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1. Sammanfattning
Omvandlingen och förtätningen av sjukhusområdet i stort och särskilt dess nordvästra delar med
flera kliniker och utbildningsinstitutioner samt omläggningen av regionbusslinjer till
Pildammsvägen inför införandet av fler MalmöExpresslinjer inom ramen för storstadsavtalet har
föranlett ett behov av att etablera en hållplats på Pildammsvägen vid SUS.
Syftet med detta projekt är att bygga ett hållplatsläge på varje sida av Pildammsvägen med ett
mellanliggande signalreglerat övergångsställe ungefär i höjd med det gamla vattentornet. Utöver
stadsbusslinje 3 kommer den nya hållplatsen att trafikeras av den nya sammanslagna
regionbusslinje 142/150 som från december 2021 kommer att köra på Pildammsvägen på sin väg
mellan Hyllie station och Malmö C.
Den totala investeringen för projektet beräknas till – 6 000 tkr medan de bedömda inkomsterna
för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, uppgår
till 3 000 tkr, vilket ger ett projektnetto om -3 000 tkr. Driftskonsekvenserna för detta projekt är
beräknade till -500 tkr brutto och -300 tkr netto.
Projektets kalkyl ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för
kategori Storstadspaketet-infrastruktur.
De bedömda kostnaderna för sanering som kommer att belasta driftsbudget med totalt 200 tkr
bedöms rymmas inom befintlig ram.
Projektering planeras genomföras under hösten 2021 och byggnation under våren/sommaren
2022.

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
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.
Linje 3 är en av sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt (inräknat trafikering av Kontinentalbanan
med tåg) som ingår i Storstadspaketet för Malmö Stad. Linje 3 utgör en ringlinje i centrala delarna
av Malmö som bland annat knyter ihop noderna Värnhemstorget, Södervärn och Malmö C med
varandra. Västra hamnen, Slottsstaden, Sofielund och Norra Sorgenfri är exempel på stadsdelar
som linjen trafikerar. Linjen ska trafikeras av eldrivna 18-meters bussar.
Omvandlingen och förtätningen av sjukhusområdet i stort och särskilt dess nordvästra delar med
flera kliniker och utbildningsinstitutioner samt omläggningen av regionbusslinjer till
Pildammsvägen inför införandet av fler MalmöExpresslinjer inom ramen för storstadsavtalet har
föranlett ett behov av att etablera en hållplats på Pildammsvägen vid SUS.
Syftet med detta projekt är att bygga ett hållplatsläge på varje sida av Pildammsvägen med ett
mellanliggande övergångsställe ungefär i höjd med det gamla vattentornet. Utöver stadsbusslinje
3 kommer den nya hållplatsen att trafikeras av den nya sammanslagna regionbusslinje 142/150
som tidigare var två skilda linjer som parallellkörde mellan hållplatserna Södervärn och
Kungsgatan via Bergsgatan och Amiralsgatan. Från december 2021 kommer denna nya linje
istället att köra på Pildammsvägen på sin väg mellan Hyllie station och Malmö C.
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Den nya hållplatsen förbättrar tillgängligheten för personal och besökare till sjukhusets västra
delar och till Malmö universitets och Lunds universitets forsknings- och utbildningsinstitutioner
på sjukhusområdet samt för besökare till Pildammsparken. Övergångsstället bidrar till att
förbättra den viktiga kopplingen mellan sjukhuset och Pildammsparken.
Hållplatslägena bidrar till ökad trygghet då Pildammsvägens östra sida idag upplevs som en
baksida får mer liv och rörelse.
2.2 Stadens mål
Förändringen bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktigemålen ”Malmö stad ska verka
för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor” samt ”Malmö ska vara en
föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser”. Denna bedömning grundas på att
satsningen underlättar för fler Malmöbor och inpendlare att nå arbetsplatser, utbildningar och
forskningsmiljöer på sjukhusområdet och att projektet förväntas bidra till en ökad andel
kollektivtrafik som drivs med CO2-neutral el eller biogas.
Förändringen kommer bidra till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för
kommunens trafik och infrastruktur.
Storstadspaketets satsningar förväntas att bidra till följande effektmål som har formulerats under
förhandlingen och i besluten kring satsningarna:









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

2.3 Leveransmål
I projektet ingår byggande av två nya hållplatslägen inklusive väderskydd och annan
hållplatsutrustning, ett signalreglerat övergångsställe samt breddning av Pildammsvägens körbana
vid hållplatslägena. För att kunna åstadkomma breddningen av körbanan och anläggande av den
östra hållplatsplattformen kommer mark för gångbana och hållplatsplattform på östra sidan att
behöva lösas in och en reglering av fastighetsgränsen mellan kommunen och regionen göras.
Marken på sjukhussidan kommer att behöva höjas och befintlig vegetation med häckar och
eventuellt något träd kommer att behöva flyttas och planteras om alternativt nyplanteras. Vid det
västra läget kommer ny gångbana behöva anläggas på parkmark, bredvid den befintliga
gångbanan.

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
De nya hållplatslägena och övergångsstället kommer placeras på Pildammsvägen, ca 200 meter
söder om korsningen med Carl-Gustafs väg.
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3.2 Detaljplan
Projektet kan genomföras med gällande detaljplan genom en så kallad mindre avvikelse. Den
mindre avvikelsen medger att hållplatsläget på sjukhussidan kan anläggas inom område som är
planlagt för sjukhusändamål.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Hållplatsutbyggnaden är nödvändig för att möjliggöra flytt av regionbusslinjerna 142/150 från
Djäknegatan-Amiralsgatan-Bergsgatan som behöver göras för att förbättra framkomligheten för
befintlig Malmöexpresslinje 5 samt de nya som ska etableras på linje 2 och 8. Hållplatserna
kommer också att göra nytta vid eventuella omledningar av kollektivtrafik i samband med
ombyggnader av Södra Förstadsgatan och andra gator inom storstadsavtalet.

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Åtgärden ingår som en del i storstadspaketets genomförande och utgör en förutsättning för att
förverkliga de förändringar som planeras enligt beslutad linjenätsutredning.
3.5 Genomförande
De nya hållplatserna och övergångsstället planeras byggas etappvis så att inskränkningar i
framkomligheten för trafiken på Pildammsvägen minimeras. Byggnationen kommer att behöva
samordnas med eventuell byggtrafik till och från sjukhusområdet.
Hållplatserna utformas så att framkomlighet och kapacitet på Pildammsvägen påverkas i så liten
utsträckning som möjligt. Vid utformningen tas också höjd för att Pildammsvägen kan ges ökad
vägkapacitet i ett framtidsscenario där befintlig reglering av kanstensparkering tas bort till förmån
för den passerande trafiken. Detta åstadkoms genom att hållplatsen i södergående riktning
placeras så att kantstöd ligger i liv med befintlig vägkant och att vägkanten i norrgående riktning
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förskjuts något österut samt att hållplatsplattform och gångbana placeras på sjukhusområdets
nuvarande mark. Detta möjliggör en sektionsbredd vid hållplatserna som tillåter två körfält per
riktning där de högra körfälten blir så breda att personbilar kan passera bussar som står still vid
hållplats.
Mellan hållplatserna placeras ett signalreglerat övergångsställe med mittrefug. Signalstyrningen för
detta övergångsställe samordnas med signalerna i korsningen Carl-Gustafs väg/Pildammsvägen
för att optimera trafikflöde och minska risken för att köer växer bakåt in i den korsningen.
Utformningen innebär att en fastighetsreglering behöver göras där staden köper ca 300
kvadratmeter mark av Regionfastigheter.
Marken på sjukhussidan kommer att behöva höjas och befintlig vegetation med häckar och
eventuellt något träd kommer att behöva flyttas och planteras om alternativt nyplanteras. Vid det
västra läget kommer ny gångbana behöva anläggas på parkmark, bredvid den befintliga
gångbanan. Detta för att kunna få plats med en sektion innehållande hållplatsplattform,
väderskydd och cykelbana med bibehållen placering av körbanekant. Hänsyn till befintlig
vegetation kommer att tas vid projektering så att placering av gångbanan får minsta möjliga
påverkan på parkmiljön.
De nya hållplatserna och deras kapacitets- och framkomlighetsfrämjande placering vid befintlig
vägkant medför att antalet personbilar som kan parkeras utmed kantsten på Pildammsvägen
minskas med ca 45 stycken. För att tillgodose behovet av motsvarande parkeringskapacitet kan
istället parkeringshuset Södervärn, i östra delen av sjukhusområdet, samt Baltiska vägen i
Pildammsparken användas. Båda dessa platser har outnyttjad parkeringskapacitet. Även på södra
sjukhusområdet finns det outnyttjad kapacitet utmed Cronqvists gata samt på kvartersmark.

