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särskildtillkallakommunikationsdepartementetför att en

MalmöCitytunnel ieventuellföruppdragmedutredare att en
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miljöer,
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intressenter samt

miljökonse-projektetsbedömningunderlag förredovisa av- på kulturmiljöer.inverkanochkvenser
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företrädareregionalaHalmöregionenmiljötrafik och i som
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DennisBengt

$c
Book1f



377

STRÄCKNINGAR FÖR JÄRNVÄGSTUNNELALTERNATIVA
IMALMO

Ig+LERNACKENå
WEBa w .

-.VINTRIEBY
,. .

. ..i i iá -.. ÃÃ . godssparNytt

å
øi Befintligjärnväg

j n9Citytunnelnenl utställningsförslagtillöversiktsplan
Nyttgodsspar.. . .- - --
Studeradealternativ- - - - --

+ Gräns+ förCitytunnetprojektet+-- - - -



Citytunneln i Malmö

MalmöiCitytunneln

tunnelGrävd----
tunnelBorrad0 oo 0 oo o

markplansträckning i

n
BSY1994-04



9 371994-04-28

sammanfattningCitytunneln -

dubbelspâriglång järnvägplanerad 10,5 kmCitytunneln är en Öre-planeradefrån Central till denpersontrafik Malmöför
På sträcka 5,5 kmvid Lernacken.landfästesundsbrons en om

gå tunnel och påspårenCentral planeras iMalmönärmast res-
sträckningeneller markplan. Helaschaktterande del i öppet

ingår ocksåprojektetutredning Citytunneln. Ibenämns dennai
tvåuppförande stationer.Central ochombyggnad Malmö av nyaav

allKontinentalbanan; iCitytunneln kompletterar stort sett
godstrafikengå Citytunneln medanavseddpersontrafik iär att

Kontinentalbanan Trelleborgsbananutnyttjar upprustas.som

framkommit aktua-utredningen harUnder ingetLokalisering: som
huvudsträckning tunneln denänliserar förslag aven annanom

Malmöhusöverenskommelsenoch redovisad ifinns iangivensom
Översiktsplan utställd år.Citytunneln iför varitden som

sid- och längdled kan bli ak-ibegränsade justeringarVissa
berggrundutredningar bl ochytterligaretuella när om a

grundvattenförhållanden föreligger.

tekniska konsult utredningenbyggande:Utformning och Den som
prof LeifKonsult har tillsammans medSydkraftanlitat, AB,

för Geoteknologi, ochInstitutionenBjelm, Lunds Universitet,
Hartlên, Geotekniska Institut, funnitgeneraldir StatensJan

tunneln med båda demöjligt byggadet teknisktär attatt
gatukontor;Malmö kommunsmetoder diskuterats genomavsom

frånschaktas markytan, ellervarvid tunnelngrävning, genom
jord. Konsulten rekommenderar detborrning underfräsning att

då sådanpå borrad tunnelnfortsatta inriktasarbetet enen
komplicerad.byggtekniskt mindreblir billigare och Borrning av

på km medan schaktningdå sträcka 2,5tunneln kan ske en om ca
måste användas för km.från 3markytan ca

borrad tunnel beräknas kosta inkl räntor underKostnader: En
prisläge och grävdbyggtiden milj kr i januari 19946103 en

+-med osäkerhet uppskattningentunnel milj kr i3 970 en om
svárbe-Osäkerheten relativt och riskernamilj kr. är400 stor

kostnadernaså intedömda och i worst caseatt ettstora
diskus-den osäkerheten.kommer kunna inom Iangivnaatt rymmas

tunnel utgår utredaren därförfinansieringensionen av enom
milj kr.från kostnad 0004en om
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CitytunnelnbetecknarKonsultenundersökningar: somFortsatta
på delarvissaprojekt,kompliceratbyggnadstekniskt avett

med tunnlarnasvårighetfrågajämförbart isträckningen om
osäkerheternakanalen. störstaEngelska DeochBältunder Stora

nivå och kvalitettill bergetshänförkostnadskalkylen sigi
förhållandena.grundvattenspecifikaochgeohydrologiskadesamt

förläggamöjlighetenfrågor, blandra attoch fleraDessa a
härpå in-arbetetochutredas skyndsamtbörtunneln djupare,

krävaberäknasutredningaromgående. Dessaledas i settstort
samarbetemåste bedrivas i näraUtredningsarbetetmånader.fyra
standard.geometriskatunnelnsvadsärskiltmed Banverket avser

harsamhällsekonomisk kalkylSamhällsekonomisk bedömning: En
på förutsättningarbaseradsödraBanverkets regiongjorts av

och Malmö kommun.Trafiksamråd Malmöhusmedfastställts isom vid jäm-hävdakan sigCitytunneln inteKalkylen visar enatt
tänktärKontinentalbanan,upprustningmedförelse somaven Öresundsbron bådeförtillanslutningensvenskabli denatt

jämförelse medgäller vidgodstafik.och Detsamma enperson-
stråkutbyggnader i Ban-ochbeslutade projekt upptagnaandra

för 1994-2003.stomnätsplanverkets

regionalpolitiskapåpekar deTrafikoch MalmöhusMalmö kommun
Citytunneln, blföljereffekterstrukturellaoch aavsom

till exploa-möjlighetenregioncentrum,utvecklingMalmös som
trafiksystemetutbyggnadbostadsområden ochtering avav nya

regionalt.

Kontinentalbananpåkapacitetsbristhävdatshar mo-Det att
uppfattning.dennadelar inteUtredarenCitytunneln.tiverar

utarbetatsharmiljökonsekvensbeskrivningMiljökonsekvenser: En
fördjup-måstemiljöprövningenden formellaInförVIAK.VBBav

kompletteringar göras.ochningar

möjlig-Citytunneltrafiken skullebeträffarVad storageen
Malmö-regionen,kollektivresandet iutvecklingenförheter av

ochtillkommer,stadMalmötvå istationerbl enattgenoma Öresunds-tillsvenska järnvägsnätetdetanslutningbättre av säck-CentralMalmö ärKontinentalbanan.enbart viabron än en
tunnelsvaghet eliminerasoch dennastation gersomgenom en

skulleCitytunnelpersontrafik.genomgående Enmöjlighet till
förväntetiderrestider ochtillgängligheten, kortareöka ge

förtidsvinsterfrån centrala Malmötill och samt genom-resor detCitytunnel skulleMedLundMalmö-Köpenhamn.gående tåg en
resandet itotalaandel detökaresandet sinkollektiva av

långvägaockså betydelse för detCitytunneln harregionen.
resandevolymenuppstårde tidsvinsterresandet mensomgenom

marginellt.påverkas endastskulle
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Euftföroreningarna från trafiken beräknas minska attgenom
Några luft-biltrafiken reduceras Citytunneln byggs. nyaom

uppstår Frågan bullerÅoEhstomljud frånföroreningar inte. om
måste blirtunneln utredas vidare. Euftburna bullgrstörningar

påsmå. Citytunnel bullerstörningarnabyggs minskar blOm aen
dåKontinentalbanan minskningen blir relativt begränsad detmen

buller-den kvarvarande godstrafiken den störstaär utgörsom
Citytunnel för sänkt has-källan. skulle skapa ökatEn utrymme
godstågen på reduceratighet för Kontinentalbanan vilket skulle

anslutningsspåret frånbullerproblemen. det kontinen-För nya
Fosieby-Lernacken kan betydandetalbanan till brofästet

bulleravlastning åstadkommas bostadsområdet Kastanjegården.för

Malmösgnder byggnadstigen kommer uppståstörningar istora att
påtagliga,centrala delar. Buller- och trafikproblemen blir

Halmö Central påsärskilt omkring där tunneln sträcka om caen
måste parkerna och de kulturhis-700 grävas. Ingreppen i im

påvärdefulla områdenatoriskt kan tunneln borrasminimeras när
dessa avsnitt.

intrång följer Citytunnel består främstQepermanenta som av en
anspråk gårmark för de delar tunnelni i iatt tas av som

markplan och schakt vid den planeradeöppet stationensamt
Hyllie. Skulle tunnelns tillkomst medföra exploatering av nya
markområden för arbetsplatser och bostäder blir förändringen av
landskapsbilden större.

Sammanfattningsvis kan de miljövinsternasägas störstaatt av
Citytunneln ligger den skapar förutsättningar föri att ett
väsentligt ökat kollektivresande biltrafikenoch reduktion iav
Malmöregionen. minskade förbättradDetta emissioner, tra-ger
fiksäkerhet minskadoch trängsel.

Då CitytunnelnFinansiering: inte kommersiellt bärkraftigär
och kan hävda vidinte sig jämförelse med de investeringar ien
infrastruktur normalt finansieras Banverketsöverstatensom av
stomnätsplan kan den endast ståndkommatill att statengenom
och Malmö-regionen tillsammans för finansieringen.svarar
Tunneln har betydelse för och projektet börregionen intestor
förverkligas skall stå för finansieringen.staten ensamtom

finansieringslösning harEn diskuterats med Kommunalförbundet
för Malmöhus kollektivtrafikLäns enligt vilken staten genom
Svedab för 34 finansieringen ochAB regionensvarar av genom

återstodenKommunalförbundet för lån miljard krettgenom om en
till LänetSvedab. är räntefritt återbetalning vidoch sker
utgången år 2032.av
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regionenochmellanuppgörelse statenförUtgångspunkten en förslutändaniregionen svarar enpå principenmåste vila att
Citytunnel. Denförinvesteringskostnadendelbetydande enav inne-och regionenSvedabförfinansieringsinsatsendiskuterade

slut-också denbörrelation3:1. Samma vararelationbär omen och regionen.mellankostnadsfördelningen statenliga

bolaghelstatligadet svararärSvedab somAB,Tidtabellen: som
Öresundsbron sidan,svenskapå dentillanslutningarnaför

eventuelldriftbyggande ochförfåföreslås enavansvaret
fortsattadetförocksådärförbörSvedabCitytunnel. ansvara

utredningsarbetet.

tidpunktenCitytunnelbyggandet styrsoch avPlaneringen av en
år 2000.företrafik, dvsföröppnandeOresundsbronsför
bron.medtrafik samtidigtförklarmåsteTunneln vara

mycketbyggande ärochtillståndsprövningför planering,Tiden
ochplanerings- ut-pressadså hårt attTidtabellen ärknapp.

genomför-påavvaktan ettfortsättamåsteredningsarbetet utan
andebeslut.

itunnelnbeslutendärför tasföreslårUtredaren att om
etapper:

iochomgående senastrelativtfattasbeslut,förstaI ett som fort-uppdragSvedab i attregeringenbörjuni,mitten geav tillståndsprövningförberedaoch enutredningsarbetet avsätta
med-förpliktar inte attbeslut parternaförstatunnel. Detta

tunneln.byggaochfinansieringtill attverka en
riksdagenoch samtregeringenbeslutochandraEtt avsenare City-huvudfrågan, finansieringen av enHalmö-regionen avser deså längedröjafår dock attintebeslutsådanttunnel. Ett

mellangodsspåretdetochKontinentalbananiinvesteringar nya
Citytunneln intemåste görasFosieby,Lernacken och omsom

försenas.byggs,

Citytunnelnbyggandettillställningstagandeslutligt avEtt
tunnelntillståndsprövningen av-efterförstkan ske avatt

slutats.
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bilagaLOKALISERING 1se

Riksdagsbeslutet med anledning avtalet med Danmarkav enomÖresundfastförbindelse över förutsätter bro anslutsatt en
till det svenska järnvägsnätet dubbelspårvia från bro-ett
fästet vid Lernacken till Kontinentalbanan Trelleborgsbanan
vid Fosieby. innebärDetta all järnvägstrafik Malmöatt genom

Öresundsbronleds Kontinentalbananvia till och från tillsamt
och från Trelleborg och Ystad.

persontägstrafikenFör innebär detta, framgår bildensom av
sidan Malmö förblirC säckstation där tågen måsteatt en
vända. Kommunen denna lösning för järnvägstrafikenattanser

någoninte standardhöjning för den regionala tågtrafiken.ger

Malmö kommunhar bland dessa skäl undersökt detannat av om
finns bättre lösning för persontågstrafiken denänen somÖresundsbroavtalet.förutsätts i har därförKommunen under de

åren studerat flera olika sträckningarsenaste för tunnelenför enbart persontåg Malmö. Studerade sträckningar fram-genom
går bilden pâ sidan 7.av

ÖversiktsplanI för Malmö 1990, kommunfullmäktigeantagen av
oktoberi 1990, finns för järnvägstunnel frånett reservat en

Malmö och vidareC längs kusten under Ribersborg och Limhamn
Öresundsbronmed anslutning till vid Lernacken nedan benämnt

Kustalternativet. sambandI med slutbehandlingen dennaav
översiktsplan uppdrog kommunstyrelsen åt stadsbyggnadskontoret

inleda översiktsplanearbeteatt för brozonen södrai Malmö,
dvs det område närmast brofästet kommer genomkorsasattsom

väg- och järnvägsanslutningarna. detta uppdragav I ingick
också närmare studera alternativatt dragning järn-en av envägstunnel under centrala Malmö.

