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Sammanfattning
En övergripande linjenätsutredning för stadsbuss- och regionbusslinjer har
tagits fram av FGK, SBK och Skånetrafiken och beslutats av Tekniska
nämnden i februari 2020. I denna övergripande utredning identifierades ett
antal komplexa områden i centrala delarna av Malmö som behövde studeras
djupare.
Denna fördjupade linjenätsutredning klarlägger hur stads- och
regionbusslinjenätet ska läggas om i de centrala delarna av Malmö för att
tillgodose en god kollektivtrafikförsörjning av dessa delar samtidigt som att
kollektivtrafikens framkomlighet kan optimeras längs stråken och kring de
större terminalerna i området.
Vid framtagande av förslag till linjedragningar har påverkan på handelsstråk
och mötesplatser, gång- och cykeltrafik, trygghet och trafiksäkerhet,
tillgänglighet och framkomlighet för biltrafik och leveranstrafik beaktats på en
övergripande nivå. Dessa aspekter kommer att detaljstuderas i förstudier för
respektive stråk och terminaler.
Ett antal specifika frågeställningar kring enskilda linjedragningar har studerats
närmare och konsekvensbedömts. Dessa berör huruvida Rådmansgatan
behöver avlastas vissa busslinjer, huruvida linje 4 kan trafikera Neptunigatan
och Anna Lindhs plats, linje 6 dragning vid SUS och Södervärn samt frågor
kring regionbussnätets trafikering av centrala Malmö
Ett förslag från tekniska nämndens trafikutskott om enkelriktning av trafiken
längs Djäknegatan och Slottsgatan har också utretts inom ramen för detta
arbete. Utredningen av förslaget har resulterat i en rekommendation att inte
införa enkelriktning.
Utredningen har resulterat i ett förslag till dragning av stadsbusslinjerna och ett
förslag till dragning av regionbusslinjerna i centrala Malmö. Dessa förslag är
baserade på att Slottsgatan och Djäknegatan är fortsatt dubbelriktade.
Terminaler och större hållplatser inom utredningsområdet har studerats utifrån
brister och vilka infrastrukturåtgärder som kan bli nödvändiga på och vid dessa
för att de föreslagna linjedragningarna ska kunna förverkligas.
Denna utredning kommer att utgöra planeringsunderlag för de förstudier för
stråk och terminaler som genomförs inom ramen för storstadspaketets
kollektivtrafik- och cykelobjekt.
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Inledning
Bakgrund

En övergripande linjenätsutredning för stadsbuss- och regionbusslinjer har
tagits fram av FGK, SBK och Skånetrafiken och beslutats av Tekniska
nämnden i februari 2020.
Linjenätsutredningen visar hur stadsbusslinjenätet behöver förändras de
närmaste 10-15 åren för att dels stödja förverkligandet av stadens utbyggnad i
enlighet med ÖP och dels som en följd av införandet av storstadspaketets
kollektivtrafikobjekt. Då det parallellt sker förändringar i Malmö och
omgivande kommuner till följd av större infrastrukturprojekt både avseende
väg- och järnvägsnät hanterar linjenätsutredningen även nödvändiga
förändringar av regionbusslinjernas dragning i Malmö.
För att understödja arbetet med genomförandet av storstadspaketet finns nu
en tydlig målbild för hur linjenätet ska se ut vid tiden för när storstadspaketets
kollektivtrafikobjekt är genomförda. Linjenätsutredningen gäller som
planeringsunderlag för FGKs fortsatta arbete med storstadspaketet.
Den övergripande linjenätsutredningen identifierade ett antal komplexa
områden i de centrala delarna av Malmö som studeras vidare i denna
fördjupade linjenätsutredning.

Syfte

Denna fördjupade linjenätsutredning syftar till att klarlägga hur stads-och
regionbusslinjenätet ska läggas om i de centrala delarna av Malmö för att
tillgodose en god kollektivtrafikförsörjning av dessa delar samtidigt som
kollektivtrafikens framkomlighet kan optimeras längs stråken och kring de
större terminalerna i området.
Utredningen har därutöver översiktligt beaktat påverkan på handelsstråk och
mötesplatser, samspel med längsgående gångstråk och cykelstråk, hantering av
korsande gång- och cykeltrafik, främjandet av trygghet och trafiksäkerhet,
tillgänglighet för privat- och nyttotrafik till bostäder och verksamheter i
området samt påverkan på genomgående biltrafik och godstrafik. Dessa
aspekter kommera studeras djupare i kommande förstudier för stråk och
terminaler.

Mål

Målet med denna fördjupade linjenätsutredning är att utgöra ett
planeringsunderlag som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med
storstadspaketets kollektivtrafikobjekt genom de centrala delarna av Malmö
inklusive nödvändiga terminalombyggnader. Planeringsunderlaget kommer
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också att ligga till grund för kommande beslut om förändringar av lokala
trafikföreskrifter samt utgöra en inriktning för den övriga planeringen av
trafiken i centrala Malmö som kan bli en följd av busslinjenätets förändringar.

Avgränsningar

Utredningsområdet utgör en L-formad zon i centrala Malmö (se figur 1). Inom
detta område har förslag utretts för hur busslinjer kan dras på olika gator samt
hur dessa busslinjer kan angöra terminalerna Södervärn, Värnhem, Centralen
(inkl Anna Lindhs plats) och Gustav Adolfs torg.

Figur 1. Utredningsområde och terminaler

Metodik och arbetsgång

På grund av avtalade tider i storstadspaketet och att många frågetecken
behöver rätas ut kring busstrafiken kopplat till exploateringar och detaljplaner
så snart som möjligt har tiden för att genomföra denna utredning varit
begränsad. Då målet är att utredningsresultatet ska utgöra planeringsunderlag
för kommande fördjupade arbeten i form av förstudier, detaljplaner och
detaljprojekteringar har detaljeringsgraden i utredningen hållits på en
översiktlig nivå.
Arbetet med utredningen har bedrivits i samarbete mellan FGK, SBK och
Skånetrafiken. Ett antal scenarion för olika linjedragningar har testats och
konskekvensbedömts. De linjenätskombinationer som bedöms vara mest
effektiva med hänsyn till berörda gators och terminalers förutsättningar,
stadens målsättningar för kollektivtrafik och stadsutveckling samt Region
Skånes målsättningar för kollektivtrafikförsörjningen, är de som
rekommenderas i denna underlagsrapport.

5 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlagsrapport Fördjupad linjenätsutredning för centrala
Malmö 2030

Förutsättningar

Nedan listas övergripande förutsättningar som har legat till grund för
utredningen.
-

Trafikutveckling för de olika trafikslagen enligt Trompmålen
Befintliga och framtida gång- och cykelstråk i enlighet med
översiktsplanen
Stads- och regionbussnät utanför utredningsområdet i enlighet med
den övergripande linjenätsutredningen
Exploatering och stadsutveckling enligt gällande översiktsplan,
fördjupade översiktsplaner och detaljplaner
Befintliga handelsstråk och mötesplatser

Särskilt studerade frågeställningar kopplat till
linjedragningar

Ett antal specifika frågeställningar kring enskilda linjedragningar har studerats
närmare och konsekvensbedömts. Dessa är:
-

Ingen busstrafik alternativt enstaka busslinjer på Södra Förstadsgatan
mellan Södervärn och Triangeln
MalmöExpress linje 4 via Anna Lindhs plats och Neptunigatan
alternativt via Norra Vallgatan
Linje 6 via Södervärn alternativt via ny hållplats vid SUS på
Pildammsvägen
Körväg linje 100 mellan Malmö C och Södervärn
Regionbusslinjernas dragning i centrala Malmö. Uppdelning av
regionbusslinjer mellan Värnhem och Södervärn på ytterligare stråk
utöver Drottninggatan/Amiralsgatan samt regionbusslinjer som kan
vända vid Värnhem alternativt Södervärn

Utredning av enkelriktning mellan Gustav Adolfs torg och
Malmö C
I början av arbetet med den fördjupade linjenätsutredningen kom ett förslag
från tekniska nämndens trafikutskott om enkelriktning av trafiken längs
Djäknegatan och Slottsgatan. Effekter och konsekvenser av en eventuell
enkelriktning har därför utretts inom ramen för detta arbete.
Huvudresultatet av utredningen är att fördelarna av ett införande av
enkelriktad trafik på Djäknegatan och Slottsgatan, främst i form av bättre
framkomlighet för busstrafiken med sammanhängande busskörfält, inte
uppväger de nackdelar som uppstår. En enkelriktning kan därför inte
rekommenderas.
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En enkelriktning riskerar göra kollektivtrafiksystemet otydligt i det berörda
området med försämrad kollektivtrafikförsörjning av östra delarna av gamla
staden och en svårorienterad trafiklösning kring Malmö C. Flera busslinjer
behöver göra rundkörningar via Norra Vallgatan och centralplan vilket
förutom ökade driftskostnader och längre restider riskerar försämra
framkomligheten och öka belastningen på vägnätet kring Malmö C.
Ytterligare en nackdel med enkelriktning är den omfördelning av trafikflöden i
centrala Malmö som den resulterar i med ökad trafikbelastning på bland annat
Mariedalsvägen, Drottninggatan, Frihamnsviadukten och genom Nyhamnen.
En omfördelning av trafik till dessa stråk riskerar att leda till kraftigt förlängda
restider till och från Västra Hamnen och Nyhamnen. Detta problem
accentueras ytterligare av att Nyhamnen står inför en omfattande omvandling
de kommande 10-15 åren med förtätning med utbyggnad av blandad stad med
tillhörande ombyggnader av gatunät, VA-ledningar mm.
Mer om denna utredning redovisas som bilaga i slutet av denna
underlagsrapport.

