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1. Sammanfattning
SSP1 (Storstadspaketet) 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.
I Storstadspaketet ingår sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt. Samtliga MEX-linjer som ska
trafikeras med 24 meter långa helelektriska bussar passerar genom området som omfattas av detta
objektsgodkännande. MEX-linjerna har följande sträckningar och trafikstarter:





MEX-linje 2, Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen (trafikstart år 2027).
MEX-linje 4, Bunkeflo/Limhamn-Segevång med (trafikstart 2024)
MEX-linje 5, Stenkällan-Rosengård-Västra Hamnen (redan i trafik)
MEX-linje 8, Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen (trafikstart 2022)

De utformningsförslag som togs fram i förstudien presenteras i sin helhet i detta
objektsgodkännande. Utformningsförslagen är framtagna enligt Linjenätsutredningen 2030.
Syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken samtidigt som stadsmiljön ska vara
attraktiv och säker. Föreslagna åtgärder ska se till helheten för stadsrummens funktion genom att
se till att alla aktuella trafikslag och funktioner fungerar i samspel, samt att en god gestaltning
uppnås. Vidare ska åtgärderna skapa förbättrade hållplatser som svarar mot nutida och framtida
behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt. Objektsgodkännandet kan genomföras med
gällande detaljplaner.
Stadsbusstrafiken förslås angöra Gustav Adolfs torg via Lilla Nygatan istället för Stora Nygatan,
som i dag. För att förbättra för stadsbusstrafiken planeras fler hållplatslägen på Gustav Adolfs
torgs södra sida. Engelbrektsgatan och Stora Nygatan utformas som cykelgata för att främja
cykeltrafik men också ge tillgänglighet för allmän trafik till centrala Malmö. På en cykelgata finns
en avskild del för fotgängare till skillnad från gångfartsområde, men det är ett lågfartsområde.
Längs Torggatan anläggs enkelriktade cykelbanor på båda sidor om gatan. På den västra delen av
Gustav Adolfs torg (terminaldelen) anpassas befintliga plattformar så 24 m-bussarna får bättre
inkörning. Fler träd planteras på plattformarna, befintliga väderskydd byts ut mot nya och
beläggningen förbättras så att tillgängligheten ökar för människor med funktionsvariationer.
Engelbrektsgatan planeras som cykelgata mellan Stora Nygatan och Larochegatan, Mellan
Larochegatan och Isak Slaktaregatan blir det gångfartsområde. Från Isak Slaktaregatan till
Västergatan regleras gatan som cykelgata. 3 av korsningarna längs sträckan bli upphöjda Parkering
för bil och cykel samt angöring sker på den västra sidan som i dag.
Längs Gustav Adolfs torgs norra del blir det mer ytor för stadsliv, med uteserveringar, nya
planteringar, fler träd och sittplatser. Gatan föreslås regleras om till cykelgata. Tydlig angöring för
lastning och lossning kommer skapas, men några parkeringar (ca tre st) behöver tas i anspråk för
att möjliggöra gatans gestaltning. Korsningen Södergatan/ Stora Nygatan föreslås bli ett upphöjt
övergångsställe och därför behövs inte signalregleringen längre, utan kan tas bort. Även öster om
korsningen föreslås Stora Nygatan regleras som cykelgatan, och att träd planteras. Gångbanan
utökas, men bredden på gatan möjliggör omledning av busstrafik på Stora Nygatan.
Korsningarna med Kalendegatan och Djäknegatan trafiksäkras.
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Längs Södra promenaden föreslås smalare sektion mellan Djäknegatan och Kanalgatan för att
göra plats till en ny busshållplats längs Amiralsbron. Detta ger också ger möjlighet till att utöka
parkytorna längs den södra sidan av Södra promenaden. Korsningen Kaptensbron/ Lilla
Nygatan/ Malmborgsgatan föreslås regleras så att cyklister får väjningsplikt mot buss/bil av
trafiksäkerhetsskäl, i samma korsning anläggs också ett hastighetssäkrat övergångsställe med Hgupp. Även Lilla Nygatan smalnas av mellan Malmborgsgatan och Kanalgatan, och mer grönska
kommer tillföras genom att fler träd planteras längs gatan. Den gjorda parkeringsutredningen
visar att det finns tillgängliga platser i närbelägna parkeringshus, såsom Hansa eller Citygaraget,
därför kan ytorna omdisponeras och ett antal parkeringsplatser kan tas i anspråk till förmån för
mer hållbar gestaltning och ytdisponering. I dialog med handeln föreslås att reglera med kortare
tidsbegränsning än nuvarande 24 h, detta för att öka omsättningen på parkeringsplatserna och
därigenom stödja handeln. Korsningen med Lilla Nygatan/ Kanalgatan höjs upp kring
övergångsstället. Fler hållplatslägen för Malmöexpress 8 och 2 byggs på södra sidan av Gustav
Adolfs torg och väderskydden görs flyttbara så att möjligheterna att ha arrangemang på torget
bibehålls. Vid korsningen med Södra Tullgatan tas gångfartsområdet bort, för att öka
framkomlighet för busstrafiken, och ett signalreglerat övergångsställe anläggs istället.
Hållplatslägena vid Rundelsgatan koncentreras vid det norra befintliga hållplatsläget på Mäster
Nilsgatan och förbättras med fler väderskydd och träd. Korsningen Rundelsgatan/Djäknegatan
föreslås bli en gestaltad plats som är en del av kopplingen mellan gågatan på Södergatan och
Caroli. Mellan Snapperupsgatan och Stora Nygatan skapas större ytor för de gående genom att
gångbanan breddas, vilket också skapar ytor för plantering och cykelparkering. Vid Baltzarsgatan
blir övergångsställena upphöjda med bussanpassat H-gupp. Längs Studentgatan kortas det västra
hållplatsläget av. Korsningen Djäknegatan/ Södra Promenaden hastighetssäkras med H-gupp.
Övergångsställe vid Amiralsbron tillkommer liksom ett släpp för gående vid hållplatsläget.
Förarbetet till detta objektsgodkännande har gjorts inom ramen för Förstudie projekt 8.1
Djäknegatan, 8.6 Cykel Engelbrektsgatan inom MEX linje 8 samt 2.5 Gustav Adolfs torg inom MEX linje
2.
Information och avstämning inför objektsgodkännandet har hållits i Tekniska nämndens
trafikutskott 2020-10-08, 2021-04-08 och 2021-12-09. Detta objektsgodkännande är inom ramen
för MEX-linje 8 beslutsplanerade till Tekniska nämnden 25 januari 2022.
Den totala investeringen för detta objektsgodkännande uppgår till -133 000 tkr medan de
bedömda inkomsterna för kollektivtrafik och cykel genom statlig medfinansiering enligt ramavtal
8 i Sverigeförhandlingen, uppgår till 55 000 tkr, vilket ger ett netto om -78 000 tkr.
Driftskonsekvenserna beräknas till -6 800 tkr brutto och -4 500 tkr netto.
Kalkylen ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori
Storstadspaketet - infrastruktur. Den tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre
känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till -6 100
tkr.
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2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
SSP2 (Storstadspaketet) 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.
I Storstadspaketet ingår sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt. Samtliga MEX-linjer som ska
trafikeras med 24 meter långa helelektriska bussar passerar genom området som omfattas av detta
objektsgodkännande, se Figur 1.

