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Skriftlig information

Nya eldrivna ledbussar i Malmö stadstrafik
TN-2021-2024
Sammanfattning

Sedan tidtabellsskiftet den 13 juni 2021 rullar 82 nya elbussar på Malmös gator, varav 60 av
dessa är ledbussar med en längd på drygt 18,7 meter. Jämfört med de gamla gasdrivna
ledbussarna är de cirka 0,5 meter längre samt har en sämre svängradie.
Dagen efter trafikstart fick Malmö stad rapporter om att de nya eldrivna ledbussarna hade
svårt att svänga runt helt i cirkulationen Klagshamnsvägen – Naffentorpsvägen i
Bunkeflostrand där bussen använder cirkulationen för att vända samt att tre bussar fått
skador på karossen på grund av en belysningsstolpe i cirkulationen.
För att hantera de akut uppkomna problemet har Malmö stad justerat belysningsstoplen.
Malmö stad påbörjade även ett samarbete med Skånetrafiken och deras trafikentreprenör
Nobina för att hitta lösningar för att säkerställa god framkomlighet för busstrafiken, bland
annat genom att enligt Trafikverkets fyrstegsprincip undersöka möjligheterna att justera
fordonens svängradie och utbildning av förarna. Skånetrafikens trafikentreprenör Nobina
arbetar också tillsammans med fordonsleverantören för att körspår för den nya eldrivna
ledbussen finns tillgängligt i programvaran AutoTURN, som staden använder vid
projektering och utformning.
Ärendet

Sedan tidtabellsskiftet den 13 juni 2021 rullar 82 nya elbussar på Malmös gator, varav 60 av
dessa är av modell Volvo 7900EA som är ledbussar. De nya eldrivna ledbussarna kör främst
på linje 4, 7, 34 och 35. Skånetrafiken har meddelat att i undantagsfall kan bussarna även
komma att köra på andra linjer i Malmös stadstrafik. Bussarna är drygt 18,7 meter långa,
vilket är cirka 0,5 meter längre än de gamla gasdrivna ledbussarna. De har även en sämre
svängradie jämfört med de gamla ledbussarna, vilket Skånetrafiken uppmärksammade
Malmö stad om två dagar innan trafikstart.
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Figur 1. Skånetrafikens nya eldrivna ledbussar som kör i Malmö stad, modell Volvo 7900EA.

Dagen efter trafikstart fick Malmö stad rapporter om att de nya eldrivna ledbussarna hade
svårt att svänga runt helt i cirkulationen Klagshamnsvägen – Naffentorpsvägen i
Bunkeflostrand där bussen använder cirkulationen för att vända. Malmö stad fick också
rapporter om att tre bussar fått skador på karossen på grund av en belysningsstolpe i
cirkulationen.

Figur 2. Cirkulationen vid Klagshamnsvägen - Naffentorpsvägen. Belysningsstolpe som nu är justerad till vänster i bild inringad i rött.

När Malmö stad planerar och projekterar infrastruktur kontrolleras körspår i programvaran
AutoTURN, vilken i Sverige baseras på vad som finns med i Vägar och gators utformning
(VGU). Cirkulationen ovan byggdes i början av 2010-talet och är utformad efter de körspår
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för ledbuss (18 meter) som finns i VGU. De nya eldrivna ledbussarna är som nämns ovan
både längre och har en sämre svängradie än de modeller och körspår som finns tillgängliga i
VGU i dagsläget.
För att hantera det mest akuta problemet med fordonsskador har Malmö stad justerat
belysningsstolpen, detta gjordes i början av juli månad. Det återstår dock en del problem att
lösa på grund av fordonens svängradie, därför kör linje 4 tills vidare en kort omledningsväg
efter ändhållplats Naffentorpsvägen. Malmö stad samarbetar med Skånetrafiken och deras
trafikentreprenör Nobina för att hitta lösningar för att säkerställa god framkomlighet för
busstrafiken, bland annat genom att enligt Trafikverkets fyrstegsprincip undersöka
möjligheterna att justera fordonens svängradie och utbildning av förarna innan fler
infrastrukturåtgärder blir aktuellt.

Figur 3. Omledningsväg för linje 4 i Bunkeflostrand.

Inför kommande projekteringar är det viktigt att körspår för den nya eldrivna ledbussen
finns tillgängligt i AutoTURN, så att staden utformas efter den nya fordonstypen när vi
bygger nytt. Detta arbetar Skånetrafikens trafikentreprenör Nobina tillsammans med
fordonsleverantören för att åtgärda. I befintlig infrastruktur som inte är planerad att byggas
om måste Malmö stad tillsammans med Skånetrafiken och trafikentreprenör titta på
alternativa åtgärder för att säkerställa god framkomlighet.
Malmö stad har under september månad blivit informerade av Skånetrafiken om att
modellen Volvo 7900EA kommer att börja trafikera fler linjer från och med hösten 2022.
För att få en komplett bild över eventuella framkomlighetsproblem på andra platser än ovan
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nämnd plats ska Skånetrafikens trafikentreprenör Nobina provköra samtliga aktuella
linjesträckningar och sammanställa. Detta för att vi tillsammans i god tid ska kunna börja
titta på eventuella åtgärder och kostnadsberäkningar. Denna sammanställning kommer att
delges tekniska nämndens arbetsutskott efter färdigställande.

