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1. Sammanfattning
I denna åtgärd ingår anläggande av en tillfällig hållplats på södra sidan av Tegelbruksvägen och en
ombyggnad av befintlig hållplats på norra sidan av Tegelbruksvägen till en permanent
stadsbusshållplats. Den befintliga hållplatsen används enbart för tågersättande buss.
Inom ramen för intilliggande exploateringsområde, norr om Oxie centrum, kommer i ett senare
skede utbyggnad av en permanent stadsbusshållplats även på södra sidan att göras.
Den nya hållplatsen är en förutsättning för att Skånetrafiken ska kunna lägga om stadsbusslinje 1
och 32 så att de ansluter till Oxie station. Linjeomläggningen kommer att förbättra oxiebornas
tillgänglighet till stationen och därmed underlätta för fler att resa kollektivt och utvidga möjligheterna att nå arbetsplatser, skolor och universitet i Malmö och övriga regionen.
Utformningen av de permanenta åtgärderna är anpassade för att utveckla gång-och cykelbanekopplingar västerut från stationen mot Galjebacksvägen och Kristineberg.
Tidplan för färdigställande är till tidtabellsskiftet 13 december 2020.
Åtgärderna genomförs inom projekt 9251 ”fram för buss” som fick tekniska nämndens
objektsgodkännande den 17 december 2019.

2. Bakgrund/Förutsättningar
2.1 Bakgrund och syfte
Nuvarande Oxie station har varit i drift sedan Ystadbanan elektrifierades 1996. Stadsbusstrafiken
har hittills inte anpassats för detta utan de båda linjerna, med nuvarande linjenummer 1 och 32,
har behållit sina linjedragningar i ett östligt respektive västligt stråk genom samhället.
Under åren har olika önskemål kommit om att få bättre busskopplingar till stationen. I samband
med att arbetet med framtagande av den linjenätsutredning som beslutades av tekniska nämnden
i februari 2020 prövades olika varianter för att åstadkomma en koppling. Den nu beslutade
varianten innebär att linje 1 och 32 korsar varandra vid stationen och att linjerna i huvudsak byter
plats med varandra söder om järnvägen jämfört med hur det ser ut i nuläget.

Sedan några år tillbaka pågår en förtätning med utbyggnad av flerfamiljshus norr om Oxie
centrum. I samband med detta har också Oxie centrum mer och mer orienterats norrut och fått
tydligare entréer som vetter mot stationen.
Syftet med linjeomläggningen och hållplatsåtgärderna är att underlätta för fler att resa kollektivt
till och från Oxie. Den nya linjedragningen gör så att hela Oxie inklusive delområdena
Kristineberg och Käglinge på ett bekvämt sätt kan nå stationen med buss.
Hållplatslägena kommer skapa mer liv till gatan vilket bidrar till ökad trygghet då Pildammsvägens
östra sida idag upplevs som en baksida.
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 och utbildningar och
att projektet förväntas bidra till en ökad andel kollektivtrafik. En kollektivtrafik som drivs med
CO2-neutral el eller biogas. Förändringen kommer bidra till uppfyllandet av tekniska nämndens
grunduppdrag för kommunens trafik och infrastruktur.
2.3 Leveransmål
Två nya hållplatslägen Tegelbruksvägen för linje 1 och linje 32. Det norra läget kommer utrustas
med väderskydd. Vid södra läget pågår ett exploateringsprojekt och här anläggs en tillfällig
hållplats i avvaktan på att den södra kanten av Tegelbruksvägen byggs om för att anpassas till de
nya bostadskvarteren.
2.4. Geografisk avgränsning
De nya hållplatslägena placeras på Tegelbruksvägen i nära anslutning till stationen och Oxie
centrum.

2.5 Detaljplan
Projektet kan genomföras inom gällande detaljplan.
2.6 Kopplingar till andra projekt
En förenklad cykelbana planeras anläggas på Tegelbruksvägens norra sida mellan stationen och
Galjebacksvägen. På södra sidan av Tegelbruksvägen pågår exploateringsprojekt.
2.7 Tidigare och ev. kommande beslut
Åtgärden är en förutsättning för att förverkliga den linjenätsomläggning för Oxie som finns med i
den av tekniska nämnden beslutade linjenätsutredningen (beslut i TN 2020-02-26). Åtgärden
finansieras och genomförs inom projekt 9251 (objektsgodkännande i TN 2019-12-17).
2.8 Genomförande
Hållplatsen på norra sidan av Tegelbruksvägen byggs mellan pendlarparkeringen för och
stationens cykelparkering, där en kort ficka för tågersättande buss finns idag. Hållplatsfickan tas
bort och på dess plats byggs en tillgänglighetsanpassad hållplatsplattform med en längd som kan
hantera ledbussar. Hållplatsen förses med väderskydd. Då ett exploateringsprojekt med
tillhörande ombyggnad av Tegelbruksvägens södra sida fortfarande pågår anläggs i detta skede en
provisorisk hållplats på södra sidan.
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2.9 Tidplan
Projektering pågår under våren 2020. Entreprenad, mindre ombyggnad, sker sommaren/hösten
2020. Trafikeringsstart är planerad till tidtabellskiftet i december 2020.
2.10 Potentiella föroreningar
Eventuellt förorenade asfaltsmassor kommer att transporteras till godkänd mottagare. Dessa
förorenade massor bedöms vara över MKM.
2.11 Osäkerhet och risker
Osäkerheter och risker gällande projektets utförande hanteras inom projektets arbetsmiljöplan.

