)
enligt bilaga 2.
Övrigt
Under detaljplanens samråd har Trafikverket inventerat järnvägsanläggningen, under och över mark
utifrån aktuellt ritningsunderlag. Skulle trots detta oförutsedda förutsättningar uppdagas som
föranleder en anpassning av åtgärderna ovan eller helt nya åtgärder så förutsätts dessa ingå i projektet,
och som inriktning finansieras av Kommunen. Kostnadsbedömningen har ej heller tagit höjd för
omfattande saneringskostnader på grund av kända eller okända markföroreningar.
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§5

Finansiering

Den totala kostnaden för åtgärderna 1-7 som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till mellan 14 och
17 miljoner kronor i prisnivå (2018-06). De bedömda kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från
tidigare projekt och kalkyler i tidigt skede och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför
komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett
senare skede.
Åtgärd 1-7
Den totala kostnaden för åtgärderna 1-7 utgör medfinansiering till den statliga anläggningen. Den
faktiska kostnaden ska genom rekvisition betalas till Trafikverket (se vidare § 9).
Åtgärd 8-9
Aktuell mark ska överlåtas till fastighetsägarna Kommunen respektive Jernhusen (ej part i avtalet)
utan ersättning. Ekonomiskt ansvar för eventuell sanering av marken övergår till de nya
fastighetsägarna.
Åtgärd 10
Åtgärden finansieras av Trafikverket.
Åtgärd 11
Åtgärden finansieras av detaljplanens exploatörer enligt Kommunens kommande exploateringsavtal.

§6

Ansvarsfördelning

TMALL 0462 Medfinansiering och samverkansavtal v. 1.0

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 5 om det inte
påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande:
Trafikverkets ansvar
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet; åtgärderna 1-10
som omfattas av detta avtal § 4.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut
iakttas för de åtgärder som Trafikverket ansvarar för.
3. Trafikverket ska äga de nya järnvägsanläggningarna samt ansvara för drift och underhåll av dessa.
4. Trafikverket ansvarar för att genomföra den slopningsprocess (inkl. samråd med berörda aktörer)
som krävs för slopning av spår.
Kommunens ansvar
1. Kommunen ska ombesörja att Trafikverket får godkänna slutlig utformning av skyddsåtgärder på
bangårdsterassen (åtgärd 11).
2. Kommunen ska tillhandahålla den mark under entreprenaden som behövs för åtgärdernas
genomförande; t.ex. angöringsvägar för arbetsfordon, tillfälliga upplag av material etc.
3. Kommunen ska säkra befintlig räddningsväg till bangården på allmän platsmark.

§7

Hantering av kostnadsförändringar

Kommunen ska bära de faktiskt upparbetade kostnaderna för genomförande av åtgärderna 1-7 enligt
detta avtal. Trafikverket ska tillse att kostnaderna är skäliga för de åtgärder som Trafikverket har
genomförandeansvar för.
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§8

Betalning

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen löpande i takt med att kostnaderna upparbetas, alternativt i
enlighet med överenskommen betalplan.
Till rekvisitionen skall bifogas specifikation över upparbetade kostnader.
Rekvirering adresseras till:
Malmö Stad
037 fastighets- och gatukontoret
Faktura
7092OB
205 80 Malmö

§9

Projektorganisation och former för parternas samarbete

Parterna och Jernhusen (som kan komma att bära delar av kostnaderna genom exploateringsavtal) ska
ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider tekniskt, ekonomiskt och
tidsmässigt.
Rapporteringen till Kommunen respektive Jernhusen ska ske en gång i månaden genom
kallelse/deltagande på byggmöten och via utsända protokoll från dessa.

§10

Tidplan

TMALL 0462 Medfinansiering och samverkansavtal v. 1.0

Ambitionen är att åtgärderna ska genomföras under 2019 - 2021. Styrande för tidplanen är bl.a.
ansökan om tider i spår för banarbete. Målsättningen är att åtgärderna ska vara genomförda och
slutfakturerade senast utgången av 2023. Åtgärderna enligt avtalet ska vara slutrekvirerade inom 10
år från det att detaljplan Innerstaden 31:11 med flera i Hamnen vinner laga kraft, senast 2031-12-31.
Åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande av kvartersmark och allmän platsmark, ska
genomföras skyndsamt och utan onödigt dröjsmål. Tidplan för dessa delar ska tas fram även i samråd
med detaljplanens exploatörer och kommande fastighetsägare.

§11

Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av båda parterna och under
förutsättning att detaljplan Innerstaden 31:11 med flera i Hamnen vinner laga kraft, senast den 202112-31.

§12

Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga.

§13

Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk
lag.
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Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

____________________________

____________________________

Ort och datum

Ort och datum

________________________
Trafikverket (Maria Hellqvist)

________________________
Andreas Schönström
Tekniska nämnden, Malmö kommun
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