Förslag avseende stadsbusslinjenätets
dragning i centrala Malmö 2030
Nedan redovisas den rekommenderade dragningen av stadsbusslinjerna genom
centrala Malmö när storstadspaketet är genomfört omkring år 2030 (se figur 2).
Motiveringen till den valda linjedragningen redovisas i enskilda avsnitt för
respektive särkskild frågeställning.

Vilka stråk föreslås trafikeras av vilka stadsbusslinjer

För den nord/sydliga trafiken mellan Södervärn och Gustaf Adolfs torg
kommer nuvarande linjedragningar att gälla. Det innebär att stråket CarlGustafs väg-Rådmansgatan-Davidshallsgatan-Torggatan-Gustaf Adolfs torg
fortsatt kommer att trafikeras av linjerna 1, 2, 6 1, 7, 8 och 35 samt även av
tillkommande linje 12.
För trafiken mellan Gustaf Adolfs torg och Malmö C föreslås linje 4 och 7
trafikera Stora Nygatan-Slottsgatan-Norra Vallgatan. Linje 7 går inte ända fram
till Centralplan utan dras norrut över Älvsborgsbron där den får ett nytt
hållplatsläge på Nordenskiöldsgatan i anslutning till Anna Lindhs plats, World
Maritime University och Malmö Live innan den viker västerut på
Neptunigatan. För Linje 4 finns det två alternativa sträckningar från Slottsgatan
till Malmö C. Ett alternativ via Norra Vallgatan där ett nytt hållplatsläge
föreslås i anslutning till Birgit Nilssons bro och Gråbrödersgatan varifrån
Malmö Live, Universitetet och Gamla Väster lätt nås och ett annat alternativ
via Gibraltargatan-Neptunigatan, där Malmö Live nås via hållplats Anna
1

svänger som i nuläget österut mot Föreningsgatan norr om Triangeln
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Lindhs plats eller annan ny hållplats ifall kapaciteten på Anna Lindhs plats inte
är tillräcklig2.
Linje 2 och 8 föreslås trafikera Stora alternativt Lilla Nygatan3-DjäknegatanMäster Nilsgatan-Prostgatan på vägen mellan Gustav Adolfs torg och Malmö
C. Även linje 5 och 10 trafikerar Djäknegatan-Mäster Nilsgatan-Prostgatan på
vägen till Malmö C.
Linje 11 (Nuvarande linje 35) kommer att ha ändhållplats på Gustav Adolfs
torg. Detta gäller även linje 32 som i nuläget går vidare till Malmö C och Norra
hamnen.
Nya linje 12 från Oxie, Jägersro, Persborg och som efter centrala Malmö går
mot Limhamn och Bunkeflostrand, föreslås efter Gustav Adolfs torg gå Lilla
Nygatan-Amiralsbron-Drottningatan-Exercisgatan-Schougens bro-ÖstergatanBrukgatan-Norra Vallgatan-Älvsborgsbron-Nordenskiöldsgatan-Klaffbron.
För den östvästliga trafiken mellan Värnhem och Malmö C dras linje 3 via
Hornsgatan-Frihamnsviadukten-Carlsgatan-Neptunigatan-nya bron över
Varvsbassängen. Den föreslås få ett nytt hållplatsläge norr om Malmö C. Linje
4 föreslås gå som i nuläget via Östra Förstadsgatan-Drottningatan-HornsgatanNorra Vallgatan.
Nya linje 39 som försörjer Norra hamnen och Mellersta hamnen samt
däremellan Kirseberg, Östra Förstaden, Östra Gamla Staden, Malmö C och
Nyhamnen föreslås dras via Östra Förstadsgtan-Schougens bro, ÖstergatanProstgatan-Centralplan-Skeppsbron-Carlsgatan.

2

För linje 4 avses valet sträckning förbi Malmö Live och vilka hållplatslägen som ska angöras
där samt vid Malmö C utredas inom ramen för förstudie Malmö C.
3 Valet av Stora eller Lilla Nygatan kommer att utredas inom ramen för MEX linje 8-förstudien
Djäknegatan-Gustav Adolfs torg.
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Figur 2. Föreslagen linjesträckning stadsbuss

Förslag avseende regionbusslinjenätets
dragning i centrala Malmö 2030
Nedan redovisas den rekommenderade dragningen av regionbusslinjerna
genom centrala Malmö när storstadspaketet är genomfört omkring år 2030.
Motiveringen till den valda linjedragningen redovisas i enskilda avsnitt för
respektive särskild frågeställning.

Vilka stråk föreslås trafikeras av vilka regionbusslinjer

I den linjenätsutredning som beslutades i februari 2020 fastslogs riktlinjen att
linje 142 från Klågerup/Bara och att linje 150 från Vellinge och Tygelsjö ska
slås ihop till en linje som får en ny sträckning från Hyllie till Värnhem via
Pildammsvägen-Fersens väg-Regementsgatan-Mariedalsvägen-Västra
Varvsgatan-Stora Varvsgatan-Klaffbron-Universitetsbron-Stormgatan
alternativt Utställningsgatan-Carlgsgatan-Frihamnsviadukten-HornsgatanDrottninggatan-Östra Förstadsgatan.
För linje 100, som ska uppgraderas till SkåneExpresssen, föreslås att nuvarande
dragning mellan Södervärn och Malmö C behålls. Det innebär trafikering via
Bergsgatan-Amiralsgatan-Studentgatan-Djäknegatan-Mäster NilsgatanProstgatan.
SkåneExpressen 1 från Kristianstad och Hörby föreslås få en genare sträckning
till Malmö C genom att inte trafikera Värnhemstorget utan istället köra västerut
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från Stockholmsvägen via Hornsgatan och Norra Vallgatan till Malmö C.
Motsvarande sträckning kommer också en ny linje 177 från Staffanstorp, att få.
SkåneExpressen 8 från Sjöbo föreslås gå till Malmö C istället för Södervärn,
Det innebär att linjen efter Värnhemstorget dras via Östra FörstadsgatanDrottningatan-Hornsgatan-Norra Vallgatan till Malmö C.
Linje 141 från Svedala och linje 146 från Trelleborg föreslås få Södervärn som
ändhållplats. Någon av linjerna från Lund, exempelvis linje 131, föreslås få
Värnhemstorget som ändhållplats.
Linje 130 från Lund via Hjärup, Åkarp och Arlöv föreslås rätas ut i Malmö så
att den fortsätter rakt fram från Lundavägen vid Värnhemstorget och vidare på
Föreningsgatan fram till Amiralsgatan där den viker söderut mot Södervärn via
Bergsgatan. Även linje 132 från Lomma föreslås få denna sträckning från
Värnhemstorget till Södervärn.
Linjerna 168 (ny linje från Lund), 169, 171 och 174 föreslås få samma
sträckning mellan Värnhemstorget och Södervärn som regionbusslinjerna har
idag, dvs Östra Förstadsgatan-Drottninggatan-Amiralsgatan-Bergsgatan.

Figur 3. Föreslagen linjesträckning regionbuss
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Motiv för vägval och rekommendationer
I detta avsnitt redogörs motiven för de vägval och rekommendationer som
gjorts för de särskilda frågeställningar som behandlats i utredningen.

Ingen busstrafik alternativt enstaka busslinjer på Södra
Förstadsgatan mellan Södervärn och Triangeln

För denna fråga har en hypotes varit att hållplatskapaciteten vid hållplats
Triangeln på Rådmansgatan inte är tillräcklig för när MalmöExpress-konceptet
införs på linje 2 och 8 samt ytterligare en busslinje, linje 12, tillkommer.
Två alternativ har därför jämförts. Alternativ 1 där en till två busslinjer istället
dras via Södra Förstadsgatan och alternativ 2 där alla linjer går på
Rådmansgatan.