Stadsbyggnadskontorets utredningsarbete finns redovisat tvâi
utställningsförslag Översiktsplantill Översiktsplaner dels-för Brostaden 0P2010 och dels Oversiktsplan för Citytunneln

0P2012 . Utställningstiden för bådade planförslagen gick ut
den 15 april 1994.

Malmö kommunhar för utredaren sammanställt resultatet deavstudier olika sträckningar bilagagjorts 1. Nedanav som
följer sammanfattning kommunensen av rapport.

Kustalternativet

Kustalternativet gör Malmö tillC genomgångsstation för denen
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fjärrtågstrafikenoch förpersontågstrafikeninterregionala
kortarebliranslutningenlängdentotalapersontrafik. Den av

tunnel-självaMalmö,centralaundertunnel dras menän enom dettaBlandlängre. annatkilometercirka 2,3 avdelen blir Öre-tillanslutningkompliceradpåberoendeochskäl meraen föränblir störrekostnaderna enkommunensundsbron attanser
Malmö.centralaundertunnel

exploateringsmöj-någrahellerinteKustalternativet nyager arbets-ellerboendetätatillnågon knytningellerligheter
knytningsådanMalmö.centrala En ansesområden iplatstäta

lokalaochregionaladenför person-förutsättning attvara en
utvecklas.kunnaskalltågstrafiken

utvecklingsmöjlig-begränsadeoch dekostnadernastörreDe
förkastatsharKustalternativet avhar gjortheterna att

kommunen.

CitytunnelnMalmöcentralaTunnel under -
centralaMalmösfrån Malmögå CtänktCitytunneln är genomatt

boendetätanåsLernacken. Därigenomvidbrofästettilldelar
känsligaområdenocksåområden, urarbetsplatstätaoch men

kultursynpunkt.ochmiljö-

ochKungsparkenfrån Malmö Cdelen,känsligastePå den genom
studerats.sträckningarolikaharSlottsparken, tre

vär-sträckningartvåharbrofästet,delen, närmastsödraI
by.Vintriesöderrespektivederats, omnorr

ialla ingreppmedförMalmö CnärmaststräckningarnaDe tre
årefterföljande innanbyggnadstiden ochunderparkerna

tunneln byggsåterhämta sighunnit genomvegetationen om
deavseendedetta trefrån markytan. Ischaktning anses

likvärdiga.sträckningarna

därmed kostna-ochtunnellängdenvaritdärförAvgörande har
underjordiskmedsträckningen,östligastevaldaderna. Den

kilometer0,6-1,1Malmösöder Comedelbartstation gerom
anläggnings-lägremilj krB00och S00tunneldelkortare -

kostnad.

Malmö,södrasträckningarna itvå alternativa norrdeAv
alternativethar detby,söder Vintrierespektive norraom drifts-ochanläggnings-lägredetgrundpåvalts att gerav

restider.ochsträckningkortarekostnader, samt
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stäckningsalternativDet således valts för tunnelsom enunder centrala Malmö och redovisas kommunensi utställ-som
ningsförslag till översiktsplan benämns i den fortsatta
redovisningen Citytunneln.

Citytunneln något längre restid för den interregionalager
persontågstrafiken än Kustalternativet. gengäldI skapar City-
tunneln fördelar och utvecklingsmöjligheter för den regionala
och lokala tågtrafiken, för framtida bebyggelse kom-samt inom

I valet mellan Citytunneln och Kustalternativetmunen. har
detta varit avgörande för kommunen.

Utredarens bedömning.

Enligt direktiven skall utgångspunkten för utredaren bland
den överenskommelseannat trafik och miljövara i Malmö-om

regionen regionala företrädare och tidigare träffadesom staten
1992 den så kallade MalmöhusöverenskommelsenSOU 1992:114.-dennaI förutsätts dubbelspårig järnväg för persontrafiken
delvis i tunnel från Malmö till brofästetC Citytunneln
med sträckning Över-i utställningsförslagetsamma tillsom
siktsplan för Citytunneln.

Under denna utrednings gång har inget framkommit föranledersomaktualisering andra sträckningar.en Utredningen utgår där-av
för deni fortsatta redovisningen från den Malmöhusöverens-i
kommelsen och utställningsförslaget valda sträckningen.

UTFORMNINGOCHBYGGANDE bilagase 3

Citytunnelns sträckning, utformning och byggande beskrivs i
Teknisk sammanställning Citytunneln Malmöi framtagen avMalmö kommuni september 1992 reviderad april 1994.

Citytunneln är 10,5 kilometer lång dubbelspårig frånen järnväg
brofästet vid Lernacken till Malmö PåC. sträcka 5,5en avkilometer närmast Malmö planerasC spåren gå i tunnel påoch
resterande del i Öppet schakt eller i markplan. Projektet
omfattar också stationsutbyggnader,tre två är under-varavjordiska stationer vid Malmö medC fyra spår och vid Stads--med två spår. denteatern För tredje stationen vid Hyllie, somskall ligga i öppet schakt, planeras fyra spår.

Eftersom Citytunneln enbart skall trafikeras persontågav erfordras också andra utbyggnader för Sveriges åtagandenatt om
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vadÖresund fullgörasskall kunnaförbindelse överfasten behövsSålunda ettsida.på svenskgodstrafikenbeträffar
KontinentalbanantillLernackenvidfrån brofästetenkelspår

åt-miljöförbättrandeochkapacitetshöjandeFosiebyvid samt påochMalmö CtillFosiebyfrånKontinentalbananpågärder
Åkarp.tillMalmöfrån CstambananSödra

utarbetat,kommunMalmösammanställning,tekniskaden somAv City-tunneldelenbyggmetoder förtvå olika avframgår att borradochand Covertunnelgrävd Cutstuderatstunneln - ej.bifogassammanställningentekniskatunnel. Denfräst
sammanfattning.redovisasNedan en

tunnelGrävd
Dåfrån markytan.schaktasCitytunnelninnebärtunnelGrävd att

områdenmiljökänsligatrånga ochfleraskalltunneln passera slits-exempelvisHedstuderats.byggmetoderytsnålaolikahar
till tjugobegränsasarbetsområdet kunnabedömsmursteknik

innebärSlitsmursteknikenområdena.känsligabredd deimeters ordning.följandeutföras ikanarbeteti attstort
tunneltak.ochtunnelväggarförSchakt grävs1.

betong.armeradmedtunneltak gjutsochTunnelväggar2.

återställs.tunneltakHarkytan3. ovan
sedanskertunnelarbetenoch övrigaTunnelschaktning4.

tak.under

ochbyggnadernärliggandepåsättningsskadorundvikaFör att måstegrundvattensänkningpå grundparkvegetationpåskador av
grundvattnetsochbyggtidenundervidtastätningsåtgärderolika

tunneln byggsfärdiga vat-fortlöpande. Denkontrollerasnivå
ochströmmargrundvattensådant sättpå attochtentät ett

påverkas.grundvattennivån inte

ocksåkrävsMalmövid Cochdammarkanaler,underVid passager bygg-undersåvälvattencirkulationensäkraför attarrangemang fortvarighetstillstånd.inadstidon ettsom
uppstå förstörningaromfattande attbyggnadstiden kommerUnder

tunnelsträckningen.delarboende längsför deochtrafiken av
ochSlottsparken Kungs-parkernadelarkommerDärtill att av ändamål.sittanvändas förkanbyggnadstiden inteunderparken

kanboendesynpunkt delarnakänsligsteochtrafik-På de ur kanschaktöppnasådant sättpå attetappindelasbyggandet ett
månadernågratill etapp.begränsas per
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Borrad tunnel

För borrmetod skall kunna användas krävs borrningenatt att av
tunneln kan ske med tillräcklig bergtäckning eller bergetatt
förstärks före borrningen. innebär tunneln dennaDetta medatt
byggmetod måste påförläggas djup. medförstörre Dettaett
också rampanslutningen till bangårdsområdet vid Malmö Catt
måste förläggas längre österut grävmetoden såän används attom
acceptabla lutningar erhålls tågföringssynpunkt.ur

finns alternativaDet sätt borra, exempelvis full0rts-att som
borrning och fräsning. Fräsning har föreslagits på grund av

detta flexibilitetstörre byggandeti vid problem medatt ger
vattenläckage, förstärkningsarbeten och vid inslag hårdaav
bergarter flinta. Fräsning innebär följandei arbets-stort
ordning.

förstärks1. Berget och sprickor tätas med cement
injekteras för förhindra och vattenläckage.att ras

Det tätade avsnittet fräsesca 20 maskinm av en. med rörlig med roterande fräshuvud. frästaDetarm
materialet bakåt med transportband.transporteras

3. Tunneln förstärks och klädssuccessivt med betong.

Byggmetoden kräver vattenläckage och vattencirkulation kanatt
bemästras. En geoteknisk och geohydrologisk förstudienoggrann

detaljprojektering måste göras tunnelarbetetsamt innan kan in-
ledas.

Utifrån de grundundersökningar hittills har bergnivâgjortssom
och bergkvalitet bedömts sådana, borrning skulle kunnaattvara
ske på sträcka kilometer,2,5 på det miljö- och boende-en av ur
synpunkt känsligaste avsnittet. Omfattande åtgärder för för-att
stärka berget kommer krävas på dåliggrund bergtäckning.att av
Ingreppen parkernai och del så-trafikproblemen kanstoren av
ledes med denna metod minskas. Vid Malmö för sydligasteochC
delarna tunneln måste för båda alternativen schaktning frånav
markytan ske.

Utredarens bedömning.