Figur 1Förstudieområdets avgränsning och MEX-linjernas planerade linjedragningar.

MEX-linjerna har följande sträckningar och trafikstarter:





MEX-linje 2, Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen (trafikstart år 2027).
MEX-linje 4, Bunkeflo/Limhamn-Segevång med (trafikstart 2024)
MEX-linje 5, Stenkällan-Rosengård-Västra Hamnen (redan i trafik)
MEX-linje 8, Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen (trafikstart 2022)

De utformningsförslag som togs fram i förstudien presenteras i sin helhet i detta
objektsgodkännande. Utformningsförslagen är framtagna enligt Linjenätsutredningen 2030.
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Syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken samtidigt som stadsmiljön ska vara
attraktiv och trafiksäker. Föreslagna åtgärder ska se till helheten för stadsrummens funktion
genom att se till att alla aktuella trafikslag och funktioner fungerar i samspel, samt att en god
gestaltning uppnås. Vidare ska åtgärderna skapa förbättrade hållplatser som svarar mot nutida
och framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt.
2.2 Stadens mål
Projektet bidrar till att uppfylla tekniska nämndens grunduppdrag kring kommunens trafik och
infrastruktur enligt 8 § i tekniska nämndens reglemente. Förslagna åtgärder bedöms göra
kollektivtrafiken mer attraktiv och öka tillgänglighet för samtliga trafikantgrupper och med
utformning av ett miljöanpassat trafiksystem.
Projektet bedöms bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att Malmö stad ska verka
för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor genom att bidra till antalet
färdigställda bostäder inom SSP:s influensområde. Projektet bidrar till att uppfylla
kommunfullmäktiges mål att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser. Detta genom att bidra till införandet av eldriven kollektivtrafik och attraktiv
kollektivtrafik som bidrar till minskad andel biltrafik.
SSP:s satsningar förväntas att bidra till följande effektmål som finns för 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 MEX-bussar.
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.