Figur 4. Alternativa körvägar för enstaka linjer mellan Södervärn och Triangeln

Sträckningen via Södra Förstadsgatan är ca 150 m kortare än den via
Rådmansgatan. Båda sträckningarna passerar genom 3 signalreglerade
korsningar men sträckningen via Rådmansgatan innebär dels en smidigare
passage förbi Östra Rönneholmsvägen/Föreningsgatan och dels körning på en
separat bussgata med god framkomlighet. En stor nackdel i alternativ 1 är att
de som reser med linjer som dras via Södra Förstadsgatan får ett ca 200 meter
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längre gångavstånd mellan busshållplats och Triangelns station jämfört med de
som reser med linjer som går via Rådmansgatan
De linjer som bedöms vara möjliga att flytta till Södra Förstadsgatan i alternativ
1 är antingen linje 7 och eller linje 12. Gemensamt för dessa båda linjer är att
de även når Malmö C där gångavståndet till Malmö C Nedre blir ca 100 meter
kortare än motsvarande avstånd till Triangelns station. Då linje 12 är en helt ny
linje saknar den etablerade resmönster till Triangeln i Rådmansgatan varför det
kan vara lämpligt att välja just den linjen för trafik i Södra Förstadsgatan.
För resenärer är det oftast en fördel att samla all trafik till en tydlig nod, så som
dagens Rådmansgatan. Speciellt vid byte till annat trafikslag, här tåg, är det
viktigt med närhet. Korta gångavstånd är alltid att föredra. Samtidigt finns ett
starkt önskemål från en del resenärer och affärsverksamheter om att trafikera
Södra Förstadsgatan med buss, för att komma närmare både verksamheter och
boende.
Samtidigt finns det önskemål om att det i Södra Förstadsgatan ska bli mer plats
för gång- och cykeltrafik och mer stadsliv. Då gaturummet är relativt smalt är
det svårt att skapa denna plats samtidigt som det ska gå busstrafik där. Utan
busstrafik finns det större möjligheter att exempelvis enkelrikta trafik eller
införa gångfartsområde på delar av gatan.
Konsekvenser av alternativ 1 och 2 mellan Södervärn och Triangeln
Alt 1. En ny busslinje i Södra
Alt 2. Alla linjer i Rådmansgatan
Förstadsgatan
Positivt
Positivt
+ Mer attraktivt för resenärer som
+ Inga ytterligare busslinjer i
vill till station Triangeln.
Rådmansgatan
+ Mer plats för gång-, cykel- och
+ Busslinje längs Södra
stadsliv kan skapas längs Södra
Förstadsgatan gynnar tillgänglighet
Förstadsgatan.
till affärer och service som finns
+ Alla linjer kan nyttja
där.
prioriteringen i korsningen
Föreningsgatan/Rådmansgatan.
Negativt
- Mindre attraktivt hållplatsläge
Negativt
med längre gångavstånd till station
- Ingen busslinje längs Södrs
Triangeln
Förstadsgatan ger lägre
- Linjen som flyttas får lägre
gångavstånd till affärer och service
prioritet i korsningen
längs gatan.
Rådmansgatan/Föreningsgatan då
- Risk för kapacitetsproblem på
MEX-stråket från Rådmansgatan
hållplats Triangeln
får prioritet.

Med ledning av ovanstående har utredningen kommit fram till att alternativ 2,
med samtliga linjer via Rådmansgatan, är det sammantaget bästa alternativet.
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För att det ska fungera behöver de båda hållplatslägena vid Triangeln förlängas
med ca 6-7 meter vardera till drygt 60 meters längd. Med denna längd kan en
kombination av en MEX-buss, en ledbuss och en normalbuss, alternativt 3
ledbussar rymmas samtidigt vid respektive hållplatsläge. En annan viktig
förutsättning är att bussflödet i Rådmansgatan portioneras i en för
hållplatskapaciteten lagom takt så att det in normalfallet slussas in max tre
bussar per signalfas vid de närmaste trafiksignalreglerade korsningarna i stråket.
Då detta rekommenderade alternativ innebär att det inte blir någon busstrafik i
Södra Förstadsgatan är det angeläget att det tas fram en plan för hur denna
gata kan göras mer attraktiv som gång-, cykel- och stadslivsstråk så att gatan
förblir ett levande stråk som genererar stärkta handels, service och andra
centrumfunktioner.

Malmöexpress linje 4 via Anna Lindhs plats och
Neptunigatan alternativt via Norra Vallgatan

Gällande linje 4 har, i samband med tidigare nämndsärenden kopplat till
bussframkomlighetsåtgärder i aktuellt område, kommit önskemål om att denna
ska dras via Neptunigatan och Anna Lindhs plats. Detta dels för att skapa
bättre tillgänglighet till Malmö Live och Universitetet och dels för att undvika
en vänstersväng från Norra Vallgatan till Mälarbron och Centralplan.
Streckad linje i nedanstående figur illustrerar dragningen av linje 4 via Anna
Lindhs plats med alternativa hållplatslägen vid Anna Lindhs plats (alternativ 1)
eller i Gibraltargatan (alternativ 2). Heldragen linje visar dragningen via Norra
Vallgatan med förslag till möjligt nytt hållplatsläge vid Malmö Live och öster
om Hamngatan vid Malmö C.
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Figur 5. Alternativa dragningar av MalmöExpress linje 4 med möjliga hållplatslägen

Trafikeringskostnader
Körvägen via Anna Lindhs plats är 450 m längre och beräknas ta ca 2 minuter
längre att köra. Eftersom den längre körvägen tillkommer i båda riktningarna
blir det en ökad omloppstid på 4 minuter. Vid 5-minuters turtäthet behövs
därmed ytterligare ett fordon sättas i omlopp. Detta leder till en högre
trafikeringskostnad per år med ca 2,4 mkr.
Den ökade trafikeringskostnaden ska sättas i relation till hur många nya resor
som kan alstras då linjen når V Hamnen, Universitetet och Malmö Live bättre.
2,5 mkr motsvarar ca 300 000 nya resor årligen eller ca 1 000 resenärer per dag.
Resenärsperspektiv
En förlängning av körvägen på MEX-linje 4 ger en längre restid för
genomgående resor samt i det här fallet för resor från Limhamn till Malmö C.
Samtidigt finns med denna linjedragning möjligheten att, utan
vänstersvängsbehov på Norra Vallgatan och Centralplan, skapa ett ännu
tydligare system där samtliga MEX-linjer stannar inne på Centralplan, vilket är
viktigt för ovana resenärer och för besökande.
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För resenärsperspektivet handlar det i denna vägvalsfråga om att väga åktid i
buss mot gångtid mellan hållplats och målpunkt. Specifikt för resenärer som
ska byta mellan linjer eller mellan färdmedel är vinsten av den kortare
gångvägen högre än kostnaden av den längre åktiden. Hållplatsen i N Vallgatan
medför att gångvägen blir ca 100-200 m längre beroende på vart du ska på
Malmö C. Samtidigt blir gångvägen in mot centrala Malmö istället kortare.
Med nya körvägen via Neptunigatan nås V Hamnen bättre vilket även det kan
vara positivt för många resenärer som då slipper byta.
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Konsekvenser av alternativa sträckningar Mex linje 4
Alternativ via Norra Vallgatan
Alternativ via Neptunigatan
Positivt
Positivt
+ Genare och bekvämare körväg
+ MEX linje 4 kommer smidigt in
+ Medför behov av nytt
på Centralplan där övriga MEXhållplatsläge för Malmö C i Norra
linjer stannar
Vallgatan vilket bidrar till totalt sett
+ MEX-linjerna får en tydlig
ökad hållplatskapacitet på Malmö C
bytespunkt
+ Kortare körväg ger minskade
+ MEX linje 4 får bättre
trafikeringskostnader
tillgänglighet till
Negativt
V Hamnen och Malmö Live
- Svårt att trafikera Centralplan med
Negativt
vänstersvängsbehov från Norra
- Längre åktid för genomresande
Vallgatan till Mälarbron och från
och för resor från Limhamn till
Centralplan till Mälarbron
Malmö C
- Längre gångväg från N Vallgatan
- Längre körväg ger ökad
till Centralplan samt till tågen
trafikkostnad
- För att nå Malmö Live behövs en
- Kapacitetsproblem på Anna
ny hållplats nära Birgit Nilssons
Lindhs plats. Kan behövas
broÄlvsborgsbron
ytteligare ett läge där, alternativt en
ny hållplats i Gibraltargatan.
Utredningen förordar en dragning via Norra Vallgatan eftersom dragningen via
Neptunigatan och Gibraltargatan är längre och därmed dyrare. Ovan beskrivna
fördelar med alternativet via Neptunigatan tillsammans med nackdelarna med
att inte nå Centralplan på ett effektivt sätt och osäkerheten kring
genomförbarheten av en ny hållplats vid Älvsborgsbron och vid Savoy gör
dock att frågorna föreslås utredas grundligare inom ramen för kommande
förstudie för Malmö C.