Utredaren har anlitat Sydkraft Konsult generaldirektörAB, Jan
Hartlen, GeotekniskaStatens Institut och professor Leif Bjelm,
Lunds Universitet, Institutionen för Geoteknologi, för gransk-
ning och bedömning de föreslagna byggmetoderna. Konsult-av

redovisas i helhetsin bilagai Nedan följerrapporten 3. enkort sammanfattning.
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tunnelGrävd
tunnelninnebärMetoden attbeprövad.ochkändärGrävmetoden påunderkanttunnelnsgörytligt. Detta attrelativtförläggs ochuppsprucknadeniligga mestkommersträckor attlånga uppstårsvårigheterkalkberget. Storadelenvattenförande av slitsmurarnadärThottsgatan,vidträngstadelängs passagerna näramyckettolvcirka meterdjuptillschaktas ettskall av förnödvändigtroligenblirschaktenSprängning ihusfasaderna. Ytterligareforceras.skall kunnabergetdelarnahårdade avatt förbehövsgrundläggningbyggnadersomkringliggandestudier av skadorsågenomförasoch attplaneraskunnaskallarbetetatt

undviks.
omfattandeocksåmåstePildammsvägenochThottsgatanblLängs a för vatten-,tillfälligaoch arrangemangledningsflyttningar på-måstearbetengenomföras. Dessaelförsörjningochavlopps- Citytunnelnförtidplanenskede förtidigt attibörjas ett

hållas.kunnaskall
vilketåterfyllning,föranvändasskallschaktmassorVissa Vidkräverupplag utrymme.tillfälligabehov sommedför av påverkanundvikasvårigheter avkan attparkernabyggandet i
Pildammarna.särskiltgälleruppstå.vattenstånd Dettadammarnas

tunnelBorrad
parkernaochThottsgatanundertunnelnbyggaFörutsättningar att

ianväntstidigare inteharTeknikenfinns.fräsninggenom harTeknikensydeuropa.ochcentral-vanlig iärSverige, men fjärrvärmetunnel.byggnadetvidKöpenhamn eni avockså använts
minimalblirbyggnaderochmarkområdenöverliggandepåPåverkan be-vilketkontrolleras,kangrundvattenproblematikenså länge ochinjekteringförföreslagitsmetodmöjligt. Dendöms somsom Ytterligarekonsulten.dockifrågasättsberget avtätning av slutligtgenomföras innanmåsteinjekteringsförsökochstudier itunneldrivningförlämpligFrästekniken ärväljs.förfarande

inslagdeuppstå vid avsvårigheter kommer attkalkberg, men
förekommer.flintabergarterhårdare som

föreslagitsförstärkningsåtgärderdeoch somarbetsplaneringDen tillämpa,möjligakonsulten attbedömsgatukontoret somavav ochmycket noggrantundersökasmåste meraförutsättningarnamen möjligt.hittills varitdetalj äniplanerasarbetet sommera främsttunnelpåslagen,vidförväntaskansvårigheterSärskilda Över-centralstationen.frånnorrifrån dvstunneldrivningvid
övrekalkbergetsstäcka ilångpåhärliggertunnelndelen enav förstärknings-omfattandemycketvarfördel,uppsprucknastarkt

å
ê
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förläggaerfordras. Alla möjlighetertätningsarbetenoch att
öka berg-förpå djup bör tillvaratastunneln större attett

vattenproblema-lättare kunna bemästratäckningen och för att
på, destoborrmetoden kan utnyttjassträckatiken. längreJu

trafik- led-ochmiljösynpunktblir fördelarnastörre samt urur
kostnadsbedömningarnaOsäkerhetenningsomläggningssynpunkt. i

minskas.kan dessutom

behöverstudierbyggmetoderna gällerbåda närmareFör ut-att
kommergenomföras. Härarbetena vid Malmö skallföras hur Com

långunder tid. Under-schaktbreda och djupa öppnaatt vara
ståruppspruckna berget idethar isökningar visat vattnetatt

Öresund. tätningsåtgärderomfattandekontakt med Mycketdirekt
kommer därför krävas.att

genomförbara, osäker-byggmetodernaBåda de föreslagna är men
fort-grundförhållanden hydrologi ärkring och Ettheten stor.

medmåste ske samarbete Banverket.planeringsarbete i närasatt
påpekat den föreslagnabrev till utredarenVerket har i att

och kurvor, för det borradestandarden, dvs lutninggeometriska
kanalternativet den absolut lägstaär acceptera.man

byggnadstekniskt kompliceratByggandet Citytunneln är ettav
svårighet på sträckorfråga kan jämförasprojekt vissaisom om

Engelska kanalen.med tunnlarna under Bält eller RiskernaStora
projekt kan mycket och medmed denna är istoratyp av vara

svårbedömda.dagsläget tillgängligt utredningsmaterial För att
år måstefärdigställas före 2000Citytunneln skall kunna

Tidenbyggnadsarbetena påbörjas slutet 1995. förisenast av
måsteknapp. Planeringsarbetet därför fort-byggande mycketär

på genomförandebeslut. Beslutavbrott avvaktansätta i ettutan
måstehuvudman för fortsatta planeringsarbetet fattasdetom

sådock planeringeni mitten juni 1994,snarast, senast attav
effektivitet tidplanen hållas.kan drivas med högsta och

blir dels planera och förberedaHuvudmannensuppgift pröv-att
enligt naturresurslagen, miljöskyddslagen och vattenlagen,ning

erfordras fördels de kompletterande undersökningargöraatt som
kostnaderna enligt vad redovisas konsult-verifiering isomav

åtgårbilaga dessa undersökningar fyra3. Förrapporten ca
månader.

utrednings- och projekteringsarbetet bör enligtfortsattaDet
konsultens förslag koncentreras till det borrade alternativet.

frånutgår finansieringsavsnittet detta alternativ.Utredaren i
Svedab innebär detta planeringen för den järnvägslösningFör att

riksdagsbeslutet avtalet medförutsätts med anledningi avsom
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Öresund måste fortsättaförbindelse ifast överDanmark om en
också tillmåste härvidHänsynoförändrat tastempo. even-en

måste kan und-deCitytunnel. Vidare investeringar,tuell som
möjligt.så långtbyggs, senareläggastunnel somenvaras om

bilaga 3KOSTNADERse

1980Kalkbrottsgatani söderCitytunnelprojektet avgränsas av
Öresundsbrofästet ingårprojektetbild sidanfrån 7. Imeter

brofästet.Kalkbrottsgatan och Ihögervänsterväxel mellanockså
vid Malmöden underjordiska stationenprojektetavslutas avnorr

till bangården anslutande Imed dentill ochC rampen.
ingår:kostnadsberäkningen

projektadministration- och anläggningskostnaderbyggnads-- trafikomläggningar ochparkarbeten,ledningsflyttningar,- arkeologiska undersökningar
marklösen förmarklösen dock ejintrångskostnader och av- ägd markMalmö kommun

med Mkrperrongkant 200 prisStationsinredning ovan- 90-07
el med Mkrsignal och 75övergripande järnvägskostnader,- pris 90-07

real byggränta 4 Z-
skallskattemyndighetenutredaren haft medkontakterEnligt de

Beträffandebelasta investeringen.mervärdesskatt inte mer-
och marklösen avsnittet 0vrigt.värdesskatt se

Citytunnelnförberäknat kostnadernahar 1994-03-01Malmö kommun
och innehåll.ovanstående begränsningmed

Prisnivå juli 1990
Grävd Borrad

kronormiljoner

3321-30213021Byggkostnad

259-239Real byggränta Å 239Z

3580-3260kostnad 3260Total

bergnivå bedömdes denoch bergkvalitetBeroende av
tunneln milj kr dyrare änborrade 0-300vara om

tunneln grävts.
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Utredarens bedömning.

Banverket och Svensk-Danska Broförbindelsen SvedabAB har vid
samtal med utredaren uttryckt osäkerhet beträffande de Malmöavgatukontor tidigare redovisade kostnaderna. Efter samråd med
Malmö kommun, Svedab och Banverket har utredaren för att ytter-
ligare bedömakostnader och byggteknik anlitat Sydkraft Konsult
AB, Sveriges Geotekniska Institut SGI och Lunds Universitet,
Institutionen för Geoteknologi. Konsultrapporten redovisas i sin
helhet bilagai 3.

Konsulterna har bedömt kostnaderna för projektet utifrån hit-
tills framtaget utredningsmaterial. Osäkerheten i kalkylen angestill drygt 10 vilkenZ, betraktas relativti Desom stor.
största osäkerheterna hänför tillsig grundvattenproblematiken
och bergkvaliteten. Konsulterna föreslår ytterligare undersök-
ningar dessa områdeninom för förbättra säkerhetenatt i beräk-
ningarna och minska riskerna i projektet.

Kostnaderna för Citytunneln med nuvarande kunskaper enligtanges
följande

Prisnivå jan 1994 Prisnivå juli 1990
Grävd Borrad Grävd Borrad
miljoner kronor miljoner kronor

Total kostnad inkl
byggränta, exklmen

och kostnadermoms
för kommunal mark 3970 3610 3650 3330

Siffrorna avrundade till närmaste 10-tal.

Det borrade tunnelalternativet bedöms således kosta 3330 mil-
joner kronor prisnivå juli 1990, vilket är bedömningsamma somMalmö kommuntidigare gjort. Kostnaderna för det grävda tunnel-
alternativet är däremot 390 milj kr högre i förhållande till

ÖkningenMalmö kommunsberäkningar. hänför sig framförallt till
befarade svårigheter med de djupa slitsmurschakterna, spont-ningen och ledningsomläggningarna längs Thottsgatan grund-samt
vattenproblem parkernai och vid byggnader.

Projektet inrymmer risker. Osäkerhetenstora bergytans läge,ombergets kvalitet grundvattenförhållandensamt är Destor.
utredningar bör göras redovisas bilagai 3. Utredarenssom
synpunkter på tider för beslut har redovisats under avsnittet
Utformning och byggande.
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KONSEKVENSERSAHHÃLLSEKONOMI REGIONALPOLITISKAOCH
och 62,5bilagornase nr

SödraBanverketshar gjortskalkylsamhällsekonomisk avEn TrafikMalmöhusmedsamrådangivna iförutsättningarmedRegion
har varittrafikprognoserochKalkylmetodikkommun.Malmöoch förstomnätsplanframtagnanyligenBanverketsidesammasom sätthandförstaskall ettiKalkylmetoden somses1994-2003.
jämförbara.ekonomisktinvesteringarinfrastrukturellagöraatt trafikpolitiska1988-årspåbaserasmetoddennaAnvändningen av skalltrafikverkstatligaallabl sägsdet attdärbeslut a investeringsobjekt.analysteknik fördennaanvända av

avtaletiförutsättstrafiklösningfrån denutgår somKalkylen Öresundsbron ledsfrånjärnvägstrafikalldvsDanmark,med att
under-ochdrift-investerings-,ökadeKontinentalbanan. Devia ställtssedanCitytunnel har motföljerhållskostnader enavsom främstdensamma,värderingsbaraökade nyttorna avde

trafikföretagenförkostnaderminskadeochintäkter-ökade
resenärernaförrestider-kortare

olyckoroch färrevägtrafik-minskad
buller.mindreochemissioner-minskade

på femkalkylräntaår ochpåkalkylperiod sextioMed enen änkr störremilj870-1290kostnadernanuvärdetblir avprocent vilkastråk, förochprojektSamtligaintäkterna.nuvärdet av förstomnätsplanBanverketsikalkyler gjortsjämförbara
avkastning änsamhällsekonomiskbättre1994-2003, visar en

Citytunneln.

de regio-värderingnågoningår intekalkyl avdennaI typ av följdblikaneffekterstrukturellaeller ennalpolitiska som
heller intedessa ärberäkninghållbarNågonutbyggnaden. avav beroendegrad ärhögieffektersådana aveftersommöjlig,

investeringar.ytterligarebeslutpolitiskaframtida om
kommunsMalmöiredovisaseffekterstrukturellamöjligaSådana
tillförslagCitytunneln ochförOversiktsplantillförslag

Brostaden.förOversiktsplan

tillbidraCitytunneln kan attSammanfattningsvis attmananser tidigareutvecklingstadensmål fördeflora somuppfylla av Malmö 1990:förOversiktsplaniuppställts

regioncentrum.Malmö-Utveckla som
strukturen.flerkärnigapå denvidare-Bygga

trafikmiljö.stadens-Förbättra
strukturförändringar.näringslivets-Underlätta

20
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Även trafikföretagen Malmöhus Trafik och bekräftar de iSJ
översiktplanerna beskrivna och betonar ocksåmöjliga effekterna

Citytunneln möjligheter till utökad lokal- ochatt ger en
regionaltågstrafikz

-Pâ Lommabananoch på Ystadsbanan till Svedala.
-På Trelleborgsbanan och på Staffanstorpsbanan.
-På längre sikt kan Staffanstorpsbanan utvecklas mot
DalbyLund och flygplats kopplas till Svedala.Sturups

-På sträckan Köpenhamn-Malmö-Ystad Bornholm uppnås också
väsentliga trafikeringsfördelar.