Projekten i objektsgodkännandet bidrar till alla ovanstående punkter genom att:





Förbättring tillgänglighet och framkomlighet för fotgängare och cyklister med fortsatt
god framkomlighet för motorfordon och ökad tillgänglighet för kollektivtrafik.
Förlänga hållplatserna möjliggörs införande av MEX-bussar vilket innebär en ökad
resandekapacitet.
Tillskapande av mer parkmark och fler planteringsytor och fler träd i den täta innerstaden
Förbättra tillgänglighet och framkomlighet för fotgängare och cyklister med fortsatt god
framkomlighet för motorfordon och ökad tillgänglighet för kollektivtrafik.

2.3 Leveransmål
Åtgärderna kommer främja framkomligheten för såväl MEX-linjerna som för övriga stads- och
regionbusslinjer som trafikerar området. För stadsbusstrafiken sker förbättringar så som översyn
av körväg, fler hållplatslägen på Gustav Adolfs torg och bättre hållplatslägen. Komforten och
tillgängligheten vid hållplatserna kommer att förbättras. Framkomligheten för cyklister mellan
Morescobron och Malmö C förbättras. Engelbrektsgatan och Stora Nygatan utformas som
cykelgata för att främja cykeltrafik men ändå ge tillgänglighet för allmän trafik till centrala Malmö.
Genom dessa ombyggnader tillkommer drygt 600 meter cykelgata. På Torggatan byggs
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enkelriktade cykelbanor på ca 70 meter. Detta skapar bättre kopplingar för cyklister genom
centrala Malmö. Gående kommer att få fler trafiksäkra platser att korsa gatan. Samtliga stråk för
gående kommer att ses över och tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsvariationer.
När det gäller stadsmiljö så utökas ytor med möjlighet för uteserveringar, park och torg. Stora
träd kommer att bevaras. Grönytor i form av park och planteringar kommer också att utökas och
fler träd att planteras. Flera platser kommer att få en mer tilltalande gestaltning och
barriäreffekter minskas kraftigt.
Området är i dag väl omhändertaget men med dessa förändringar kommer centrala Malmö att få
ett lyft vad gäller stadsmiljö genom en rejäl satsning på att göra centrala Malmö än mer attraktivt.
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3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Samtliga projekt som ingår i detta objektsgodkännande redovisas i Figur 2.

Figur 2 Uppdelning av projekt.

3.2 Detaljplan
Projekten i detta objektsgodkännande kan genomföras med gällande detaljplaner.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Projekten i detta objektsgodkännande angränsar till 4.9.1 Regementsgatan Östra 3322 och
pågående entreprenad inom 8.2 Davidshallsgatan 3352 i söder. I norr angränsar projektet till
Förstudie Malmö C och i väster till Förstudie Mex 4 centrum.

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Detta objektsgodkännande är beslutsplanerat till Tekniska nämnden 25 januari 2022.
Projektdirektiv beslutades av avdelningschef
•

2020-01-27

Information och avstämning har hållits med Tekniska nämndens trafikutskott:
8 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande
Mallversion 1.3