Linje 6 via Södervärn alternativt via ny hållplats vid SUS på
Pildammsvägen
Frågan om linje 6 fortsatt ska gå via Södervärn eller dras en kortare väg längs
Pildammsvägen fram till Carl-Gustafs väg har varit aktuell under senare år. En
utgångspunkt i inledningen av arbetet med den beslutade linjenätsutredningen
var att stråken med MalmöExpresslinjer skulle avlastas från trafik av andra
busslinjer i så hög grad som möjligt. I denna utredning har frågan studerats
närmare med hänsyn till vilka konsekvenser valet av sträckning för linje 6 får
avseende trafikekonomi och ur ett resenärsperspektiv.
I redovisningen nedan benämns körvägen via Södervärn som ”alternativ 1
Dagens körväg” och körvägen längs Pildammsvägen väster om SUS benämns
”alternativ 2 Alternativ körväg”.
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Figur 6. Alternativa sträckningar av linje 6

Linje 6 är en mycket lång linje som går på tvären av centrala Malmö och inte
angör Malmö C eller Gustav Adolfs torg. Resandet utmed linjen kan i stort
delas upp i tre huvudsakliga marknader:
1. Toftanäs-Videdal-Värnhem-Triangeln. Triangeln och Värnhem har
flest påstigande i riktningen mot Videdal-Toftanäs.
2. Triangeln-Södervärn-Dalaplan-Hyllie. Här sker resor mer lika i båda
riktningarna
3. Hyllie-Bunkeflostrand-Klagshamn. Hyllie har flest påstigande i riktning
mot Bunkeflostrand-Klagshamn.
Antal av- och påstigande för båda riktningarna vid de större hållplatserna på
den centrala delen:

Värnhem
Stadshuset
Triangeln
Södervärn
Dalaplan
Hyllie

Påstigande
1291
530
678
659
440
1367

Avstigande
854
347
1976
488
279
863

Påstigande
1127
357
1661
527
575
812

Avstigande
855
688
601
533
640
1425
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Dalaplan kan mäta sig med Södervärn gällande på- och avstigande resenärer
och får ses som en viktig målpunkt för direktresor till Hyllie, då det stiger på
många i riktning mot Hyllie och av i riktning från Hyllie. Det stiger även på
många i riktning mot Värnhem men inte omvänt.
Linje 6 kommer då linje 150 flyttas till Pildammsvägen vara enda linjen kvar
som erbjuder direktresor Södervärn-Dalaplan-Hyllie.
Påstigande linje 6 per hållplats och riktning, en snittvardag oktober 2019

Figur 7 och 8. Av- och påstigande på linje 6 i oktober 2019. Inringade staplar är
på/avstigande vid Tandvårdshögskolan, Södervärn, Dalaplan och Värmlandsplan.
I riktning mot Triangeln-Värnhem så har Dalaplan fler på- och avstigande än
Södervärn.
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Förslaget att flytta linjen till Pildammsvägen innebär en lägre
trafikeringskostnad på ca 600 000kr brutto/år. Då linje 6 i detta förslag inte
trafikerar Värmlandsplan, Dalaplan och Södervärn förväntas dock en minskad
intäkt på ca 500 000kr/år.
Resenärsperspektiv
Att köra en kortare körväg gynnar de resenärer som inte ska av på sträckan
som kortas av. Samtidigt så missgynnas de som verkligen behöver stiga av på
aktuella platser.
Hållplatsen Värmlandsplan trafikeras enbart av linje 6 och skulle utgå ifall
körväg enligt alternativ 2 väljs. Den tillhör en av de mindre hållplatserna och
per år handlar det om ett tapp på ca 7 500 resor vilket i sammanhanget är
ganska få.
Viktigast av allt ur resenärsperspektivet är dock att linje 6 som ensam linje
erbjuder direktresor med buss från Södervärn/Dalaplan och Hyllie och
omvänt. Idag kan man även åka med regionbusslinje 150, men den flyttas till
Pildammsvägen och är tänkt att stanna vid nya hållplatsen vid sjukhuset.
Konsekvenser av de alternativa sträckningarna för linje 6
Alt 1. Dagens körväg
Alt 2. Alternativ körväg
Positivt
Positivt
+ Viktig relation mellan
+ Snabbare resväg för
Bunkleflo/Hyllie och
genomresande resenärer
Dalaplan/Södervärn mot
+ Kan spara trafikeringskostnad
Triangeln
+ Avlastar MEX-stråk inkl.
+ Hpl Värmlandsplan kvar (bara
hållplatser
linje 6 som stannar där)
Negativt
Negativt
- Tappar kopplingen mellan
- Belastar MEX-stråk inkl.
Bunkeflo/Hyllie och
hållplats
Södervärn/Dalaplan,
- Omväg för genomresande
2 500 på/avstigande per dag,
resenärer.
- Hållplats Värmlandsplan utgår
- Längre körväg än alt.2 dvs högre
helt
trafikeringskostnad.

Med ledning av ovanstående blir utredningens rekommendation att bibehålla
dagens körväg på linje 6 via Dalaplan och Södervärn.
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Körväg linje 100 mellan Malmö C och Södervärn

Linje 100 är en av Skånes största regionbusslinjer med över 1 000 000
påstigande per år. Linjen är under utveckling enligt Regionalt
Superbusskoncept och den kommer att omvandlas till SkåneExpressen 100
(SkE100) under 2022.
Tanken med det regionala superbusskonceptet är att möjliggöra utveckling av
kollektivtrafiken i delregioner och större orter utan järnvägskoppling. Syftet
med konceptet är att få samma strukturbildande effekt som tåget, fast med
buss. Vellinge och Näset har ingen järnväg men har ett stort behov av
arbetspendling och annat resande in mot Malmö.
Nya SkE100 ska leverera en konkurrenskraftig kollektivtrafik (snabb,
tillförlitlig, täta avgångar) där resenärerna anser att restiden är användbar.
Prioritet är ledordet för att lyckas med detta och målet är ostörd färd mellan
stationerna/hållplatserna.
Som SkåneExpressen kommer linje 100 därför inte att ta påstigande i Malmö
på väg mot Malmö C och inte ha avstigande i Malmö på väg mot Näset. Den
kommer att ha tät trafik vilket den dock till viss del redan har idag.
Det har utretts olika körvägar i Malmö; alternativ 1 som är den befintliga och
alternativ 2 vars körväg ligger längre västerut.

Alt.1
Alt.2

Befintlig
körväg

Ny
körväg

Figur 9. Alternativa körvägar för linje 100 i centrala Malmö
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Nuvarande sträckning passerar genom ett mer tättbebyggt område i staden
med fler arbetsplatser och boende än utmed sträckningen i Alternativ 2. Störst
hållplatser är Malmö C och näst största är Södervärn vilka trafikeras i båda
alternativen. Tillsammans har de ca 55% av antalet påstigande i Malmö i
riktning mot Falsterbo. Hållplatserna däremellan utmed nuvarande sträckning
har i nuläget ca 40% av antalet påstigande i riktning mot Falsterbo. Se
nedanstående tabell.
Påstigande i Malmö mot Vellinge
Malmö C
496
30%
Studentgatan
316
19%
Stadshuset
223
14%
Spångatan
106
6%
Södervärn
405
25%
Mobilia Öster
91
6%
1637

Om alternativ 2 med en västligare dragning skulle väljas kommer många av
nuvarande resenärer på de mellanliggande hållplatserna få längre gångavstånd
till bussen alternativt behöva byta göra bussbyte. Från de tänkta nya
hållplatserna vid Malmö Opera och vid Stadsbiblioteket skulle gångavståndet i
förhållande till nuvarande hållplatser Stadshuset och Studentgatan öka med
mellan 700-1000 m vilket ökar gångtiden med minst 10 minuter. Alternativ 2
leder därför en resandeminskning och minskade biljettintäkter.
Alternativ 2 innebär ca 1 km längre körväg än nuvarande körväg vilket ökar
både restid och trafikeringskostnad. Med ledning av ovanstående
rekommenderas att behålla dagens sträckning för linje 100, dvs. alternativ 1.
Konsekvenser av de alternativa sträckningarna för linje 100
Alt 1. Dagens körväg
Alt 2. Alternativ körväg
Positivt
Positivt
+ Störst resandeunderlag
+ Avlastar MEX-stråk inkl.
+ Kortare körväg
hållplats Stadshuset
Negativt
- Belastar MEX-stråk och hållplats
Stadshuset

