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1. Sammanfattning

Syftet med detta projekt har varit att genomföra en ombyggnation av Mäster Johansgatans
mittstråk. En tid efter att gatan byggdes om år 2017 började granithällarna längs mittstråket
lossna. Orsakerna till detta var flera.
Granithällarna har bytts ut mot en beläggning av kvadratiska betongplattor. Betongplattor är ett
välbeprövat material i liknande gatumiljöer i Malmö och anses ha en god teknisk hållbarhet.
Gestaltningsmässigt går utformningen att känna igen ifrån närliggande gator på Gamla Väster.
Utöver bytet av markbeläggning lades även ett särskilt spärrsystem länges hela gatan, som en
ytterligare förstärkningsåtgärd. Inga förändringar gjordes av gatans funktioner i övrigt.

Investeringen omfattade färdig entreprenad av Mäster Johansgatans mittstråk samt etablering av
cykelställ. Projektet levererade samtliga leveranser. Entreprenaden genomfördes under perioden 5
oktober-4 december 2020.

2. Bakgrund, syfte och stadens mål

År 2017 genomfördes en ombyggnation av Mäster Johansgatan. Syftet var att lyfta stråket mellan
Lilla torg och området kring Centralstationen och Bagers plats, samt att skapa bättre
förutsättningar för gående och cyklister att röra sig längs gatan. En tid efter ombyggnationen
började granithällarna längs gatans mittstråk lossna. Orsakerna till detta var flera; mängden tung
trafik, val av fogmaterial, sättlager och dess tjocklek samt hur gatan städades var några av de
faktorer som bidrog till att granithällarna till slut lossnade och behövde plockas bort.
Syftet med detta projekt har varit att byta ut granithällarna i mittstråket mot en mer hållbar
markbeläggning. Istället för granithällar lades kvadratiska betongplattor, som är en välbeprövad
beläggning i liknande gatumiljöer i Malmö. Utöver bytet av markbeläggning gjordes även
kompletterande förstärkningsåtgärder i form av ett spärrsystem, som lades med jämna mellanrum
längs hela gatan. Spärrsystemet beskrivs närmare i avsnitt 5.
Övriga delar av gatan, såsom smågatstensytor och linjeavvattning, bevarades. Gatans nuvarande
funktioner i övrigt i form av trafikreglering och upplåtelser för uteserveringar behölls också. I
samband med ombyggnationen placerades nya cykelställ ut på och i anslutning till gatan.
Projektet bidrog till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag i enlighet med 7 § i
reglementet:
”Nämndens ansvar för utveckling av mark, utöver vad i övrigt anges i detta reglemente, omfattar
utformning av det offentliga rummet för att skapa förutsättningar för stadens sociala hållbarhet,
så att det offentliga rummet är tillgängligt för alla genom att det offentliga rummet fylls med
mötesplatser, stadsliv och aktiviteter. Nämnden ska tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt
Malmöidentitet.”
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3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar
3.1 Utfall i förhållande till leveransmål
Projektet har levererat enligt leveransmålen i objektsgodkännandet utan avvikelser.
Leveransmålen var:
•
•
•

Mittstråk av betongplattor längs hela Mäster Johansgatan
36 st cykelparkeringar på Mäster Johansgatan
10 st cykelparkeringar på Västergatan

3.2 Genomförande och tidplan
Projektet initierades med en förstudie våren 2019. Projektering gjordes sedan under hösten 2019
och under början av 2020. Med hänsyn till högsäsongen för uteserveringar var den initiala planen
att entreprenaden skulle genomföras mellan september-november 2020. Då entreprenören
bedömde att ombyggnaden skulle gå snabbare än så reviderades entreprenadtiden till 5 oktober20 november 2020. Detta ansågs positivt, eftersom verksamheterna längs gatan då kunde ha sina
uteserveringar ute ytterligare en månad.
Entreprenaden försenades med totalt två veckor. Detta berodde på att den stora mängden
varuleveranser längs gatan försenade projektets framdrift mer än förväntat. Utöver den förlängda
entreprenadtiden fick förseningen även konsekvensen att kostnaden för de tillfälliga
vägtrafikanordningarna ökade. Kostnaderna ökade med totalt 100 tkr. Entreprenaden avslutades
den 4 december 2020.
3.3 Avsteg från Teknisk handbok
Inga avsteg har gjorts från Teknisk handbok.