2020-10-08
2021-04-08
2021-12-09

3.4.1 Process
Processen för de olika stegen i arbetet med MEX-stråken följer fastighets- och gatukontorets
projekthandbok. Nedan beskrivs det hittills genomförda arbetet.
1. Stråkövergripande idéstudier3 – I idéstudierna kartlades stråkens förutsättningar och
möjliga målkonflikter. Genom arbetet kunde de aspekter som det skulle tas extra hänsyn
till i förstudiearbete identifieras. Idéstudierna resulterade också i övergripande
utformningskoncept för stråken, samt föreslag på indelning i förstudieetapper för det
fortsatta arbetet. En idéstudie som kartlade terminalernas (Malmö C, Gustav Adolfs torg,
Södervärn och Värnhemstorget) förutsättningar och innehåller övergripande
utformningsidé för respektive terminal är också sedan tidigare framtagen.
I arbetet med idéstudierna har en arbetsgrupp med representanter från fastighets- och
gatukontoret, stadsbyggnadskontoret samt Skånetrafiken deltagit. Idéstudierna skickades
slutligen på remiss till ett antal berörda förvaltningar inom Malmö stad samt till
Skånetrafiken, Räddningstjänsten, VA SYD och EON.
2. Förstudie med förprojektering –Förstudien syftar till att utreda och förprojektera
kollektivtrafikfrämjande, och på vissa delar även cykelfrämjande, åtgärder längs MEXlinjerna 2,4,5 och 8. Därtill har åtgärder som kan genomföras för att förbättra trygghet,
trafiksäkerhet, stadsmiljö och skyfallshantering längs delar av sträckan utretts. I arbetet
har åtgärder utvecklats utifrån de utformningskoncept som togs fram i idéstudierna.
Utformningen har prövats utifrån utrymme, trafikens framkomlighet samt budget.
Förstudierna har slutligen redovisat effekter och konsekvenser för föreslagna åtgärder. I
förstudien har två dialoger genomförts. Ett dialogarbete berörde handlarna på Stora
Nygatan och Lilla Nygatan om körväg för stadsbussarna på dessa gator. Det andra
dialogarbetet riktades mot allmänheten och innehöll enkäter och intervjuer om
användningen av platsen terminalen Gustav Adolfs torg.
Förstudien har genomförts med hjälp av en konsult och en intern arbetsgrupp på
fastighets- och gatukontoret. En referensgrupp har också informerats löpande. Även
stadsbyggnadskontoret, VA Syd och Skånetrafiken har fått ta del av framdriften och
komma med synpunkter. Därtill har förstudien skickats ut under hösten 2021 till ett antal
interna berörda förvaltningar samt till Skånetrafiken, Räddningstjänsten, VA SYD och
EON.

3.5 Genomförande
Vid genomförandet är målet att i alla avseenden förbättra den befintliga stads- och trafikmiljön så
att förändringarna harmonierar med projektmålen. Stora träd kommer att bevaras, grönytor
3