Negativt
- Mindre resandeunderlag, riskerar
att tappa resande
- Längre körväg
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Regionbusslinjernas dragning i centrala Malmö

I den beslutade linjenätsutredning för hela staden finns en inriktning att avlasta
det mest belastade regionbussstråket genom centrala Malmö genom att skapa
genomgående sammanslagna linjer, att vända vissa linjer längre ut i staden samt
att omfördela linjer till andra stråk.
I denna utredning har ett förslag till sträckningar av regionbusslinjer arbetats
fram där hänsyn tagits till hållplatskapacitet vid terminalerna Värnhem, Malmö
C och Södervärn och vid hållplats Stadshuset. Lämpliga körvägar mellan
terminalerna i förhållande till resandeunderlag och framkomliget har varit en
utgångspunkt. Gällande förslag till linjer som kan vända längre ut har
inriktningen varit att linjer som går parallellt med tågtrafik inte har samma
behov av att gå in i de mest centrala delarna av staden. För orter som helt
saknar tågkoppling till centrala Malmö föreslås däremot linjesträckningar som
angör Malmö C.
Linjer på Föreningsgatan
Linje 130 och 132 föreslås gå längs Föreningsgatan istället för via
Drottninggatan. För linje 130 som kommer in till Malmö via Lundavägen
innebär det att sträckningen blir rakare och genare. Linje 132 från Lomma kan
dras via denna väg efter det att pågatågstrafiken på Lommabanan har startat då
de mest centrala delarna av Malmö istället kan nås via Malmö C istället för via
hållplats Paulibron på Drottningatan.
Linjer till Malmö C
Utöver SkåneExpressen 1, linje 100 och 150 föreslås även att SkåneExpressen
8 från Sjöbo, Veberöd, linje 142 (genom sammansslagning med linje 150) och
en ny linje 177 från Staffanstorp angör Malmö C. Med detta förslag får bland
annat Hörby, Sjöbo, Veberöd, Klågerup, Bara, Näset, Vellinge och Tygelsjö
direkta förbindelser till Malmö C.
SkåneExpressen 1 och linje 150 får förändrad sträckning till Malmö C jämfört
med nuläget. För SkåneExpressen 1 handlar det om att den går direkt till
Malmö C istället för att köra in om Värnhemstorget. Detta ger en snabbare
resa till Malmö C samtidigt som terminalen vid Värnhemstorget avlastas från
trafik. Linje 150 får en västligare sträckning från Hyllie via en ny hållplats på
västra sidan av SUS, Stadsbiblioteket, Kronprinsen och Västra Hamnen för att
sedan nå Malmö C vid en ny hållplats på Carlsgatan norr om stationen.
Linjer som vänder längre ut
Från söder och sydöst föreslås att linjerna 141 från Svedala och linje 146 från
Trelleborg vänder vid Södervärn. Både Svedala och Trelleborg har parallell
trafik med tåg som gör att Triangeln och Malmö C nås på ett bra sätt.
Från Lund föreslås att en av linjerna vänder vid Värnhemstorget. Det kan
exempelvis vara linje 131 som går från centrala Lund. Centrala Lund har
mycket tät tågtrafik till Malmö C och Triangeln och dessutom trafikerar linje
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130 samma hållplatser i södra Lund som linje 131 vilket gör att även denna
delen av Lund får fortsatt bra direktförbindelse till centrala Malmö och
Södervärn.
Utöver dessa vändande linjer vid Värnhem och Södervärn kommer ytterligare
några linjer norrifrån att vända i Arlöv när fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö
och Lund är klar
Effekt på mängden regionbusstrafik av föreslagna förändringar i
centrala delarna av Malmö
Sammantaget innebär förslaget att regionbusstrafiken minskar kraftigt utmed
de flesta befintliga regionbussstråk i centrala Malmö. Nedanstående tabell visar
hur stor andel av nuvarande trafikmängd som kommer att trafikera olika
gatusnitt och terminaler efter genomförda förändringar. Talen i tabellen avser
trafik i dimensionerande riktning under rusningstid.
Gatusnitt/terminal

Bussar per
Återstående andel av
timme och
nuvarande trafik efter
riktning under
linjeförändringar
högtrafik nuläge

Amiralsgatan vid Kungsgatan

79 st

48%

Studentgatan

26 st

46%

Bergsgatan

79 st

63%

Drottninggatan vid Paulibron

51 st

51%

Centralplan

34 st

71%

Fersens väg

6 st

100%
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Behov av åtgärder vid terminaler och
hållplatserna Stadshuset och Triangeln
I detta avsnitt redogörs på ett översiktligt sätt de åtgärder som bedöms
nödvändiga för att kunna förverkliga den föreslagna linjedragning. Detaljerade
utredningar kommer att göras för respektive terminal i form av förstudier inom
ramen för storstadspaketets kollektivtrafikobjekt.

Södervärn

Terminalåtgärder för stadsbuss
Hållplatslägena på Södervärn ligger idag utspridda och har nått kapacitetstaket.
För att öka tillgängligheten och kapaciteten på hållplatslägena samt att öka
framkomligheten för kollektivtrafiken föreslås ett antal nya hållplatslägen (se
figur 10).
Nytt hållplatsläge i norrgående riktning föreslås för linjerna 2,6,7 och 8 i Södra
Förstadsgatan mittemot befintligt läge i södergående riktning. Alternativt läge
för detta är ett läge lite längre söderut på Södra Förstadsgatan (Alt 1). Om inte
några av dessa lägen är tekniskt genomförbara är ett tredje alternativ att angöra
befintligt läge på Carl Gustafs väg.
Alla linjer mellan Södervärn och Dalaplan angör i södergående riktning
befintligt hållplatsläge på Södra Förstadsgatan. En eventuell förlängning av
detta läge kan bli nödvändigt.
Nytt läge för norrgående linje 34 föreslås på Södra Förstadsgatan norr om
korsningen med Spårvägsgatan (Alt 2). Anledningen till detta nya läge för linje
34 är att det är svårt att få ett tillräckligt långt hållplatsläge söder om
korsningen för att rymma samma mängd linjer som befintligt läge för
södergående trafik.
Under förutsättning att ett nytt hållplatsläge för norrgående trafik kan anläggas
enligt alternativ 1 eller 2 föreslås att befintligt hållplatsläge på Carl Gustafs väg i
västlig riktning rivs. Med de nya föreslagna lägena kommer hållplatslägena
närmre varandra och tillgänglighet och bytesmöjligheter på terminalen
förbättras.
Nytt hållplatsläge föreslås för linje 11 (nuvarande linje 35) och 12 på
Spårvägsgatan i västlig riktning. Linje 1 och linje 3 föreslås också angöra detta
hållplatsläge då nuvarande hållplatsläge på Carl-Gustafs väg, efter korsningen
med Södra Förstadsgatan, antingen rivs eller enbart trafikeras av linjerna som
kommer i riktning från Dalaplan (2, 6, 7 och 8). I östlig riktning angör linjerna
(1,3,11 och 12) befintligt läge på Spårvägsgatan. Detta läge kan behöva
förlängas.
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1
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Figur 10. Infrastrukturåtgärder vid Södervärn. Hållplatser med svart ram visar
nya hållplatslägen
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Terminalåtgärder för regionbuss
Föreslagna förändringar av regionbussnätet leder till ett behov av åtgärder på
Södervärn även på delen som trafikeras av regionbuss. De stora
regionbussförändringarna som påverkar Södervärn är följande:
-

-

Linje 141 från Svedala och linje 146 från Trelleborg får Södervärn som
ändhållplats
Linje 150 får en ny dragning och trafikerar inte Södervärn
Linje 142 slås ihop med linje 150 och kommer inte längre att trafikera
Södervärn
Utbyggnaden av fyrspåret Malmö-Lund och ny kollektivtrafiknod norr
om Malmö i Arlöv medför att ett antal linjer kommer att vända där och
sluta att trafikera Malmö.
SkåneExpressen 8 från Sjöbo kommer att trafikera Malmö C istället för
Södervärn
Linje 100 kommer att bli SkåneExpress och trafikeras med
tvåvåningsbussar vilket kan leda till längre tid för hållplatsuppehåll.