3.4 Ekonomisk uppföljning
3.4.1 Projektkalkyl
Projektets budget beslutades i tekniska nämnden 2020-01-28. Objektsgodkännandets totala
summa omfattade 2 000 tkr, samt 260 tkr för driftkonsekvenser.
De slutgiltiga utgifterna för projektet omfattar 1 655 tkr för entreprenad, 40 tkr för projektering
och 38 tkr för byggprojektledning. Det totala utfallet blev 1 755 tkr.
De totala driftkonsekvenserna uppgår till 80 445 kr.
Projektets utgifter blev lägre än förväntat. Detta beror framförallt på att kostnader för intern tid
togs med i kalkylen, eftersom det rådde osäkerhet kring om sådan tid skulle dras skarpt eller inte.
I slutändan drogs dock bara kostnader för den tid som projekteringssektionen och ombudet lade.

Mallversion 1.1

4 │ Fastighets- och gatukontoret │ Slutrapport för projektfasen

Projektkalkyl Investering, Tkr
Investeringsbidrag
Summa inkomster
Entreprenad
Projektering
Förprojektering
Byggprojektledning
Byggnadsarbeten
Markarbeten
Utredningar
Rivning av byggnad / konstruktion
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Kreditivränta
Intern tid
Oförutsett

Beslutad
ram

Faktiskt
utfall
0

0

-1245
-187

-1 655
-40
-38

-119
-200
-249

-1
-21

Summa utgifter

-2 000

-1 755

Projektnetto

-2 000

-1 755

Utfallet för entreprenad blev högre än beräknat. Detta beror på att kostnaderna för tillfälliga
trafikanordningar blev högre än förväntat, samt att valet att gå vidare med spärrsystemet gjordes
efter objektsgodkännandet. Kostnaden för spärrsystemet blev 393 tkr. Dessa tillkommande
kostnader hade kunnat konterats under posten ”Oförutsett” istället. Den slutgiltiga
entreprenadkostnaden hade då hamnat närmare det beräknade utfallet.
De flesta övriga utfall blev lägre än beräknat, särskilt posten för intern tid. Som tidigare nämnt
berodde detta på att det till en början rådde osäkerhet kring om kostnader för den interna tiden
skulle dras skarpt eller inte.
Inga kostnader för garantiskötsel kvarstår.

4. Återstår
4.1 Eventuellt kvarstående aktiviteter
Projektet har levererat samtliga leveranser.