Banverket samrådhar efter med Malmöhus Trafik bedömt detatt
totala kollektivresandet kan öka andelar detsina totalaav
resandet från år1990 till följande2005 enligt med respektive

Citytunneln.ugan

Kollektivandel det totala resandetav
1990 2005 2005

CitytunnelCitytunnel medutan

Malmö-Lund 31 2 34 Z
Malmö-Ystad 71 ° 23 Z

Kalkylen förutsätter exploatering Hylliefältet.av

Malmöhus Trafik har också för utredaren redovisat resandetatt
med till och frånjärnväg Malmö till följd Citytunneln ochav
med exploatering vid Hyllie kan öka frånstation 32.500 resor

vardagsdygn år 2000 till 54.500 vardagsdygn. Enper resor per
del ökningen består omfördelning kollektivresorstor av av av

från buss tåg.till

Kommunen också kapacitetsproblemen på Kontinental-attanser
banan kan bli betydande Citytunneln byggs ochinte dettaattom
måste vägas in den samhällsekonomiskai bedömningen.

Utredarens bedömning.

Den samhällsekonomiska kalkylen visar Citytunneln inte kanatt
hävda sig vid jämförelse med upprustning Kontinental-en en av
banan. gäller ocksåDetta vid jämförelse med andra beslutadeen
projekt stråkutbyggnaderoch Banverkets stomnätsplaniupptagna
1994-2003 godkänd regeringen 199403-24 med smärre juste-av
ringar.

Malmö kommunochDe Malmöhus Trafik framförda synpunkternaav
beträffande möjliga strukturella effekter svårbedömda.är De
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bostads-utbyggnadpolitiska beslutframtida avförutsätter om
regionalpåsatsningarbeslutarbetsplatsområden ochoch nyaom

tågtrafik.och lokal

således isamhällsekonomiska lönsamhet är storCitytunnelns
självregionentakt,vilkenvad, och iavhängigutsträckning av

investeringar samtkommandebeslutförverkligaförmår om nya
dessa.hoslönsamheten

utgåttutredarenharkapacitetKontintentalbanansfråganI om Banverketsgrund förtillliggertrafikprognoserfrån de som
StatsbanerDanskeochBanverketbedömningaroch destomnätsplan

Öresundsförbindelsen, SlutrapportigjortDSB rapporten
kapacitets-ingaväntasdessaEnligt1992.Trafik maj prognoser Även ochSJår därefter.och 10-20år 2000uppstå tillproblem

kon-uppgivitutredarensamtal medvid attTrafik harMalmöhus
trafikurvecklingdenmedtillräckligärkapacitettinentalbanans
KontinentalbananochbyggsCitytunneln inteförväntaskan omsom tillliggerförutsättningardeenligtförbättrassåledes som

medavtalet Dan-anledningmedbeslutriksdagensgrund för av
mark.

förutseddaDanmarkmedavtalet tra-den iUtredaren attanser godstrans-ochvadsidapå svenskfiklösningen person-avser
kanCitytunneln inteochhållbarpå järnväg är attporterna

Kontinentalbanan.påkapacitetsbristmedmotiveras

bedömtsocksåharCitytunnelneffekternaregionalpolitiskaDe av
redovisas ibedömninglän.Malmöhus DennaLänsstyrelsen iav

bilaga 5.

MILJÖKONSEKVENSER bilaga 4se

har tidigareCitytunnelnkulturochmiljöförKonsekvenser av
kommunMalmöochMalmöhusöverenskommelsen 1992ibeskrivits av

Översiktsplan förtillutställningsförslagetsamband medi
Citytunneln.

Citytunnelutredning sågs attregeringensfördirektivenI
ochMiljökonsekvensbeskrivning attbör framutredaren ta en Citytunnel kaneventuellförutsättaskallutredaren att en

naturresurslagen NRL.enligtprövaskommaatt

också försåledesochregeringsuppdragetförUtgångspunkten
medbeslutriksdagenshar varitmiljökonsekvensbeskrivningen

förbindelse överfastmed Danmarkavtaletanledning om enav förutsätter MalmötågtrafikÖresund. allBeslutet att genom
fråndubbelspårnybyggnadmedKontinentalbananleds via av

blandmedmed komplettering annatochFosiebytillLernacken
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frånkapacitetshöjande åtgärder Fosiebydubbelspår och andra
landanslutningarnaMiljökonsekvensbeskrivning förtill Malmö C.

Svedab.regeringsavtalet med Danmark har framtagitsenligt av

Även godstågstrafikCitytunneln byggs, kommer all och vissom
Kontinentalbanan. belysapersontågstrafik ledas via För attatt

Kontinentalbane-miljökonsekvenser har därförCitytunnelns
utredning jämförelsealternativ.denna valtsalternativet i som

harHiljökonsekvensbeskrivningen utarbetats VBBVIAK AB,som av
utredningsmaterial. belyser depå tillgängligtbaserats Dennu

konsekvenserna. Inför den formella miljöprövningenviktigaste
måste och kompletteringar ytterligarefördjupningar göras samt

åtgärder miljöeffekterna ochbeskrivning för minimeraattav
Hiljöutredningen redovisas helhetkostnaderna för dessa. i sin

viktigaste konsekvenserna kan sammanfattasi bilaga 4. De en-
ligt följande.

Trafikförändringar

Citytunneln förbättringar kollektiv-regionensstorager av
årliga vägtrafikarbetet kan år enligttrafiksystem. 2005,Det

miljo-den samhällsekonomiska kalkylen, beräknas minska med 36
fordonskilometer. Potentialen för ytterligare ökningarner av

kollektivresandet dynamiska och strukturella effekter ärgenom
Pâ lång sikt bedöms det årliga kunnavägtrafikarbetetstor.

minska med 60 miljoner fordonskilometer.ca

miljövinsterna Citytunneln ligger denDe största i attav
för väsentligt kollektivresandeskapar förutsättningar ökatett

biltrafikenoch reduktion Halmöregionen. minska-i Dettaav ger
de förbättrad trafiksäkerhet och stadsmiljöemissioner, samt
minskad trängsel.

Luftföroreningar

årligaNedan minskningen det utsläppet olikaredovisas av av
luftföroreningar till följd Citytunneln ton.av

Är 2005 Potential

Kväveoxider N02 19 40
Kolväten CH 14 30
Koldioxid C02 6700 15000

framgår tabellen innebär utbyggnad CitytunnelnSom av en av
luftföroreningssynpunktförbättringar redan de möjligautanur

på sikt. åreffekterna Minskningen utsläppen 2005, motsvararav



37261994-04-28

fem kilo-trafikledpåbiltrafikenfrånutsläppen stor aven
för-dygn.fordon I20.000biltrafikmedlängd permeters aven Malmökällorfrån inomutsläppmängdentotalatill denhållande

cirka °oo.med 2reduktionCitytunnelnmedförstad, en

bullerochVibrationer

särskiltfall ärnågrabebyggelse inäraTunneln sompasserar
Stadsteatern.exempelvisstomljud,ochför vibrationerkänslig

ärtåghastigheten. DetberoendeblandärStörningarna annat av
åtgärdas.skall Ytter-stomljudenklarlagt hurdagsläget intei

placering itunnelnsexempelvismåstestudier görasligare av
ochisoleringsätgärderbyggnadstekniskasidled,höjd och av

dessa.effekterna av
småblirCitytunnelnfrånbullerstörningarnaluftburnaDe

går isträckningendelentrafiken längs störreeftersom av
bullret längshurärschakt. intressanteller Heratunnel i

påverkas.Kontinentalbanan

jämförelsealterna-enligtjärnvägsanslutningenutbyggnadEn av järnvägstrafikalltidigare nämntsförutsätter atttivet som Kontinental-avlastarCitytunnelKontinentalbanan. Enleds via
står förGodstågstrafikenpersontågstrafik.all enbanan nästan

ipersontågsavlastningenvarförbullerstörningen,delstor av
bullerminskningseffekter.begränsadefårsig

godstägstrafikendockpersontågstrafikenAvlastningen gerav has-sänktvilket görspårutrymme,tidsmässigt attstörre
diskuteras.godstågen kunnabörtighet för

bullerskyddsåtgärder längsomfattandekrävsCitytunnelnUtan
skärmarhögatvåKontintentalbanan formihela meter omav

minska.bullernivåerna skall

skyddsåt-kangodstågshastighetoförändradCitytunneln ochMed
sänkaskandessutomgodstågshastighetenminskas.gärderna Om

begränsaskan skärmarnakmhtillåtna kmh till 60från 90
stadsbild.ochbebyggelsetillbättreochytterligare anpassas

blirKontintexitalbaxlanlängsBullerskydulsåtgärdernas omfattning
vidbeslutasslutligenbullerskyddskravberoende vilka somav

miljöprövningen.

Kontinentalbanan till bro-frånanslutningsspåretdetFör nya
betydande bulleravlastningFosieby-Lernacken kanfästet

CitytunnelnKastanjegårdenbostadsområdetföråstadkommas om
godståg.då enbart Densträcka trafikerasbyggs. Denna av

spåren läggas längrekantillåtertågtrafikenreducerade att
på bank.förställetbostadsområdet och schakt ifrån i
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intrångPermanenta

direktaDe intrången Citytunnelnpermanenta huvudsak-utgörsav
ligen det hinder järnvägen kommer för korsandeav nya att vara
kommunikationer längs den del ligger markplani eller öppetsom
schakt även huvuddelen detta kommunikationsbehov till-om av
godoses överfarter. Stationsuppgångarna och nödutgångarnagenom
kommer också någon måni förändra stadsbilden.att

De förändringarna i miljöbetingelsernastora uppstår möj-omligheterna öka exploateringenatt centralt belägna områdenav
utnyttjas. Detta gäller särskilt obebyggda områden i anslutning
till stationerna.

Området brofästetnärmast påutgör grund lägesitt ettav om-råde strategisk betydelse. Idéerstor för framtidaav markan-
vändning beskrivs i utställningsförslaget till översiktsplan
för Brostaden. Betydande arealer jordbruksmark föreslås itas
anspråk för bostäder, arbetsplatser kommunikationsleder,och,§ vilket kommer förändra landskapet.att Exploatering områdetav5 kan förväntas ske även Citytunneln inte byggs, eftersomom
området kommer genomkorsas deatt övriga anslutningarna tillav
bron Yttre Ringvägen och järnvägsanslutningen till Kontinen--talbanan.

Intrång under byggnadstiden

framgårSom avsnittet Utformning och byggande planerasav
Citytunneln till del byggasatt stor schaktning frångenommarkytan grävd tunnel. På sträcka 2,5 kilometeren av- genomdet miljö-, kultur- och boendesynpunkt känsligasteur avsnittet

Thottsgatan, Slottsparken och Kungsparken kan alternativet- -borrad tunnel väljas.