Idéstudie för Terminalerna (antagen som planeringsunderlag av Tekniska nämnden i november 2020)
Idéstudie för MEX-linje 2 (antagen som planeringsunderlag av Tekniska nämnden i februari 2021)
Idéstudie för MEX-linje 4 (antagen som planeringsunderlag av Tekniska nämnden i juni 2020)
Idéstudie för MEX-linje 8 (antagen som planeringsunderlag av Tekniska nämnden i oktober 2020)
Idéstudie för MEX-linje 10 (antagen som planeringsunderlag av Tekniska nämnden i oktober 2020)
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föreslås utökas och fler träd att planteras. Antalet kantstensparkeringar föreslås minskas på Lilla
Nygatan då parkeringsutredningen visar på ett stort antal lediga parkeringsplatser i närbelägna
parkeringshus. Regleringen av Stora Nygatan och Lilla Nygatan föreslås förändras så att 24 hparkeringen begränsas till ett mindre antal timmar, detta har efterfrågats av handeln.
Möjligheterna att korsa gatorna som fotgängare och cyklist kommer att bibehållas eller förbättras.
Komforten och tillgängligheten vid hållplatserna kommer att förbättras där det finns behov.
I centrala Malmö finns väldigt många olika typer av anspråk på det offentliga utrymmet. Det
gäller att balansera olika behov mot varandra och att vara tydlig vid prioriteringar. Ett av stadens
starkaste kollektivtrafikstråk, ett av de starkaste cykelstråken och det starkaste gångstråket
passerar genom området. Kommunikationen kommer att vara viktig genom hela genomförandet.
Boende, verksamheter och allmänhet kommer att påverkas av byggskedet. Stadsbusstrafiken
förslås angöra Gustav Adolfs torg via Lilla Nygatan istället för Stora Nygatan, som i dag. För att
förbättra för stadsbusstrafiken planeras fler hållplatslägen på Gustav Adolfs torgs södra sida.
Engelbrektsgatan och Stora Nygatan föreslås utformas som cykelgata för att främja cykeltrafik
men ändå ge tillgänglighet för allmän trafik till centrala Malmö. I detaljprojekteringen och
entreprenadfasen delas förstudien upp i fem projekt.
8.1.3 Torggatan och 2.5 Gustav Adolfs torg (terminaldelen)
På Morescobron behålls den cykelbox som hindrar tung trafik att belasta bron för mycket. Längs
Torggatan föreslås enkelriktade cykelbanor på båda sidor om gatan, cirka 70 meter. På den västra
delen av Gustav Adolfs torg (terminaldelen) anpassas befintliga plattformar så 24 m-bussarna får
bättre inkörning, genom att klackarna tas bort. Fler träd planteras på plattformarna, befintliga
väderskydd byts ut mot nya och beläggningen förbättras så att tillgängligheten förbättras för
människor med funktionsvariationer.
8.6 Engelbrektsgatan och Gråbrödersgatan
Engelbrektsgatan föreslås planeras som cykelgata mellan Stora Nygatan och Larochegatan. På en
cykelgata finns en avskild del för fotgängare till skillnad från gångfartsområde, men det är ett
lågfartsområde. Korsningen Engelbrektsgatan/Per Weijersgatan föreslås bli upphöjd. Mellan
Larochegatan och Isak Slaktaregatan blir det fortsatt gångfartsområde. Korsningarna med
Larochegatan och Isak Slaktaregatan är upphöjda, i nivå med gångfartsområdet. Från Isak
Slaktaregatan till Västergatan regleras gatan som cykelgata. Ytan för gående utökas längs
cykelgatan. Bilister lämnar företräde för cykel på cykelgatan. Parkering för bil och cykel samt
angöring sker på den västra sidan som i dag. På gångfartsområdet samsas alla trafikslag på
gåendes villkor.
8.1.1 Stora Nygatan och Gustav Adolfs torg
Längs Gustav Adolfs torgs norra del föreslås mer ytor för stadsliv så som uteserveringar, nya
planteringar med fler träd och sittplatser och gatan regleras om till cykelgata. Övergångsstället
längst i öster föreslås bli upphöjt. Gatan smalnas av och får en lätt böjd dragning. Ett fåtal
parkeringsplatser föreslås försvinna och fickor för lastning och lossning anläggs. Korsningen
Södergatan/ Stora Nygatan blir ett upphöjt övergångsställe och signalregleringen tas bort. Även
öster om korsningen föreslås Stora Nygatan regleras som cykelgatan, och smalkroniga träd