5. Erfarenheter
5.1 Slutsatser och förslag på förbättringar
Syftet med ombyggnationen av Mäster Johansgatan var att hitta en markbeläggning som uppfyller
de tekniska, tillgänglighetsmässiga och gestaltningsmässiga krav som denna typ av gata ställer.
Med anledning av att gatan nyligen byggts om men inte hållit, lades särskilt mycket fokus på att
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hitta en teknisk lösning som håller över tid. Utöver valet av ny markbeläggning var även valet av
fogmaterial, sättlager samt driften av gatan viktiga frågor att reda ut.
Längs Mäster Johansgatan ligger en stor mängd verksamheter, framförallt i form av restauranger
och hotell. Även om gatan är reglerad som en gågata är andelen tung trafik därmed hög. Den
höga andelen tunga fordon, i kombination med att gatan är smal, medför att belastningen på
markbeläggningen är stor. Särskilt påfrestande är de vridande däckrörelserna som görs i gatans
två korsningspunkter.
Alternativen till ny markbeläggning avgränsades i ett tidigt skede till betongplattor och marktegel.
För att studera beläggningar av marktegel genomfördes ett guidat studiebesök till Danmark, där
det bland annat finns exempel på bussgator med beläggning av marktegel. När sammanvägningar
av faktorerna teknisk hållbarhet, gestaltning samt tillgänglighet slutligen gjordes föll dock valet på
kvadratiska betongplattor. Betongplattor är en välbeprövad teknisk lösning i liknande gatumiljöer
i Malmö, och gestaltningsmässigt är det en beläggning som känns igen från flera närliggande gator
på Gamla Väster.
Spärrsystem
För att markbeläggningen ska hålla över tid är det viktigt att stenarna ligger på plats och inte rör
på sig. För att motverka sådana rörelser valdes en betongsten med inbyggda distanser, som
hjälper till att låsa stenarna mot varandra. Stenarna lades i förband. Utöver detta lades även ett
speciellt spärrsystem in mellan raderna av betongsten, för att skapa ytterligare en låsningseffekt.
Spärrsystemet (se bilder nedan) lades på tvären längs hela gatan. Hur stort mellanrummet skulle
vara mellan spärrarna räknades ut utifrån hur stor mängd tung trafik som kör på olika delar av
gatan. Beräkningarna gjordes med hjälp av en konsult som är kunnig inom området, och
resulterade i att spärrarna lades tätare i anslutning till korsningspunkterna (som minst 6 raders
mellanrum), och något glesare mitt på gatan (som mest 18 raders mellanrum). I
korsningspunkterna lades även spärrsystemet längs med ytterkanterna på den nya beläggningen,
för att ytterligare förstärka där belastningen är som störst.
Denna typ av spärrsystem har endast lagts på ett fåtal platser i Malmö hittills, men används i
större utsträckning i exempelvis Tyskland. I Tyskland används det ofta för att förstärka
beläggningar av natursten. Om försöket med spärrsystemet på Mäster Johansgatan faller väl ut,
och om kunskapen kring spärrsystemets funktion och potential fördjupas ytterligare inom
förvaltningen, skulle det framöver kunna bli aktuellt att använda även andra typer av
markbeläggningar på liknande gator i Malmö. Till exempel skulle en beläggning av granithällar,
likt den ursprungliga gestaltningen av Mäster Johansgatan, åter kunna bli möjlig.
För att säkerställa att spärrsystemet ligger kvar på samma plats efter exempelvis ledningsarbeten
har det lagts in i FGK-kartan, under lagret ”Teknisk försörjning och VA-Ledn_kollen: Dolda
konstruktioner-Spärrsystem”.
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Bild 1 och 2. Spärrsystemet innan och efter läggning.

Bild 3. Läggning av spärrsystemet. På bilden ligger det gula metallbläcket under sättsanden, och det enda som syns
är skruvarna som sticker upp.
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Fog- och sättsand
Ytterligare en viktig aspekt för att få markbeläggningen att hålla är att undvika att vatten blir
stående under stenarna. Jämfört med den tidigare ombyggnationen gjordes därför vissa
justeringar av typ och fraktion på både sättlager och fogsand.
Drift
En bidragande orsak till att granithällarna i den tidigare ombyggnationen lossnade var att
sopsugen, utöver att städa upp skräp, även sög upp en stor mängd av fogmaterialet mellan
stenarna. I kombination med de andra påfrestningarna, såsom hög belastning från trafiken och
det stående vattnet under stenarna, bidrog detta till att plattorna rörde på sig mer än vad som var
önskvärt.
För att undvika att fogmaterialet sugs bort även denna gång har driften längs gatan under en
försöksperiod ställts om till att vara manuell. Istället för städning med sopsug städas gatan nu för
hand. Fimpar sugs upp med hjälp av en särskild ”fimpdammsugare”. Tanken är att detta till en
början ska testas under ett års tid. Efter denna period får en bedömning göras av huruvida
fogarna har hunnit sätta sig ordentligt eller om den manuella städningen bör fortsätta under
ytterligare en tid.

5.2 Överlämnande
Överlämnandemöte hölls 2020-12-16, hänvisning till protokoll 9542-Mäster Johansgatan
Överlämnandemöte 2020-12-16. Överlämnandeprotokollet finns upplagt i Antura.
Garantitiden löper ut 2025-12-04.
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