Ovanstående förändringar leder till att olika ombyggnader behöver göras av
Södervärn utöver de som föranleds av stadsbusslinjerna.
För att möjliggöra att linje 141 och linje 146 kan vända på Södervärn behöver
en utfart från den inre bussterminalytan till Spårvägsgatan skapas. Detta gör
lämpligast strax öster om cykelstråkets diagonala korsning av den inre
terminalytan. Då det endast blir en genomgående regionbusslinje söderifrån,
linje 100, blir det färre bussar som behöver stanna vi hållplatslägen i
Spårvägsgatan.
För att möjliggöra längsta möjliga hållplatsläge för norrgående stadsbussar i
Södra Förstadsgatan behöver utfarten från den inre terminalytan till Södra
Förstadsgatan förskjutas, antingen söderut i alternativ 1, eller norrut i alternativ
2. För att underlätta detta föreslås att det nordliga av de två avgångslägena vid
Pressbyrån slopas och att det södra läget istället förlängs.
Nuvarande avstigningshållplats för linje 100 i riktning mot staden kan behöva
flyttas öster eller västerut på Spårvägsgatan i samband med att hållplats för
Stadsbusslinjerna 1, 3, 11 och 12 etableras på Spårvägsgatan i västlig riktning.
Konsekvenser
Det framtagna förslaget bygger på att bättre använda den yta som utgör dagens
bussterminal och vid översyn av hur linjerna kommer in och passerar
Södervärn har ett av syftena varit att skapa en effektiv korsningspunkt.
Det finns idéer om att skapa en byggrätt på den yta där perrongtaken och
byggnaden med pressbyrån finns idag. Denna eventuella byggrätt bör utformas
så att funktionerna som krävs för en effektiv bussterminal inte försämras.

26 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlagsrapport Fördjupad linjenätsutredning för
centrala Malmö 2030

Resenärsperspektiv
Idag är hållplatslägena väldigt utspridda vilket inte gynnar resenärerna. Det är
därför viktigt att skapa en mer samlad terminal. Särskilt viktigt är det att
möjliggöra för MEX-linjerna 2 och 8 att kunna stanna i Södra Förstadsgatan
nära övriga linjer.
Följande aspekter bör beaktas i ett resenärsperspektiv:
-

Överskådlig terminal där det blir lätt att hitta rätt läge
Korta gångvägar vid byten
Tydligt hur man ska förflytta sig vid byten
Trafiksäker korsning av körytor
Inte för många bussar inne samtidigt på ett läge

Sammanfattning infrastrukturåtgärder Södervärn
För att kunna genomföra ovanstående förändring krävs tre nya hållplatslägen.
Om inte alla dessa är genomförbara kan befintligt hållplatsläge på Carl Gustafs
väg behöva vara kvar. Övriga befintliga hållplatslägen kan behöva förlängas för
att öka kapaciteten.
En utfart från den inre terminalytan till Spårvägsgatan behövs för att
regionbusslinje 141 och 146 ska kunna vända på Södervärn.
I samband med planeringen kommer möjligheten att skapa en ny byggrätt
beaktas.

Gustav Adolfs torg

Terminalen på Gustav Adolfs torg kommer att behöva åtgärdas med
anledningen av åtgärderna i storstadspaketet. Dels handlar det om att
säkerställa hållplatskapacitet när linje 2 och 8 blir MalmöExpress-linjer och dels
tillkommer linje 12 och linje 32 ska vända här istället för att vara genomgående.
Vidare ingår i storstadspaketet cykelobjektet Lindängen-Västra Hamnen som
bland annat passerar Gustav Adolfs torg och vidare mot Engelbrektsgatan. Det
finns också alternativa körvägar mellan Gustav Adolfs torg och Djäknegatan Stora eller Lilla Nygatan – som ger olika behov av terminalåtgärder.
Båda alternativen är fysiskt framkomliga men det finns olika för- och nackdelar
med de båda vägarna som har inverkan på busstrafikflöden kontra gång- och
cykelflöden samt olika stadsmiljöaspekter som handlar om att kunna nytta
attraktiva lägen för uteserveringar, bredare gångbanor osv.
Alt 1. Linje 2 och 8 trafikerar Stora Nygatan och angör befintliga hållplatser på
GA torg.
Alt 2. Linje 2 och 8 trafikerar Lilla Nygatan och angör en ny hållplats på Lilla
Nygatan.
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Figur 11. Alternativa körvägar mellan Gustav Adolfs torg och Djäknegatan

Konsekvenser
Alt 1 Stora Nygatan
Positivt
+ Kan använda befintliga
hållplatslägen på Gustav Adolfs
torg.
Negativt
- Gågatestråket vid Södergatan och
gång- och cykelstråket MalmborgsKalendegatan korsas fortsatt av
omfattande busstrafik
- Uteserveringar mm får inte mer
plats än idag på Stora Nygatan, den
soliga sidan av Gustav Adolfs torg.
- Korsningen med Djäknegatan
behöver byggas om (OBS! Görs
2021 inför trafikstart MEX linje 8 )

Alt 2 Lilla Nygatan
Positivt
+ Går att skapa mer plats för uteserveringar mm längs Stora Nygatan
+ Korsande busstrafik med gångoch cykelströmmar vid Södergatan
och Kalendegatan undviks
Negativt
- Kräver utbyggnad av mer
hållplatskapacitet i Lilla Nygatan.
- Busstrafiken korsar gång- och
cykelstömmar vid Södra Tullgatan
och Malmborgsgatan
- Korsningarna med Södra
Tullgatan, Malmborgsgatan och
Amiralsgatan behöver byggas om
Lilla Nygatan/Amiralsgatan behöver
troligen signalregleras

Infrastrukturåtgärder
Alternativ 1 Stora Nygatan
Korsningen Stora Nygatan/Djäknegatan byggs om för att kunna trafikeras av
24 meter långa bussar. Detta görs 2021 före trafikstart med MalmöExpressen
på linje 8. Hållplatsläge för linje 12 kan behöva anläggas på torgets södra sida i
östgående riktning. Hållplatskapaciteten på torgets västra sida behöver utredas
närmare bland annat med hänsyn till åtgärder för cykelstråket mot
Engelbrektsgatan.
Alternativ 2 Lilla Nygatan
Utöver nytt hållplatsläge för linje 12 behövs hållplatslägen för linje 2 och 8
skapas vid torgets södra sida. Lilla Nygatans korsningar med Södra Tullgatan
och Malmborgsgatan behöver få ny utformning och reglering så att
busstrafiken inte behöver lämna företräde för fotgängare och cyklister.
Alternativt behöver dessa korsningar förses med trafiksignaler. Korsningen
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Lilla Nygatan/Amiralsgatan behöver byggas och troligen förses med
trafiksignal.
Denna utredning tar inte ställning till om det är Lilla eller Stora Nygatan som
ska trafikeras. Vilket av alternativen som ska väljas föreslås utredas vidare inom
ramen för förstudien för Djäknegatan. Då behöver också frågan om Stora
Nygatans potential för utökning av ytor för uteserververingar mm studeras
närmare.

Malmö C

Malmö C har utvecklats till en naturlig målpunkt och knutpunkt för många
linjer, både regionbuss och stadsbuss. Detta har lett till en överetablering på
Centralplan.
Probleminventering Centralplan:
1. Underdimensionerade tillfarter och korsningspunkter
2. För många bussar behöver stå på hållplatslägen samtidigt
3. För många bussar trafikerar igenom hela Centralplan
Effekten har blivit att det framförallt i peaktrafik, blir kö inne på Centralplan
samt att regionbussarna inte får plats på sina hållplatslägen och därför står ut i
körbanan och hindrar passerande stadsbussar. Det finns även konflikter med
främst cykeltrafik och bussar vid utfarten från Centralplan till Skeppsbron.
Ska längre fordon (MEX-linjer) få plats och framkomligheten samtidigt
förbättras behöver antalet bussar som angör Centralplan minska och
konfliktpunkter med cykeltrafiken ses över.
Begränsningar gällande tillfarter för Centralplan
Tre broar samt Skeppsbron hanterar in- och utfarter till Centralplan och de har
alla sina begräsningar:
1. Mälarbron/Skeppsbron – växling mellan höger och vänstertrafik samt
stora korsande gång- och cykelflöden
2. Petribron – enkelriktad för buss plus cykelbana
3. Centralbron – Växling mellan höger – och vänstrafik samt endast
körfält för buss i vardera riktningen utan vänstersvängsfält i sydlig
riktning
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Infrastrukturåtgärder kring Centralplan och omkringliggande hållplatser
vid Malmö C
1. Ny hållplats norr om Malmö C på Carlsgatan behöver byggas så att
linje 3, 31, 39 och 142/150 kan angöra där.
2. Beroende på vägval för linje 4 behövs antingen ett nytt hållplatsläge vid
Anna Lindhs Plats eller två nya hållplatslägen på Norra Vallgatan, ett
vid Älvsborgsbron och ett vid Savoy. Läget vid Savoy kan också
användas av linje 12.
3. För tågersättande buss föreslås ett nytt läge norr om stationen så att
linje 12 och eventuellt linje 4 kan angöra befintligt läge på Norra
Vallgatan
4. För linje 7 och 12 behövs ett nytt hållplatsläge på Nordenskiöldsgatan
vid Malmö Live.
5. En cykelbana behöver byggas utmed Skeppsbrons västra sida så att
cykeltrafiken från Centralplan kan ledas över dit och konflikten vid
busstrafikens infart till Centralplan därmed minskas.
6. Enkelriktningen av Petribron föreslås vändas mot söder. Trafik som
idag behöver svänga vänster från Centralbron till Norra Vallgatan och
därmed blockerar för den trafik som ska söderut mot Djäknegatan, kan
då istället använda Petribron som utfart.