planteras. Gångbanan föreslås utökas, men möjligheten att leda om busstrafik till Stora Nygatan
kommer att finnas kvar. Korsningen med cykelstråket på Kalendegatan föreslås utformas
upphöjd med övergångsställen. Vid korsningen med Djäknegatan föreslås ett upphöjt
övergångsställe.
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8.1.2 Lilla Nygatan, Gustav Adolfs torg och Södra Promenaden
Södra promenaden föreslås smalnas av mellan Djäknegatan och Kanalgatan för att göra plats till
en ny busshållplats längs Amiralsbron. Det ger också ger möjlighet att utöka parkytorna längs den
södra sidan av Södra promenaden. Det s.k. NK-trädet, som idag står i en refug, kommer att
behållas och tillfogas den tillkommande parkytan. I anslutning till korsningen med Djäknegatan
föreslås ett överbrett körfält i västlig riktning och två körfält i östlig riktning, varav ett
vänstersvängfält och ett höger/rakt fram. Längs Södra Promenaden föreslås befintlig gångbana
breddas. Den kan senare omvandlas till gång- och cykelbana när cykelbana längs Amiralsgatan är
aktuellt. Korsningen Kaptensbron/ Lilla Nygatan/ Malmborgsgatan föreslås regleras så att
cyklister får väjningsplikt mot buss/bil av trafiksäkerhetsskäl, i samma korsning anläggs också ett
hastighetssäkrat övergångsställe med H-gupp. Även Lilla Nygatan föreslås smalnas av mellan
Malmborgsgatan och Kanalgatan. Dessa åtgärder ger möjlighet att plantera fler träd längs gatan.
Antalet parkeringsplatser längs gatan förslås minskas till cirka 1/3 av dagens platser.
Parkeringsutredningen har visat att det finns lediga platser i närbelägna parkeringshus.
Kvarvarande parkeringsplatser föreslås regleras med kortare tidsbegränsning än nuvarande 24 h,
vilket har efterfrågats i dialog med handeln. Korsningen med Lilla Nygatan/ Kanalgatan föreslås
höjas upp kring övergångsstället. Fler hållplatslägen för Malmöexpress 8 och 2 föreslås byggas på
södra sidan av Gustav Adolfs torg och väderskydden görs flyttbara så att torgytan kan tömmas
snabbt vid behov och möjligheterna att ha arrangemang på torget bibehålls. Vid korsningen med
Södra Tullgatan är förslaget att gångfartsområdet tas bort, för att öka framkomlighet för
busstrafiken. Ett signalreglerat övergångsställe föreslås anläggas istället.
8.1 Djäknegatan/Studentgatan/Mäster Nilsgatan/Amiralsbron
Hållplatslägena vid Rundelsgatan föreslås koncentreras vid det norra befintliga hållplatsläget på
Mäster Nilsgatan och förbättras med fler väderskydd och träd. Korsningen
Rundelsgatan/Djäknegatan föreslås bli en gestaltad plats som är en del av kopplingen mellan
gågatan på Södergatan och Caroli. Här föreslås ett bussanpassat upphöjt övergångsställe, träd
planteras och bänkar placeras ut. Ett befintligt övergångsställe blir istället gångsläpp. Mellan
Snapperupsgatan och Stora Nygatan föreslås större ytor för de gående genom att gångbanan
breddas, vilket också skapar ytor för plantering och cykelparkering. Vid Baltzarsgatan föreslås
övergångsställena bli upphöjda med bussanpassat gupp. Längs Studentgatan förslås det västra
hållplatsläget kortas av. Här kommer enbart regionbussar att stanna. Stadsbussarna föreslås flyttas
till nytt hållplatsläge vid Amiralsbron. Korsningen Studentgatan / Södra Promenaden föreslås
hastighetssäkras med H-gupp. Trafikanalys visar att korsningen inte behöver signalregleras i
dagsläget men korsningen förbereds för detta om det skulle behövas i framtiden. Övergångsställe
vid Amiralsbron föreslås tillkomma liksom ett släpp för gående vid hållplatsläget.
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3.6 Tidplan
Händelse
BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN
Projektering Torggatan Gustav Adolfs torg
Projektering Engelbrektsgatan
Projektering Lilla Nygatan
Entreprenad Torggatan Gustav Adolfs torg
Entreprenad Engelbrektsgatan
Projektering Djäknegatan
Entreprenad Lilla Nygatan
Projektering Stora Nygatan
Entreprenad Djäknegatan
Entreprenad Stora Nygatan
BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen
Garantifas