Störningarna under byggnadstiden, år,3-4 kommer bliatt
Äveni Malmösstora centrala delar. med skonsammabyggmetoder

uppstår bullerproblem från byggmaskiner och transportfordon,
förfulande upplag byggmaterial trafikproblem påav samt grund

avstängda och broar.av gator

Risk för skador på byggnader och vegetation grundvatten-genomsänkning under byggnadstiden finns. gårDetta bemästra,att menarbetet måste utföras med och beredskapenstor vidtaomsorg attkompletterande åtgärder måste hög. Behovet ytterligarevara avutredningar har redovisats under avsnittet Utformning och
byggande, bilagai 3.samt
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väljas blirgrävmetod kanborrmetod ellerdärsträckaPå den
byggnadstiden beroendeunderstörningarna avomfattningen av väsentligastedesammanfattasNedanväljs.byggmetodvilken som

på detta avsnitt:tunneloch borradgrävdmellanskillnaderna

tunnelGrävd

pågå underschaktarbetenkommer attThottsgatanLängs
kommerhusfasaderna, vilketintill attmånaderflera ge i

de boende.förstörningar ]stora

schaktbreddenkommerparkerna attschaktning iVid vara
ochrekreativaekologiska,Dettatill 25 meter. gerupp byggnadstiden,underblirestetiska effekter storasom

måsteövergående Storbedöms art. omsorgavvarasommen Arbetenaarbetena.utförandeochpå planeringläggas av
då besöks-vintertidutförasoch delvisetappindelaskan

viloperiod.har sinoch vegetationenär minstfrekvensen
beröras.dockkommertvå växtsäsongertill attEn

skyddasmåste attvegetationenomgivande t 1genomDen ex Xoch Slotts-Kungsparkenträden800 ide 1inhägnas.den Av Äter-avverkas.trädfullvuxnaåttiotalmåsteparken ett
åtskilligadröjadet kommerskall ske, attplantering men
återstäl-parkmark kanskett. Allåterväxtfullår innan

las.

kulturminnesvårdensmedkonfliktikommerByggnationen
fornläm-fastabyggnadsminnen,statligariksintressen,

Även dessavidkulturmiljöer.värdefullalokaltochningar
ochpå planeringläggasmåste genom-stor omsorgpassager undergenomförtsförundersökning harArkelogiskförande.

schakt harSmärreoch januari 1994.september 1993 upp-
gamlaochbefästningsverken inomfornadeinomtagits

påträffats.har inteMedeltida lämningaridrottsplatsen.
kommerstadsmurenmedeltida attdendockpåtalas attDet

väl kan fram-mycketmedeltida lämningarochberöras att
kommerbyggandetunderochbyggandet. Förevidkomma

utföras.slutundersökningarkelogisk att

påverkadeandraochbastionerkommerbyggandetEfter
återuppbyggas.anläggningarvärdefulla att

tunnelBorrad

bättreväsentligt äningreppssynpunktBorrmetoden är ur
känsligadeidå direkta ingreppgrävmetoden, mest

ThottsgatanochSlottsparkenKungsparken,områdena -- byggtrafiken blirStörningarnaundvikas.helt kan av
trafikomläggningarliksom behovetmindreväsentligt av

Halmötrafiken.för
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På övriga måsteavsnitt byggandet ske schaktning frångenommarkytan. Härvid blir störningarna för trafikanter och arbets-
platser störst vid och omkring Malmö harC, byggtidsom en avtill fyra år, vid byggandettre längssamt Pildammsvägen söder

John Ericssons väg delvis måste stängasom under bygg-som avnadstiden.

Sammanfattningsvis kan sägas störningarna under byggnads-att
tiden blir riskerna för beståendestora, att skador bedömsmen

små. Borrning under det känsligastesom avsnittet är före-attdra.

FINANSIERING

Enligt regeringens direktiv skall utredaren lämna förslag
till finansiering eventuell Citytunnel och därvidav en
särskilt i vilken mån olika intressenter kan bidraange till
finansieringen.

Frågan finansieringen tunnel behandladesom i denav enförhandling ledde till den så kallade Malmöhusöverens-som
kommelsen den 1 juni 1992. Parterna särskiltstaten genomen-utsedd förhandlare och Kommunalförbundet för Malmöhus Läns
kollektivtrafik Malmö Central skallvar att knytasense om-Öresundsbrontill dubbelspårig järnväg, delvisgenom en i entunnel under Malmö, Citytunneln. Parterna lyckades dock nåinte
fram till lösning på finansieringsfrågan. ställeten I föreslog

förhandlare, kommunalrådetstatens Sven Hulterström, i enskrivelse till regeringen dag den grundläggandesamma att
finansieringen tunneln bör ske de medelav Svedab ABgenom somdisponerar. Men även Banverket föreslogs för väsentligsvara endel finansieringen då Citytunnelnav till övervägande del bör
betraktas Ävennationellt projekt.ett regionensom förutsattes

betydandeta ett ansvar.

Företrädare för Malmö stad hade, enligt skrivelsen till
regeringen, till förhandlarestatens under hand förklarat attstaden är beredd kostnadskalkylatt förgarantera City-en
tunneln på 3 000 milj kr prisläge juli 1992. Det anförs
vidare i skrivelsen det också kan bliatt nödvändigt attregionen visst bidrag direkt till byggandetger Citytunneln.av
Förslaget innebar Svedab skulleatt få huvudansvaret för ut-byggnaden tunneln och skulleatt regeringen Svedabav igeuppdrag förhandlingatt med övriga berördagenom en parter
Banverket, Malmöhus Trafik och Malmö stad nå överensenkommelse genomföra Citytunnelprojektet.attom
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ochSverigemellanavtaletresultattillkomSvedab ett avsom Öresund. avtaletEnligtförbindelse överfastDanmark om en aktiebolaghelstatligasittbilda somtvå ländernaskall de var
konsortiumsvensk-danskadeti somägarelikaskall storavara kust-till-kustdelendrivaochuppföra avuppgifttillhar att ochbolagethelstatligasvenskadetSvedab blevförbindelsen.

Svedabkonsortiekapitalet.för 50sålunda procentdet avsvarar underhålldrift och samtbyggande,förskall därutöver svara Öresundsbron.tillanslutningarnasvenskadefinansiering av
DanmarkmedavtaletenligtskallÖresundskonsortiets verksamhet

verksam-trafikantavgifter. Dennamedhelheti sinfinansieras överskottekonomisktbetydandepå skapasiktförutsätts etthet
del.tillkonsortiettvåde ägarnakommaskalldirekt avvilket

riksdagsbeslutetenligtdärförskallanslutningarnasvenskaDe påavvaktanförbindelsen. Ifrånöverskottetmedfinansieras
statligmedmöjlighetfåttSvedab attharöverskottdenatt ger finansierakunnaerfordras förmedel attlåna de nugaranti som Riksgäldskontoret.skall iLånenanslutningarna. tas upp

kapitaltjänst-exklanslutningarnasvenskaför deKostnaderna
kr imilj9001uppgå till högstbeslutetfår enligtkostnader

säkerställs attsådan begränsningHedprisnivå juli 1990. en hänförbaraärintekostnaderbelastasinteanslutningana somav
Öresundsförbindelsen.till

anslutningarnasvenskadeskallDanmarkmedavtaletEnligt
Trelle-tillansluterdubbelspårig järnvägutgöras somenav till Inreanslutermotorvägfyrfältigborgsbanan somsamt en motorvägsstandard.vägellerRingvägen avannan

bedömning.Utredarens

och kan intebärkraftigkommersielltCitytunnel är inteEn normaltinvesteringardemedjämförelsevid somsighävda en kanstomnätsplan. DenBanverketsöverfinansieras statenav tillsammansoch regionentillkomma statenendast attgenom
intressenterNågra privatafinansieringen.helaförsvarar

identifierats.har inte

blformer,fleraskekan i genomfinansiering astatligEn direkt.statsbudgetenanslagocheller överBanverketSvedab,
harutredarenformerolikauppträdaockså ikan menRegionen
frånMalmöhusöverenskommelsenden tidigarepåfastatagit att

kollektiv-LänsMalmöhusförKommunalförbundetmedslöts1992
landsting.länsMalmöhusochstadMalmöhuvudmän ärtrafik vars
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Citytunnel skulleEn innebära sträckan från Malmö CentralattÖresundsbrontill blir 7 km kortare genomgåendetågsamt attca
slipper vända vid Malmö Central. den genomgåendeFör fjärr-
trafiken skulle restiderna bli kortare och trafikeringskostna-
derna mindre. Citytunneln skulle dessai avseenden till sin
funktion likna med del Banverketsatt stomnät. Härivara en av

ocksåligger betydandei grad det nationella intresset för
tunneln. Dess regionala betydelse är ännu påtagligmera genom

tunneln möjlighet tillatt utvecklat regionalt tåg-ger ett
Öresundsförbindelsenoch den knyter på så vissystem medsamman

järnvägssystemet södrai Sverige. Vidare skulle de centrala
delarna Malmö få tillgång till spårbunden trafikav attgenom

stationer uppförs efter tunnelsträckningen. områdenNyanya
skulle också öppnas för bebyggelse. Det regionala intresset,
och i viss utsträckning det nationella, ligger också dei
miljövinster Citytunnel skullesom en ge.

Utredaren denna bakgrund ochmot Halmö-regio-anser att staten
tillsammans bör det ekonomiska för tunnelnsnen ta anvaret

tillkomst. Redan under förhandligarna Halmöhusöverenskom-om
melsen uttalades från företädare för Halmö stad vilja attenmedverka finansieringen.i

Vad först beträffar medverkan bör finansieringenstatens ske i
former till huvudmannaskapet för tunnelns byg-som anpassas
gande, drift och underhåll. Då Svedab redan har riksdagens
uppdrag i dessa avseenden föratt de svenska anslut-svaraÖresundsbronningarna till och då Citytunneln skall anslutas
till denna det lämpligt Svedab får förattsynes ansvaret
Citytunneln på sätt. Utredarens kontakter med Banverketsamma
och Kommunalförbundet för Malmöhus kollektivtrafikLäns visar

de delar denna Utredarenatt gör bedömningensyn. att ettsådant barainte förenligtär med avtaletarrangemang med
Danmark därtill skall åtagandeutan från svenskettses som
sida går utöver det mellanstatliga avtalet och möjliggörsom

Öresundsbronbättreett utnyttjande för det kollektivaav
resandet.

Vad så gäller den konkreta utformningen medverkan istatensavfinansieringen eventuell Citytunnel den enklasteav en synesoch praktiska vägenmest bygga vidare på den modellattvara
redan valts Öresunds-för de svenska anslutningarnasom till

bron, nämligen statlig lånegaranti för Svedab. Den är dagen i
begränsad till högst 1 900 milj kr prislägei juli exkl1990
kapitaltjänstkostnader och måste därför höjas dennaomfinansieringslösning väljs för Citytunneln.
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tunnel-andel ifinansieringenställetSkulle i statensav
måstestomnätsplanför Banverketsske inomprojektet enramen

de projektbeträffandegörasomprioriteringväsentlig nusom
skulleochsvårligenlåter sig görasingår i planen. Detta

grund förtillliggerurvalskriterier,medföra deatt som
inriktning, överges.planens

CitytunnelförfinansieringskalkylenbedömerUtredaren att en
milj kr,000investeringskostnad 4utgå frånbör om caen

kostnader framdå allainkluderasHäri1994.prisläge januari
Kostnadenkapitaltjänstkostnader.inkldrifttagandet,till

tillKonsultSydkraftkostnadsberäknadtunnelfräst avavser en milj400osäkerhetsmarginalenangivnaden610 milj kr3 omsamt
svårighetsgrad.projektetsberor påadderasosäkerhetenkr. Att

såprojektetbedömningendärutöverKonsulten gör att rymmer
kommerintevid casekostnaden worst attrisker attstora

osäkerheten.den angivnaförinomkunna täckas ramen

beslut propriksdagensochpropositionregeringensEnligt
anledningmed199091:379rskr19909l:TU31,bet1990912158,

Öresund börförbindelse överfastDanmarkmedavtalet om enav Öresundskonsortiets tilllån med hänsynföravskrivningstiden
år.30karaktär kunnalångsiktigamycketinvesteringens vara ca

dessÖresundskonsortiets ifinansieringskalkyl attutmynnar
bronår efter24återbetald inomskallskuld attsamlade vara

finansierings-sinutgångspunkt häri imedharSvedaböppnats.
skallåtagandennuvarandemedbolagetmedkalkyl räknat att
Danmark,imotsvarighetår. Svedabs16efterskuldfritt cavara åtag-Öresundsforbindelsen, ekonomiskthar störreettAS som

år. förtjänarefter 30skuldfrihet Detmedräknarande, ca
real-antagandenkänsliga förkalkylerna ärpåpekas omatt

räntan.

förutgångspunktårs avskrivning30har tagitUtredaren ensom
finansie-isträcka sigSvedab skulle kunnalångthurkalkyl om realräntaantagandeHedCitytunnel.ringen ett om sammaav en

Öresundskonsortiet, förskulle gränsen4för procent,som medgernivågå vidCitytunneln attförupplåningSvedabs somen
finansieras.investeringen kan34 av

Citytunnelnfinansieringenmedverkan iSvedabsKalkylen för av
förligger inomkostnader,defrån vissautgår ramenatt somav

garantirambeslutadochåtagandennuvarandebolagets som
kaninvesteringarvissamindrepå, blirbaseras attgenom

prisnivå; dubbelspåret1990 årskr i430 miljcareduceras
tillanslutningentill FosiebyLernackenvidbrofästetfrån

delenkelspårigt ochKontinentalbanan kan göras av upp-en
Fosieby-Malmöpå sträckanKontinentalbananrustningen av

bortfalla.Central-Arlöv

30
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Utredarens påförslag denna punkt sålundaär City-att om-tunneln skall byggas åtaganden blir högst 3 000 miljstatens-kr räknat prislägei januari 1994. detta krävsFör riks-ett
dagsbeslut höjd lánegaranti för Svedab. uppnåFörenom att
jämförbarhet med nuvarande måstegarantiram det utvidgade
åtagandet omräknas till prisläge exkl kapitaltjänst-1990
kostnader. sådan kalkylEn visar krävsdet höjningatt en av

lånegarantiSvedabs med 2 från100 milj kr, 900 till1 0004
milj kr. dåHänsyn har tagits till den tidigare nämndareduk-
tionen investeringarna 430 milj kr deti planerade gods-av
spåret till Lernacken och i Kontinentalbanan.