Figur 12. Behov av infrastrukturåtgärder vid Malmö C. Siffrorna i cirklar refererar till
ovanstånde punktlista.

Värnhem

Kapaciteten på Värnhem är idag inte tillräcklig för det behov som finns. Detta
tillsammans med önskemål om att minska antalet bussar längs MEX-stråken
gör att nedanstående hållplats- och linjeförändringar föreslås. Samtidigt får
MEX-linje 4 en genare körväg. För Regionbusstrafiken och inpendlingen till
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Malmö är Värnhem en viktig nod där byten kan ske till framförallt linje 3 men
även MEX-linje 4.
Infrastrukturåtgärder
Idag angör regionbusslinjerna i södergående riktning hållplatsläget på Östra
Förstadsgatan. Detta läge föreslås istället angöras av linje 3 och 4 och
regionbusslinjer föreslås istället fördelas så att linje 131, 142/150, 174 och
SkåneExpressen 8 angör hållplatslägena längs bussgatan inne på
Värnhemstorget och linjerna 130, 132, 168, 169 och 171 angör på ett nytt
hållplatsläge direkt i Lundavägen (Alt.1 i nedanstående figur).
I norr- och östergående riktning föreslås linje 168, 169, 171 och 174 angöra på
nuvarande hållplatsläge i Kungsgatan, linje 142/150 och SkåneExpressen 8
föreslås angöra hållplatsläget på Östra Förstadsgatan och linje 130 och 132
föreslås angöra ett nytt hållplatsläge på södra sidan av Föreningsgatan, innan
korsningen med Grangatan. Stadsbusslinjerna 3, 4 och 39 angör hållplatsläget
på Östra Förstadsgatan.
Om det inte är möjligt att anlägga ett tillräckligt långt hållplatsläge på
Lundavägen (Alt 1) kan en lösning vara att södergående SkåneExpressen 8,
linje 142/150 och 174 angör ett nytt hållplatsläge på Sallerupsvägen, öster om
Lundavägen (Alt 2 i nedanstående figur). Linjerna 168, 169 och 171 kan då
istället angöra inne på torgets bussgata. Linjerna 130 och 132 som ska fortsätta
rakt fram på Föreningsgatan prioriteras att angöra ett kortare hållplatsläge på
Lundavägen.
Regionbusslinje 131 (eller annan linje från Lund) och linje 9 som vänder vid
Värnhemstorget föreslås få både start- och sluthållplats inne på torgets
bussgata.
Nuvarande (provisoriska) hållplatsläge för linje 3 i Östra Förstadsgatan i västlig
riktning tas bort för att komprimera terminalen. Eventuellt kan det behållas
men då som ett reservläge i samband med ombyggnader och framtida
underhållsåtgärder på terminalen
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Figur 13. Linjedragningar och behov av infrastrukturåtgärder vid Värnhem (förslag till
nya hållplatslägen markeras som gula rektanglar med svart ram)

Konsekvenser
Föreslagna infrastrukturåtgärder innebär en fördelning av stads- och
regionbusstrafik på fler lägen. Terminalen blir mer utspridd men på varje läge
ska det inte komma så många bussar samtidigt och linjerna föreslås placeras så
att det blir så korta gångvägar som möjligt vid bussbyten.
Linjernas föreslagna körvägar minskar antalet svängande rörelser i korsningen
Lundavägen/Östra Förstadsgatan, vilket förbättrar trafiksituationen. Det hade
varit en fördel om Östra Förstadsgatan hade kunnat vara bilfri förbi
Värnhemstorget. Detta för att öka trafiksäkerheten för bussresenärer och
cyklister i nämnda korsning.
Sammanfattning infrastrukturåtgärder
För att kunna genomföra ovanstående förändringar krävs att två nya
hållplatslägen anläggs. Ett långt på Lundavägen och ett på Föreningsgatan.
Om inte ett långt hållplatsläge får plats på Lundavägen är en alternativ löning
att anlägga ett kortare hållplatsläge på Lundavägen och ett på Sallerupsvägen.
Nuvarande hållplatsläge för linje 3 i västlig riktning tas bort alternativt behålls
som reservläge.
Nuvarande hållplatslägen i Föreningsgatan för linje 6 och 34 förlängs då det
idag är problem med kapaciteten på dessa lägen.
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Hållplats Stadshuset

I samband med att linje 130 och 132 börjar trafikera Föreningsgatan istället för
Drottninggatan behöver dessa linjer få andra hållplatslägen vid Stadshuset
istället för befintliga lägen vid Kungsgatan. Ett nytt läge föreslås anläggas på
Föreningsgatan för norrgående regionbusslinjer. I södergående riktning kan
befintligt stadsbusshållplatsläge mellan Föreningsgatan och Bergsgatan
användas även för regionbuss.

Figur 14. Förslag på nya hållplatslägen vid Stadshuset

Konsekvenser
Trafiksignalen vid Föreningsgatan/Amiralsgatan klarar av att hantera ett ökat
bussflöde i Föreningsgatan.
Det nya läget i Amiralsgatan mot Södervärn ligger väl placerat och det finns
goda möjligheter att skapa ett långt hållplatsläge. I motsatt riktning mot
Värnhem i Föreningsgatan behöver ett helt separat läge byggas för regionbuss.
Hållplatsen Stadshuset blir lite mer utspridd jämfört med nuläget. Det är dock
en fördel att nuvarande hållplatslägen vid Latinskolan/Kungsgatan avlastas då
många bussar stannar där på samma gång, vilket missgynnar framkomligheten
för MalmöExpressen linje 5.
Hänsyn behöver tas till kommande cykelstråk längs Föreningsgatan vid
planeringen av tillkommande hållplatslägen.
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Hållplats Triangeln

Utredningens rekommendation att samtliga stadsbusslinjer mellan Södervärn
och Triangeln dras via Rådmansgatan förutsätter att tre bussar åt gången kan
stanna vid Triangelns hållplats. För att det ska fungera behöver de båda
hållplatslägena förlängas med ca 6-7 meter vardera till drygt 60 meters längd.
Med denna längd kan en kombination av en MalmöExpressbuss, en ledbuss
och en normalbuss, alternativt 3 ledbussar rymmas samtidigt vid respektive
hållplatsläge.
En annan viktig förutsättning är att bussflödet i Rådmansgatan portioneras i en
för hållplatskapaciteten lagom takt så att det i normalfallet slussas in max tre
bussar per signalfas vid de närmaste trafiksignalreglerade korsningarna i stråket.

Figur 15. Infrastrukturåtgärder vid hållplats Triangeln
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Bilaga - Utredning av enkelriktning Gustav
Adolfs torg-Malmö C
Bakgrund

I början av arbetet med den fördjupade linjenätsutredningen föreslog tekniska
nämndens trafikutskott att enkelriktning av trafiken längs Djäknegatan och
Slottsgatan skulle utredas. Effekter och konsekvenser av en eventuell
enkelriktning har därför utretts inom ramen för detta arbete.
Resultatet av den utredningen redovisas i denna bilaga.