3.6 Tidplan
Händelse
BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN
Överenskommelse om fastighetsreglering
Projektering
Upphandling entreprenad

Tidpunkt
april 2021
juni 2021
hösten 2021
vintern 2021/2022

6 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande
Mallversion 1.3

Händelse
Entreprenad
Entreprenad färdigställande
BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen
Garantifas

Tidpunkt
vår/sommar 2022
augusti 2022
september 2022
2022-2024

3.7 Potentiella föroreningar
Pildammsvägen i den aktuella sträckningen har funnits under många år. Det aktuella området var
dessförinnan område för trädgårdsodlingar och kolonilotter.
Med tanken på det ringa ingreppet som ska göras lämpar det sig bäst att de massor som ska
grävas upp transporteras från platsen och ersätts med inköpta massor. Massorna kommer att
klassas på mottagningsanläggningen och Fastighets- och Gatukontoret kommer att debiteras
därefter. Det bedöms att massor över MKM-nivå kommer att hanteras till en kostnad av ca 200
tkr.
3.8 Osäkerhet och risker
Tidsplanen kan komma att påverkas av att trafikavstängningar för byggnation måste samordnas
med andra trafikpåverkande avstängningar i närliggande vägsystem.
Konjunkturen inom entreprenadbranschen kan påverka lämnade anbudspriser.

4. Ekonomi
Den totala investeringen för projektet beräknas till – 6 000 tkr medan de bedömda inkomsterna
för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, uppgår
till 3 000 tkr, vilket ger ett projektnetto om -3 000 tkr.
Driftskonsekvenserna för detta projekt är beräknat till -500 tkr brutto och - 300 tkr netto.
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4.1 Projektkalkyl
Projektkalkyl Investering
Investeringsbidrag

Tkr
3 000

Summa inkomster

3 000

Entreprenad
Projektering
Byggprojektledning
Markköp
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Kreditivränta
Intern tid
Oförutsett

-3 500
-300
-100
-500
-300
-200

Summa utgifter

-6 000

Projektnetto

-3 000

-100
-1 000

4.1.1 Utgifter
Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till – 6 000 tkr. Största utgiften i
projektet är entreprenad som är beräknad till – 3 500 tkr.
Markföroreningar är beräknade till -500 tkr varav 200 tkr bedöms till över MKM och kommer
belasta driften.
Utgifterna är bedömda i prisläge februari 2021.

4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten i objektsgodkännandet uppgår till 3 000 tkr. Inkomsterna är beräknade på
50% på statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet.
4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
2021
-900
150
2022
-5 100
2 850

Summa

-6 000

3 000

Summa
-750
-2 250
0
0
0
0
-3 000
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4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2023
187
-500

Summa

187

-500

Kvartersmark
Intäkt
Kostnad

0

0

Netto
-300
0
0
0
0
0
-300

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till –500 tkr brutto och -300 tkr
netto för Fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnaden har internräntesats på
1,25 % använts, avskrivningstiden är beräknad på 20 år. Drift och underhåll beräknas till -165 tkr.

4.4 Budgetavstämning
Projektets kalkyl ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för
kategori Storstadspaketet-infrastruktur.
De bedömda kostnaderna för sanering som kommer att belasta driftsbudget med totalt 200 tkr
bedöms rymmas inom befintlig ram.
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