Vad då fattas finansieringi Citytunnel bör regionensom av en
bidraga med. Utredaren har med Kommunalförbundet för Malmöhus
Läns kollektivtrafik diskuterat finansieringslösningen som
innebär regionen Kommunalförbundet ställeratt ränte-genom ett
fritt lån miljard1 kr prisläge januari 1994 till Svedabsom
förfogande med återbetalning den 31 december år 2032.senast
Lånet utbetalas till Svedab fyrai trancher enligt följande.

milj kr100 1 januari 1996
milj kr300 1 januari 1997

300 milj kr 1 januari 1998
milj300 kr 1 januari 1999

Skulle kostnaden överstiga 4 000 milj kr bör Svedab och
regionen för denna i proportionerna 3:1. Motsvarandesvara
justering respektive medverkan finansieringeni börpartsav
ske kostnaden blir mindre.om

Frågan huruvida det rimligtär belasta Svedabs balans-att
räkning med så skuldsättning kan endast besvarasstor ien
politiska Bolaget arbetar påtermer. inte marknadens villkor

är helt beroende denutan garanti ställerstaten Enav som ut.
återbetalningstid omfattar år30 mycket långär ochsom ut-
redaren den riksdagen tidigareatt angivna gränsenanser av omår30 skall respekteras även Svedab skulle åläggas medverkaom

finansieringeni Citytunneln. medverkanStatens finansie-iav
ringen Citytunneln bör därför inte överstiga den härav an-
givna.

Utredaren utgår från de företag trafikeraratt Citytunnelnsom
betalar avgifter till Svedab för utnyttjandet. Utredaren gör
ingen bedömning storleken på dessa de torde såav men vara
begränsade de inte nämnvärt påverkar finansieringskalkylen.att

För innebär åtagande deltaga finansieringenstaten ett iatt avCitytunneln Svedab bolagets lönsamhet försämrasattgenom
vilket i sin leder till minskad utdelning påtur en statens



37341994-04-28

från förväntadeavstårårytterligare 14 statenaktier. I
budget.därmedbelastas statensintäkter. Ytterst

Citytunnelnförkostnadendelförbörregionen avAtt ensvara
betydelse förharTunnelnframhållits. storhar tidigare

kalkylensamhällsekonomiska ärdenutfalletochregionen av skallkan motiveras statenprojektet inte ensamsådant omatt
kostnaden.stå för

tillkollektivtrafik harMalmöhus LänsKommunalförbundet för
den angivnainvändningarframfört vissa mot upp-utredaren

depå grundsynenbaseras attDefinansieringen.läggningen av Öresundsförbindelsen skall enses sommedel avgenererassom föranvändaskunnaoch regionenfinanseringskällaregional av
Citytunneln.

CitytunnelnfinansieringanförtharKommunalförbundet att aven böravskrivningstidbestämdtäcka inomSvedab kanvadutöver en
återbe-SvedabdetEfterSvedab.lån till attutformas ettsom börÖresundsförbindelsens anslutningarlån förtalat övriga

kapital-regionenstäckningmedåterbetalaslånregionens av
resultat.Svedabstillkoppladkostnad,

tillkompensationensålunda gjortKommunalförbundet har
utvecklas.resultatSvedabshuravhängigregionen av

på in-avkastningentill hurhelt knutenlönsamhet ärSvedabs
harutredningÖresundsbron dennautvecklas. Iivesteringen

beslut iriksdagensförutsättningardevaritutgångspunkten som
så lång-osäkerheten ibetonaspå. ettvilar Därbrofrågan

talar förfråga attDettahär endet ärprojektsiktigt om.som finansieringen.uppgörelsefinnas ibörflexibilitet omviss en
står fördeninteframhållits bör statentidigare somvaraSom måsteCitytunnel. Detmedförenadekostnader äralla de ensom föroch regionensmellanbalans ansvarrimlig statensfinnas en

investeringen.

finansieringenförformenpresenteradeKommunalförbundetDen av investerings-någon delpå siginteregioneninnebär tar avatt
investering-påavkastningendvsresultat,Svedabskostnaden om 1990912158. En-förväntade propblir detOresundsbron,ien underkan, vissablir sämreresultatetfall an-detdast i att

kostnad.på sigkommataganden, regionen att ta en

retroaktivtutfästaskulle sigSvedab attAtt staten nu genom Kommunalförbundetsmedenlighetiregionenår kompensera2032
bördefördelning.förgrundenrubbaskulleförslag en

32
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Det Kommunalförbundet framförda förslagetav till uppgörelse ommedverkanregionens i finansieringen Citytunneln bör därföravinte modifieringar läggasutan till grund för samfinansie-enring stat-region.

Utgångspunkten för uppgörelse mellanen ochstaten regionenmåste vila på principen regionen slutändanatt i försvarar enbetydande del investeringskostnaden förav Citytunnel. Denendiskuterade finansieringsinsatsen för Svedab och regionen inne-bär relation 3:1. Sammarelationen bör ocksåom den slut-varaliga kostnadsfördelningen mellan ochstaten regionen.

Somtidigare nämnts kan det finnas skäl bygga inatt vissenflexibilitet i uppgörelse finansieringen.en En möjligom vägär i uppgörelse utgåatt från slutligen att avstämningenskall göras när Svedabs lönsamhet kan överblickas, dock senastnågra år före återbetalningstidpunkten, förslagsvis senastunder år 2030. Parterna bör dock redan i uppgörelsen vilkaangeprinciper bör vägledande vid slutavstämningen.som vara Ensådan princip bör den angivna:vara regionen i slut-ovan attändan för betydande delsvarar kostnadenen för tunnel-avprojektet.

Kommunalförbundet har också tagit frågan bidrag från denupp omEuropeiska ÖresundsbronCitytunneln.Unionen till Utredarenutgår från den fråganatt prövas efter fråganatt ettomsvenskt medlemskap i EU avgjorts. Det är inte möjligt påattförhand bedömamöjligheterna till sådant bidrag.ett

ÖVRIGT

Hervårdesskatt

SvedabOm äger och upplåter Citytunneln avgifter blir före-motskattskyldigttaget för upplåtelsen enligt mervärdesskattelagen8 § anvisningarna 8:d. Avdragsrätt föreligger därmed för in-gående mervärdesskatt. Denna bedömning delas Skattemyndig-avheten och Riksskatteverket.

Harkinlösen

Malmö kommunär ägare till huvuddelen den mark kommerav somanspråki föratt Citytunneln.tas Företrädare för kommunenharför utredaren förklarat kommunensatt mark kan upplåtas utankostnad för projektet. deI ekonomiska beräkningarna har därförkostnader för kommunenägd mark inteav inkluderats.

33
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:hmmmocuKONTAKTER

förmedförts representanterdiskussionergång hararbetetsUnder
organisationer.ochmyndigheterantalstortett

Malmö kommun

SvedabBroförbindelsen ABSvensk-Danska -

Banverket

SJ

förKommunalförbundet
kollektivtrafikLänsMalmöhus

länMalmöhusLänsstyrelsen i

länMalmöhusSkattemyndigheten i

Riksskatteverket

anlitatsharutredningartekniskaFör

MiljökonsekvenserVIAK ABVBB

byggteknikKostnader ochKonsult ABSydkraft
byggteknikochKostnaderInstitutGeotekniskaStatens

ochKostnaderGeoteknologiförInstitutionenUniversitet,Lunds
byggteknik
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CITYTUNNELNS LOKALISERING - nALTERNATIVA JÅRNVÄGSTUNNELSTRACKNINGAR FOR

BAKGRUND
Olika förbättradetsätt svenskajämvägsnätets Öresundsbronatt kontaktmed och samtidigtför-attbättradeinomregionalaspårsystemetharletttill spår-principenmed Citytunnel centralaen genomMalmö. dennaskriftI sammanfattasöversiktligtarbetetmedolikaprövadealternativasträckningar.
MÅL FÖRLOKALISERING
Vidjämforelsermellanolikasträckningar mångaolikaär faktorerviktiga.Deviktigastekansam-manfattasenligtnedan.Detta faktorerär skiljerdeolikasträckningama.Utöversom dessafinnsgenerellafaktorer fördelarrör med Citytunnel generellt.som Dessaen rent generellaaspektermerberörsintehär.

Viktigafaktorerforval sträckning:av

medgestationeri stadsdelar mångamed arbetsplatserför fler sysselsatta- attgemöjlighettill direktresa Pågatåg,med

skapa tunnelsträckafiir minimeradriftskostnadergen att ochmaximera- trajikantvinster,

undvikabyggnader,ledningaroch dyrtär flyttaannat elleratt- som ersätta,
minimera ingreppi värdefullapermanenta kultur-ochnaturmiljäer,-
minimerastörningarnaunderbyggtidensamt-
minimerainvcsteringskostnadernaförmöjliggörarealistiskaatt finansierings-- lösningar.

Ovanståendefaktorer delvismotstridiga.är Citytunnelnslägei Malmöharvalts balan-attgenomfaktorernainom fordetöverordnadekravetsera rörandeinvesteringsmöjligheter.ramen
STUDERADEALTERNATIV

alternativaTre sträckningar Citytunnelni centralaMalmöbeskrivs.Valtalternativav belysesmedtvåolikabyggmetoder.l södraMalmöbeskrivstvåsträckningsaltemativ i arbetetprövas medsomde stadsdelarnai densåkalladeBrostaden.nya Vidarekommenteras Översiktsplanensdentidigare
sträckninglängskustenfrånMalmöCentralstationtill brofästet Lemacken.

varjeFör alternativ sammanfattningpresenteras sträckning,stationslägen,en ochav permanentatillfälligastörningar ungefärligainvesteringskostnader.samt

VALT ALTERNATIV SLUTSATS-Föreslagenlokalisering Citytunnelnbedömsbastuppfyllaovanståendemål.av Den stationslä-germedbästupptagningsområdenochbytesmöjlighetertill andragen transportmedel.sträckningenärden ochgenaste tunneldelendenkortaste.
sträckningenredovisasmedtvåolikamöjligabyggsatt,frånmarkytangrävdtunnelhelasträckan
eller tunnelmedgrävd dencentraladelenborradundermark.Medborrmetodenblir ingreppeni

ochkulturmiljömycketbegränsade.natur-

ingreppi ochkulturmiljöerbedömsi huvudsak tillfällignatur Relativt fåbyggna-art.varaav settderoch ledningarberörs.Stömingamaunderbyggtidenbedömshanterbaraliksomerforderliga
provisoriskatrafikomläggningar.Påverkan omgivningen klartmindrei detär delvisborrade
byggaltemativet.