Samlad bedömning

Utredningens samlade bedömning är att ett införande av enkelriktad trafik på
Djäknegatan och Slottsgatan inte rekommenderas. Detta främst på grund av
den omfördelning av trafikflöden i centrala Malmö som en enkelriktning
resulterar i med ökad trafikbelastning på bland annat Mariedalsvägen,
Drottninggatan, Frihamnsviadukten och genom Nyhamnen.
En omfördelning av trafik till dessa stråk riskerar att leda till kraftigt förlängda
restider till och från Västra Hamnen och Nyhamnen. Detta problem
accentueras ytterligare av att Nyhamnen står inför en omfattande omvandling
de kommande 10-15 åren med utbyggnad av bostäder, kontor och
samhällsservice med tillhörande ombyggnader av gatunät, VA-ledningar mm.
En enkelriktning riskerar göra kollektivtrafiksystemet otydligt i det berörda
området med försämrad kollektivtrafikförsörjning av östra delarna av gamla
staden och en svårorienterad trafiklösning kring Malmö C. Flera busslinjer
behöver göra rundkörningar via Norra Vallgatan och centralplan vilket
förutom ökade driftskostnader och längre restider riskerar försämra
framkomligheten och öka belastningen på vägnätet kring Malmö C.

Konsekvenser för trafikflöden i centrala Malmö

En enkelriktning av Djäknegatan och Slottsgatan skulle medföra ett bättre flyt
för biltrafiken utmed dessa gator och underlätta för vänstersvängande in på
tvärgator som inte behöver väja för mötande trafik.
En enkelriktning även av Stora Nygatan utmed Gamla begravningsplatsen
skulle skapa plats för cykelbana och större gångbana med bibehållen
gatuparkering.
Enkelriktningen som leder till ökad busstrafik på Mälarbron och till och från
Centralplan skulle dock göra det svårare att skapa en mer trafiksäker och, med
busstrafiken, mer konfliktfri cykelkoppling förbi Malmö C genom att dra
cykelbanan på Centralplan över till västra sidan av Skeppsbron och vidare till
Neptunigatan.
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Den mest omfattande konsekvensen av en enkelriktning är dock den
omfördelning av trafikflöden i hela centrala Malmö som blir följden av att
Slottsgatan inte kan användas för norrgående biltrafik. Situationen påverkas
inte i lika hög grad av att Djäknegatan enkelriktas eftersom den redan idag är
enkelriktad för all trafik utom bussar i linjetrafik och taxi.
Nedanstående bilder visar resultat av den modellering av trafikflöden som
gjorts med enkelriktning som förutsättning. Den första bilden visar hur trafik
omfördelas över staden på dygnsnivå. De gröna linjerna av olika bredd visar
den nettovolym av trafik som förflyttas till andra stråk. De röda linjerna av
olika bredd visar den nettovolym av trafik som tillkommer från andra stråk.
För varje segment visas volymförändringar för de olika riktningarna separat.
En viss gata kan alltså ha en nettominskning i en riktning och en nettoökning i
den andra. De gator och stråk vars trafikflöde inte förändras eller förändras i
liten grad på grund av enkelriktningen syns endast som smala linjer.
De två andra bilderna visar modellresultatet på motsvarande sätt avseende
förmiddag respektive eftermiddagstrafik. Dessa bilderna är inzoomade på de
mest centrala delarna av staden.

Figur 1. Omfördelning av trafikflöden på dygnsnivå
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Figur 2. Omfördelning av trafikflöden förmiddag

Figur 3. Omfördelning av trafikflöden eftermiddag
Som framgår av bilderna ovan så omfördelas trafik i norrgående riktning från
Slottsgatan och det stråkets fortsättningar i norr och söder. I huvudsak
omfördelas denna norrgående trafik till i första hand Mariedalsvägen i väster,
Regementsgatan och Drottninggatan i söder samt Djäknegatan, Exercisgatan
och Frihamnsviadukten i öster. Även Neptunigatan och Stora Varvsgatan i
Västra Hamnen och Carlsgatan och Hans Michelsensgatan/Jörgen Kocksgatan
får en ökad trafik.
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Vid en jämförelse av förmiddags- och eftermiddagsbilderna framgår det att
omfördelningsvolymen generellt sett är större på förmiddagen än på
eftermiddagen. Detta hänger samman med att på morgon/förmiddag är
trafiken in mot centrum större än trafiken ut från centrum.
Resultaten av modellkörningen motsvaras av de resultat som kommit fram vid
analyser av framkomlighetsförändringar som ägde rum i samband med en
nästan tre veckor lång avstängning av Slottsgatan under senhösten 2019.
Denna avstängning påverkade inte bara norrgående trafik utan båda
riktningarna stängdes. Eftersom norrgående trafik är dominerande på
Slottsgatan på förmiddagen påverkades framkomligheten som tydligast på
förmiddagen längs de stråk som fick ökad trafik under avstängningsperioden.
Nedanstående bilder visar medelhastigheten för biltrafiken i norrgående
riktning på Frihamnsviadukten och längs utvalda sträckor på Mariedalsvägen
och Amiralsgatan. För Drottninggatan visas medelhastigheten i östgående
riktning.
Den blå linjen och de blå fälten visar den genomsnittliga hastigheten med övre
och nedre percentiler som ett medel över ett helt år. Den orangea linjen med
de oreangea fälten visar den genomsnittliga hastigheten med övre och nedre
percentiler som ett medel över den 19 dagar långa avstängningsperioden.

Figur 4. Förändrad framkomlighet på Frihamnsviadukten vid avstängning av
Slottsgatan
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Figur 5. Förändrad framkomlighet på Mariedalsvägen vid avstängning av
Slottsgatan

Figur 6. Förändrad framkomlighet på Amiralsgatan vid avstängning av
Slottsgatan

Figur 7. Förändrad framkomlighet på Drottninggatan vid avstängning av
Slottsgatan.
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Konsekvenser för den lokala trafiken i Gamla Staden

Lokal biltrafik mellan målpunkter på Gamla Väster samt mellan Gamla Väster
och Universitetsholmen/Västra hamnen får längre körvägar på grund av
enkelriktningen. Exempelvis måste en taxi som lämnar av en kund vid en
adress på Grynbodgatan köra via Stora Nygatan, Djäknegatan och Norra
Vallgatan för att därefter hämta en kund vid Saluhallen.
Vidare leder en enkelriktning av Slottsgatan och Stora Nygatan västligaste del
till att gatorna på södra delen av gamla väster behöver regleras om. Ett förslag
på hur en omreglering kan göras framgår av bilderna nedan.

Figur 8. Nuvarande reglering av gatorna i södra delen av Gamla Väster

Figur 9. Förslag till hur gatorna i södra delen av Gamla Väster kan regleras vid
en enkelriktning av Slottsgatan och Stora Nygatans västligaste del.
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Konsekvenser för kollektivtrafiken mellan Gustav Adolfs
torg och Malmö C

Fördelen med en enkelriktning för kollektivtrafik är att genomgående separata
busskörfält kan skapas längs Djäknegatan-Mäster Nilsgatan-Prostgatan och
Slottsgatan. Detta ökar framkomligheten och förutsägbarheten för berörda
busslinjer.
En enkelriktning riskerar dock att göra kollektivtrafiksystemet otydligt i det
berörda området med försämrad kollektivtrafikförsörjning av östra delarna av
gamla staden och en svårorienterad trafiklösning kring Malmö C som följd.
Flera busslinjer behöver göra rundkörningar via Norra Vallgatan och
centralplan för att komma till sina respektive hållplatslägen för de olika
riktningarna. Detta leder förutom till ökade driftskostnader och längre restider
även till försämrad framkomlighet och ökad belastningen på vägnätet kring
Malmö C som riskerar att minska de tidsvinster som de separata busskörfälten
längs Djäknegatan och Slottsgatan skulle medföra.
För linje 5 och linje 100 medför enkelriktningen utöver rundkörningen vid
Malmö C att södergående trafik dessutom behöver ta omvägen runt Gamla
Väster för att nå hållplats Studentgatan.

Figur 10. Linjesträckningar och fördelning av linjer på hållplatslägen vid
enkelriktad trafik.
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Konsekvenser av enkelriktning för kollektivtrafiken
Positivt

Negativt

+ Busstrafiken får bättre
framkomlighet på
Djäknegatan och Slottsgatan

─ Hållplats Djäknegatan kan inte
trafikeras söderut
─ Flera linjer måste köra ett varv om
centralplan i en av riktningarna vilket
ökar trafikbelastningen vid Malmö C
och skapar otydlighet för resenärerna
─ Linje 5 och 100 får längre körväg i
södergående riktning

För MEX linje 4 betyder enkelriktningen, jämfört med övriga linjer, en ännu
längre rundkörning vid Malmö C ifall Anna Lindhs Plats också ska trafikeras.

Figur 11. Körväg för MEX linje 4 i riktning mot Segevång
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