Tidpunkt
December 2021
Februari-Juni 2022
Maj 2022- Februari
2023
Augusti 2022-April
2023
September 2022-Mars
2023
Juni 2023-Februari
2024
Augusti 2023-Augusti
2024
November 2023Februari 2025
Januari-December
2025
Mars 2025-Mars 2026
April 2026-April 2028
Oktober 2028
2028-2030
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3.7 Potentiella föroreningar
Tidigare verksamheter som kan orsakat höga masshanteringskostnader utgörs av tryckerier,
litografiska verksamheter, kemtvättar, färgindustrier och drivmedelsanläggningar. Dessutom finns
risk att PAH asfalt använts historiskt. Denna risk finns för samtliga äldre gator och kan ha
bidragit till att även underliggande massor förorenats av tjära. En kartläggning av kostnader
kopplade till marksanering redovisas i Figur 3.

Figur 3 Kartläggning av områden med potentiellt höga masshanteringskostnader. Gult område motsvarar klass 1 (låg risk för höga masshanterings
kostnader) och orangea områden motsvarar klass 2 (mellan risk för höga masshanteringskostnader).

En provtagningsplan är framtagen. Miljöprovtagning och inmätning utförs före detaljprojektering
för att få en säkrare kostnadsuppskattning. Viss provtagning måste sannolikt skjutas fram till
entreprenadskedet och gatans tillfälliga stängning. I detta tidiga skede, innan miljötekniska
markundersökningar ännu utförts, har kostnader för hantering av överskottsmassor vid
kommande entreprenad uppskattats baserat inventering av befintlig information om potentiella
föroreningar.
Kostnaden för att hantera överskottsmassor med halter över MKM bedöms till -6 100 tkr.
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3.8 Osäkerhet och risker
Tre olika kategorier av risker har identifierats i arbetet med förstudien. Risker som handlar om
arbetsmiljö i samband med genomförandet, risker som berör projektets ekonomi och tidplan
samt risker som rör trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet runt byggarbetsplatsen.
Detaljplaneändring och dispensansökan är inte aktuellt. Däremot så är projektet beläget i centrala
Malmö med allt vad det innebär med ett långvarigt markanvändande, där oväntade saker kan dyka
upp. Det innebär också att omledning av trafik samt entreprenader behöver planeras
omsorgsfullt. Ledningsägares eventuella arbeten på sträckan kan påverka tidplanen.
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala investeringen för detta objektsgodkännande uppgår till -133 000 tkr medan de
bedömda inkomsterna för kollektivtrafik och cykel genom statlig medfinansiering enligt ramavtal
8 i Sverigeförhandlingen, uppgår till 55 000 tkr, vilket ger ett netto om -78 000 tkr.
Driftskonsekvenserna beräknas till -6 800 tkr brutto och -4 500 tkr netto.
Projektkalkyl Investering
Investeringsbidrag
Summa inkomster
Entreprenad
Hantering av massor under MKM
Hantering av massor över MKM
Projektering
Förprojektering
Byggprojektledning
Byggnadsarbeten
Markarbeten
Utredningar
Rivning av byggnad / konstruktion
Kreditivränta
Intern tid
Oförutsett
Summa utgifter
Projektnetto

Totalt
Tkr
55 000

MEX 8
Tkr
52 000

MEX 2
Tkr
3 000

55 000

52 000

3 000

-84 000
-1 000
-6 100
-4 200

-80 000
-1 000
-6 100
-4 000

-4 000

-2 500

-2 400

-100

-2 000

-1 900

-100

-8 000
-25 200

-7 600
-24 000

-400
-1 200

-133 000

-127 000

-6 000

-78 000

-75 000

-3 000

-200

4.1.1 Utgifter
Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till – 133 000 tkr. Största utgiften är
entreprenad som är beräknad till – 84 000 tkr. De upparbetade investeringsutgifterna till och med
november 2021 är – 4 000 tkr och består av utredningar och interntid.
Utgifterna är fördelade på kollektivtrafiks- och cykelåtgärder. Enligt gjord bedömning utgör
kollektivtrafikåtgärder 65 % av den totala utgiften och cykelåtgärder 35 %. Kollektivtrafikåtgärder
utgör därmed -86 450 tkr och resterande –46 550 tkr är cykelåtgärder.
Kostnaden för hantering av massor bedöms uppgå till totalt -7 100 tkr, varav – 6 100 tkr avser
massor över MKM (Mindre känslig Markanvändning). Avsättning för denna kostnad kommer att
göras i samband med att beslut om detta objektsgodkännande är taget, avsättningen innebär en
negativ resultatpåverkan.
Utgifterna är bedömda i prisläge oktober 2021.
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4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten i objektsgodkännandet uppgår till 55 000 tkr, där inkomsterna för cykel
utgör 11 600 tkr och inkomster för kollektivtrafikåtgärder är beräknade till 43 400 tkr.
Inkomsterna är beräknade på 50 % statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder och 25 %
statlig medfinansiering för cykelåtgärder enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet.
4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
2021
-4 000
2 000
2022
-10 000
5 000
2023
-55 000
24 500
2024
-15 000
6 000
2025
-23 000
10 000
2026
-10 000
3 000
2027
-15 000
4 000
2028
-5 000
2 500
Summa
-133 000
55 000

Summa
-2 000
-5 000
-30 500
-9 000
-13 000
-7 000
-11 000
-2 500
-78 000

4.3 Driftkonsekvenser
Allmän platsmark
År

Intäkt

Kostnad

Netto

2024

270

-800

-530

2025

400

-1 200

-800

2026

500

-1 500

-1 000

2027

650

-1 900

-1 250

2028

480

-1 400

-920

2 300

-6 800

-4 500

Summa

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till – 6 800 tkr brutto och
-4 500 tkr netto för Fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnaden har
internräntesats på 1,25% använts, avskrivningstiden är beräknad på 35 år. Drift och underhåll
beräknas totalt till -1560 tkr.

4.4 Budgetavstämning
Objektsgodkännandets kalkyl ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och
prioriteringar för kategori Storstadspaketet-infrastruktur.
Avsättning och resultatföring av bedömda kostnader för hantering av förorenade massor över
MKM sker när beslut om objektsgodkännande är taget i kommunfullmäktige. År 2022 uppgår
budgeterad ram för sanering, rivning och detaljplanekostnader till 70 000 tkr.
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