Valdsträckninginnebärdenklanlägstainvesteringsniván.
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Sträckning
MalmöCentralstationsochiKalkbrottsgatani sydvästCitytunneln person-avgränsas norravav

dubbelspårstunnelkmkm 5,5totalabygglängd 10,5 utgörsSträckningensbangård. år avenvarav
tunnel.grävdschaktningfrånmarkytanbyggdgenom -

Hylliefal-nordostligriktningdagerisigjämvägsspåreni översträckerFrånKalkbrottsgatan öppen
CentralstationavslutasMalmöochi tunnelnHylliegårspåren österEñerstation norrut omtet.

bangårdsområdet.befintligmarknivåtilltunnelnmedenrampupp
vialdrottsplatsenforsätterGamlaunderdiagonaltunderPildammsvägen,Tunneldelenlöper

slutligenunderMalmöhusSlottochKungsparkenSlotts-ochunder österThottsgatan passerarom
långsida.Centralstationsintill Malmö södrakanalerna

Stationer
skapasforBrostadenOversiktsplanendenlordnasstationHyllie.HyllieSöder vattentom nyaom

stationen.exploateringsmöjligheterkringframtidagoda

underGamlasöder Stadsteaternstationanordnas Stadsteaternsträckningenvaldaden oml
finnssjukhusområdet detAllmännacityochinomframförallt i södra enDet somldrottsplatscn. är
StationCentralstationen.gångavståndtilllångamedidagarbetsplatserkoncentrationstor av Pågatågen.gångavståndtillarbetstagare000ytterligare22lägeStadsteatems ger
station.nuvarandeochintillförläggssöderCentralstationenunderjordiskadelen omDen avnya delarnadesödrasträckasigunderochkommerkanalenbelägenunder att avblir delvisStationen

nuvarandestations-kontaktmedochbratill citygångavståndkortalägetBörshuset.Detta ger
city.byggnadoch
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Lokalbussarhar hållplatspåCentralplanstor idagochi framtidaplaner.en l detsydligastationslä-
hamnarlokalbussamadirektovanpåget stationstaketoch därmedkortabytesforhållandenmel-gerlokalbusslan ochtåg.Genom marklängsnuvarandePågatågsstationatt frigörskanregionalbussar

dennadel,vilketförbättrarangöra omstigningsforhållandenamellanregionalbussochtåg.
sträckningen ocksåmöjlighet i framtidenbygga stationvidger att södrasjukhusområdetochenStadion,därmånga arbetsplatserkanutvecklas.nya

Permanentastörningarpåverkan
Ledningar olikaslagfinnsi berörda Endelmedtunnelnlängsgåendeav gator. ledningarkanläggas

i förtidochkorsandeledningarpermanent hängas tunnelschaktetom över underbyggtiden,Påuppså dessaintetunnelbygget.sättstör Tunnelnshöjdlägehar till kombineradesjälv-anpassats stora
fallsledningari CarlGustafs Därmedkankostsammaväg, ochkompliceradeomläggningarundvi-
kas.
Stora kV elledningar130 medblyhöljeocholjetryckfinnsi KungOscars ErikDahlbergsgatanväg,
ochCarlGustafs Dessaledningar känsligaväg. ochbehöverspecialbehandlasär underbyggtiden

påverkasintepermanent.men

Störningarunderbyggtiden
Byggnader
I Citytunnelnssträckningberörsi huvudsakendasttvåbyggnader,det sydvästradelenår Cardo-avhuset Gamlaldrottsplatsenochdensödradelen Börshuset.norrom av
AvväxlingskonstruktionutförsunderCardohuset.Börshusetssödradel rivsochåteruppförsnär
stationsbyggetklart,alternativtavväxlas.är
l Thottsgatan tunneln någraflerfamiljshus.Trångnära gatusektionochnärhettill bostads-passerar
hus restriktionerforbyggtidochbyggmetoder.ger

Parkernaturrniljö
Denkänsligastedelen tunnelsträckningen Slotts-ochär Kungsparken.av genom

debådaAv parkernascirka1800trädberörs åttiotalträd tunnelbygget.Cirkaett femtonträdav
bedömskunnaflyttastill Växtplats.Påkortaavsnittkan sigframgräva underträdannan man somÅterplanteringskabibehållas. med trädkommer ske.stora att

Kulturmiljö
Malmösmedeltidastadsområdeskyddat lagen kulturminnen.är genom om
Citytunnelnsl sträckningfinnsflera kulturhistoriskocharkeologisksynpunktintressantaområ-ur

den.Dessa bastionNyköpingvidär HovrättenStrandmuren, delen Kungsparkenmednorra avbastionCarlGustavvid ÖvreMalmöhusSlottmedeltidabebyggelse,Gamlaldrottsplatsen Mal-
boplatserochHylliestenäldersboplatser.mö, Arkeologiskautgrävningarkommer skeiatt sam-bandmedtunnelbygget.

Ytvattenkanaler
CitytunnelbyggetberörMalmöskanalerpåfyraställen.Det kanalstråckanmellanär Petribronoch

därHovrätten underjordiskstationbyggs, på ställeni Slotts-ochKungsparken.Undersamt treny
byggtidensäkrasvattengenomströmningeni kanalerna tunnelbyggetetappindelas.Föratt attgenom

vattenflödeti helakanalsystemetleds hjälpmedgarantera byggplatsemavattnet storarörav genom
i parkerna.

Ekonomi
TotalkostnadforCitytunneln -gravdtunnelharberäknatstill 3 100Mkri årsprisnivå.[990
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sträckning
personban-Centralstationsochi MalmöKalkbrottsgatani sydvästProjektetavgränsas norravav 2,5tunnelkmbygglängd 10,5km 5,5totala utgörsSträckningensgård. är som enenavvarav tunneldel,Resterande 3skjhismetød.i kalkbergetmedunderjordborrasfräsa.:långsträckakm

grävdtunnel.frånmarkytanschaktningbyggslcm, genom -
tunnel.grävdalternativetsträckningiföljerTunneluäckningen stort somsamma Hylliefäl-nordostligriktningijâmvägsspáreni dager översträckersig öppenFrånKalkbrottsgatan

CentralstationavslutasMalmötunneln.ochispåren österHylliegårEtterstation norrut omtet.
bangårdsomrádet.marknivånpåbefintligtilltunnelnmed rampuppen

fortsättervialdrottsplatsen,underGamladiagonaltPildammsvägen,löper längsTunneldelen
slutligenunderochMalmöhusSlottKungsparkenoch österunderSlotts- passerarThottsgatan om

långsida.Centralstationssödraintill Malmökanalerna

Stationer
CitynmneW-grävdtunnel.förblir desammaStationsplaceringama som ÖversiktsplanenBrostadenskapaslörstationHyllie.l denordnasHyllieSöder nyavattentomom stationen.exploateringsmöjligheterkringgodaframtida

underGamlaStadsteatesöderstationStadsteaternanordnassträckningenvaldaden oml u finnsdetsjukhusomxådetAllmännacityochinomallt i södra enframför somldrottsplatsen.Detär Stadstea-Centralstationen.Stationgångavståndtilllångamedarbetsplatserkoncentrationstor av Pågatâgen.tillgångavstånd000arbetstagareytterligare22lägetems ger
station.nuvarandeintillochförläggssöderCentralstationendelenunderjordiskaDen omavnya de-underdesödrasträckasigochunderkanalen kommerbelägenblir delvis attStationen
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lama Börshuset.Dettaläget kortaav gångavståndger till cityochbra kontaktmednuvarandesta-tionsbyggnadochcity.

Lokalbussarhar hållplatsstor Centralplanen idagochi framtidaplaner.l detsydligastationslä-hamnarlokalbussamaget direktovanpåstationstaketoch därmedkortabytestörhâllandenger mel-lanlokalbussochtåg.Genom marklängsatt nuvarandePågatågsstationñ-igörskanregionalbussarpådennaangöra delvilketförbättrar t h-hålln--d---nom mellanregi- - ochtåg.
sträckningen ocksåmöjlighet i framtidenger att bygga stationvid södrasjukhusområdeten ochStadion,därmånga arbetsplatserkanutvecklas.nya
Permanentastörningarpåverkan
Längsdenborradetunneldelen,cirka2,5km,bortfallersamtligaledningsomlaggningar.l övrigatunneldelarblir ledningsomläggningenidentiskmeddei CitynnmelM-grävdtunnel
Störningarunderbyggtiden
DenborradetunneldelensträckersigunderPildammsvågenfrån punktsöder JohnErics-en omväg till bastionsons norrut Nyköpingvid Hovrätten.Medalternativetborradtunnelminskasstör-ningar olikaslagradikalt.av

Byggnader
I sträckningenberörs endast byggnad,delardennu en södradelen Börshuset södradelav rivsvarsochåterupptörs stationsbyggetnär klan,är alternativtawäxlas.
Parkernaturmiljö
VarkenPildanunsv,Slotts-ellerKungsparkenberörs tunnelbyggeteftersomav tunneln borrasinukalkbergetunderjord.Av Slotts-ochKungsparkenscirka1800trädberörsingatrådi alternativetborradtunnel.

Kulturmiljö
Malmösmedeltidastadsområdeskyddatär lagen kulturminnen.genom omMeddetborradealternativetblir påverkanklart begränsad.huvudsakl berörsmer endastdekul-turhistorisktocharkeologisktintressantaområdenabastionNyköpingStrandmurenoch Hylliestenåldersboplatser.Arkeologiskautgrävningarkommer skei sambandatt medtunnelbygget.
Ytvattengrundvatten
Med borradCitytunnelberörsen Malmöskanaler parti.Detett kanalsträckanär mellanPetri-bronochHovrättendärdenunderjordiskastationenbyggs.Endastdetnedre detvågrundvat-avtenmagasinenpåverkaslängsdenborradesträckanochtätningsåtgärdemaförenklasi höggradhår.
Ekonomi
TotalkostnadförCitytunnel- borradtunnelharuppskattatsliggapå nivå alternativetsamma somgrävdtunnel,dvs3 100Mkri 1990årsprisnivå.
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MALMÖHUSÖSTERMALMÖ OMOCHSTRÃCKNING COMNORRALTERNATIV
SLOTT

sträckning personban-CentralstationsMalmöochiKalkbrottsgatansydvästi avnorrProjektetavgränsas av dubbel-km6,1 utgörskmblir 1l,l enbygglängd avtotalaCitytunnelsuäcloiingens varavgård.
grävdtunnel.markytanfrånschaktxiingspårstunnelochbyggsgenom -

Hyllietäl-nordostligriktningöveridagerjämvägsspârenisig öppensträckerKalkbrottsgatanFrån avslutasCentralstationMalmöochtunnelnin i österspårenHylliegår omstation nomitEñertet. bangârdsomrâdet.påmarlcnivåbefintligtillmedtunneln uppenramp
viafortsätterldrottsplatsen,GamladiagonaltunderPildammsvägen,längsTunneldelenlöper intillslutligenochSlottMalmöhusKungsparken passerarösterochSlotts-under omThottsgatan

långsida.CentralstationsMalmö norra
Centralstation.Malmösöderi lägekmlängre0,6 än ettblir omTuimelsuäclaiingen ca be-Centralstationenstationslägeunderjordisktfrån omtunneln norrettTuxmelängdenökar attpga inkopplingspunktentill motframspåranläggningarbefintligabangârdensunderförlängashöver Starkförsvåras.Kontinentalbanar.tillspårmedInkopplingKontinentalbanan.ochstambanansödra personban-tillsträckakortKontinentalbananLundavägentill pgamarkplanetfrånkrävslutning

gården.

Stationer grävdCitytunnelnförblir desammastationStadsteatern somochHyllie -stationförLägena
tunnel.borradtunneloch

Centralsta-nuvarandeintillochförläggsCentralstationen omunderjordiskadelen norrDen avnya medcirkacityökartillavståndetstationsbyggnadnuvarandekontaktbra menlägedettation.I ges
100m.
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Lokalbussarhar hållplats Centralplanidag framtidastor ochi planer.Omstigningen mellanlo-
kalbussochtåg klandominerandeär ochbörhabästaomstigningsförhållanden.Lokalbusstrafikan-

får i nordligtstationsläge100 gångavståndter ett till tågen.m
l nordligtstationslägcbörregionalbussamaett Centralstationsbyggnadenangöra förnorrom attgebraomstigningsmöjligheter.Körvägamaförpasseranderegionbussarförlängs.

Permanentastörningarpåverkan
Omfattandeomläggningbehövs två tryckavloppsledningari Citadellsvägen.stora Dessakorsarav
tunneln tvåställenochpå långsträckaliggerledningarnai tunnelnslängdriktning.Ledning-en

måste i driñoavbruteteftersomde hand delar Malmösarna avloppsvatten.vara tar storaom avStörreomläggningkrävs fjärrvärmeledningar, försörjerområdet ochnordostav Cent-som norr omralstationen, övrigFör tunneldelblir ledningsomläggningenidentiskmeddei Citytunneln-grávd
tunnel.
Konflikteruppstårmedgodsspårettill Limhamn antingenmåsteläggasi tunnelelleráterplace-somovanpåtunneltaket.ras
Inkopplingmedspårtill Kontinentalbananförsvåras.Starklutningkrävsfrånmarkplanettill Kon-
tinentalbananLuridavägenkortsträckatill personbangården.pga

Störningarunderbyggtiden
Spårsystemet
Alternativetmedföromfattandeprovisoriskaspåromläggningarunderbyggtiden.Därtill kommer
spåråterställningeftertunnelbyggetochdriñstömingarförpågåendetrafik bangårdsontrådet,

Byggnader
dettaI läge den stationenundernuvarandestationshall, parti30 brettochnorra passerar nya ett mlångt.220 Avväxlingskonstrulnionerkrävs.Centralstationensbyggnad statligtbyggnadsmin-m är

Befintligahusi Kv Flundran Citytunneln,inlösenochrivningkrävs.VästraStationsne. passerasav
byggnadberörsochkanantingenrivaselleravväxlas.UnderCardohusetssydvästrahörnutförsav-växlingskonstmktioner.

Parker
Denkänsligastedelen tunnelsträclcningen Slotts-ochär Kungsparken.av genom

debådaAv parkemascirka1800trädberörsi dennasträckning åttiotalträd tunnelbygget.ett avCirkafemtonträdbedömskunnaflyttastill plats.Påkortaavsnittkan sigframgrävaannan manunderträd skabibehållas,som

Kulturmiljö
lngreppenblir i desamma förCitytunnelm-grävdtunnel.stort som
Malmösmedeltidastadsområdeskyddat lagenär kulturminnen.genom omCitytunnelnsI sträckningfinnsflera historisksynpunktintressantaområden.Dessa bastionerärur
kringMalmöhusSlottochnordvästradelen GamlaStaden,boplatserunderGamlaldrottsplatsenav

i Hyllieområdet.samt
Störreingreppi bastionsområdetdirektintill MalmöhusSlottskermeddennasträckning.
Arkeologiskautgrävningarkommer skei sambandmedtunnelbygget.att

Ytvattenkanaler
CitytunnelbyggetberörMalmöskanaler fyraställen.Det delen Suellsharnnenär därnorra avdenunderjordiskastationen HamnkanalenVästra vid Hovrättsbron påtvåställenipasserar, samt
Slotts-ochKungsparken.Underbyggtidensäkrasvattengenomströrrmingeni kanalerna attgenomtunnelbyggetetappindelas.För vattenflödethelai kanalsystemetleds medatt garantera vattnet
hjälp byggplatsemai parkerna.rörstoraav genom

Ekonomi
lnvesteringskostnaden,inklusiveledningsomläggningochförlängdtunnelsträcka,blir 500mil-ca
jonerkronorhögre.
Totalkostnadfördettaalternativharuppskattatstill Mkr3600 i 1990årsprisnivå.

årligadriñskostnadenDen ökar längrespårsträcka. gällerrrafikantkostnadema.Sammapga
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MALMÖ VÃSTESTRÃCKNING C OCHNORROMALTERNATIV
SLOTT

sträckning
CentralstationsMalmöochisydväst KalkbrottsgataniSträckningsaltemativetavgränsas norravav dubbel-6,6kmbygglängdblir 11,6km utgörstotalaSträckningenspersonbangård. av envarav

grâvdtunnel.markytanschaktningfrånspårstunnelbyggdgenom -
Hylliefäl-riktningnordostligi överjämvägsspåreni dagersigsträckerFrånKalkbrottsgatan öppen

CentralstationavslutasMalmöochi tunnelngårspåren österEñerstationHyllie norrut omtet. löperlängsPil-Turmeldelenbangårdsområdet.marknivåpåbefintligtilltunnelnmed uppenramp SlottsparkenvästerGustafs ochviaCarlfortsätterPildarmnsparken, vägunderdammsvägenoch
långsida.Centralstationsintill MalmöslutligenSlottochMalmöhus norrapasserarom

söder MalmöochMalmöhusSlotti lägeblir kmlängre öster omTurmelsträclmingen l,l än ett om från under-tunnelnökar ettTurmellängdenCitynmnelläget.valda attdetCentmlstation,dvs pga
befintligaspa-bangårdensunderförlängasCentralstationenbehöverstationslägejordiskt omnorr Kontinentalbanan,ochstambananochinkopplingspunkten södraranläggningarframtill pgamot

MalmöhusSlott.förlängdsträckningvästerom

Stationer
grävdför Citynmnelrfüblir desamma tun-lägestationStadsteaternsochStationHyllies som

tunnel.nelbarrad
Centralsta-intill nuvarandeochCentralstationenförläggsunderjordiskadelenDen omnorravnya cirkamedtill cityökarkontaktenstationsbyggnadnuvarandekontaktbradettalägetion.I menges

100m.
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hållplatsLokalbussarhar påCentralplzinidag i framtidaoch planer.stor Omstigningmellanlo-en
klankalbuss tåg dominerandeoch ochbörhaär bästaomstigningsförhållanden.Lokalbusstrafiken-

nordligtstationslägefår gångavståndi 100 till tågen.ter ett rn
stationslägel börregionalbussamanordligt Centralstationsbyggnadenett angöra föromnorr attgebraomstigningsmöjligheter.

störningarpåverkanPermanenta
Omfattandeomläggningbehövs två tryckavloppsledningari Citadellsvägen.Dessakorsarstoraav

tvåställenochpåtunneln långsträckaliggerledningarnai tunnelnslängdriktning,Ledning-cn
måste i drift oavbruteteftersomde hand delar Malmösavloppsvatten.tararna vara storaom av
omläggningkrävsStörre fjärrvärmeledningar, försörjerområdet ochnordost Cent-av som norr omCarlralstationen.Längs Gustafs erfordrasocksåmycketomfattandeväg VA-ledningsarbeten.

Konflikteruppstårmedgodsspårettill Limhamn antingenmåsteläggasi tunnelelleråterpace-som
tunneltaket.ovanpåras

Inkopplingmedspårtill Kontinentalbananförsvåras,Starklutningkrävsfrånmarkplanettill Kon-
tinentalbananLundavägenkortsträckatill personbangården.pga

Störningarunderbyggtiden
Spårsystemet
Alternativetmedföromfattandeprovisoriskaspåromläggningarunderbyggtiden.Därtill kommer
spåråterställningeftertunnelbyggetochdriñstömingar pågåendeför trafik bangårdsområdet.

Byggnader
l detta läge den stationenundernuvarandestationshall, parti30 brettochnorra passerar ettnya mlångt.220 Avväxlingskonstmktionerkrävs.Centralstationensbyggnad statligtbyggnadsmin-m är
ne.
Citytunnelnkommeri konfliktmedKommendanthusetbastionBanér,nordväst MalmöhusomSlott.Awäxlingskonstruktionkanbli aktuellt.Daghemsbyggnaderi Slottsparken datacen-samtentral vid Regementsgatanbehöver liksomVästraStationsbyggnad.Rivningellerawäx-passeras
ling.

Parker
TunnelsträckningengårigenomSlottsparkensvästligastedel..

Kungs-Av ochSlottsparksområdetscirka1800trädberörsi dennasträckning fyrtiotalträdett avtunnelbygget.Påkortaavsnittkan sigframunderträd skabibehållas.grävaman somTunneln ocksålängre underPildammsparkensnordöstrahörn i alternativasträck-passerar än
ningar MalmöhusSlottöster dåPildammsparkenknapptberörs,l dettaalternativbehöverom ett
trettiotalträdawerkas.

Kulturmiljö
Malmösmedeltidastadsområdeskyddat lagen kulturminnen.är genom om
dennasträckningl finns del historisk intressantasynpunkt områden.Dessaområdena bas-ären ur

Banértion nordväst MalmöhusSlott,området GamlaldrottsplatsenochHyllie.nära Arkeolo-om
giskautgrävningarskeri sambandmed tunnelbygge.ett
Ytvattenkanaler
CitytunnelbyggetberörMalmöskanaler ställen.Det Suellshamnendärunderjordiskårtre norra
stationbyggs,CitadellsharnnenochTurbinkanaleni Slottsparken.Underbyggtidensäkrasvatteng-
enonisttêmningeni kanalerna etappindelas.tunnelbygget För vattenflödetiatt attgaranteragenom

ledshela medhjälp byggplatsema.kanalsystcmet vattnet rörstoraav genom
tunnelbyggetocksåberörden behöverEñersom Pildarnmen dennavallas underbyggtiden.norra

Ekonomislträckning MalmöCentralstationoch MalmöhusSlottblir tunnelnblirMed västernorr om omen
CitytunnelnWgrävdtunnelborradtunnel. blir investeringskostna-Därmedcirka änlängre1,l km

kronorhögre.den miljoner800ca
dennasträckningenhar till Mkr i årsprisnivå.Totalkosmad uppskattats 3900 1990för ca

driftskostnadenökar längre gällertrafikantkosmaderna.Den spårsträcka.årliga Sammapga
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sträckning byggddubbelspårstmnelkm 7,8km genom8,8 utgörsbygglångdtotala ärsträckningen avvarav
tunnel.grävdmarkytanschaktningfrån - Central-MalmöiochKalkbrottsgatani sydvästtunnelsnäckning norravavgränsasFöreslagen av

personbangård.stations till -5+10höjdpåfrånkurvaspåreni mgår carnKalkbrottsgatan crochLemacken enMellan en förbidagerjämvägsspårensig öppensträckerKalkbrottsgatanFrånkantunnelninnan starta. Lim-nnnelnspårenin igårKalkbrottetriktning.Norr genomnordligisidaKalkbrottetsvästra om Limhamns-underlängskustmtunnelnfortsätternordöstligriktninglKalkbrottsgatan.underhamn Citadellsvä-medparallelltjåmvägsområdetÖresundsparken,följerRibersborgsstrandenochfältet,
långsidi.CentralstationsintillMalmöslutligenför norraattösterut passeragen CiynumelnWgrävdsträckningeni denvaldamotsvarandedellängrekmTurmeldelen2,3 änår

tunnel.tunnelborrad

Stationer lägedettaCentrilstation.1nuvarandeintillochförläggsstationenunderjordiska omDen norrnya 100ökarmedcirkacitykontaktenstationsbyggnad m.nuvarandekontakttillbra menges
lo-mellanOnstigningplaner.framtidaiochidagCentralplanhållplatsharLokalbussar storen bokalbusstrafiken-omstigningsförhållandei.habästabördominerandeochklarttågochkalbuss är

till tågen.gångavstånd[00stationslägenordligtifår ett mter förCentralstationsbyggnadenattgeregionalbussarnaangörabörstationslägenordligt norroml ett
omstigningsmöjligheter.bra

be-tillräckligteftersomtågtrafikskapasregionalförfler stationeringakansträckanLängs nya Hyllie.ochStalsteatemstationertvåCitytunnelnsJlängssträckan.saknasfolkningsunderlag
Hyllie.stationjfrfinnaskommerinfartsparkeringmed attstationingen
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Det framförallt i södracityochiär Allmännasjukhusområdet detfinns koncentrationstorsom enarbetsplatsermedlångagångavståndtill Centralstationen.av Kustaltemativetliggeri utkantenavarbetsplatserochfåringencentrum, betydelseforregionaltrañken.passerar

Permanentastörningarpåverkan
Omfattandeomläggningbehövs två tryckavloppsledningarCitadellsvägen.istoraav Dessakorsar
tunnelnpåtvåställenochpå långsträckaliggerledningarnai tunnelnslängdrikming.en Ledning-

måste i driñoavbruteteftersomde hand delararna vara Malmöstar avloppsvatten.storaom avStörreomläggningkrävs ljärrvän-neledningar försörjerområde ochnordostav Cent-som norr omralstationen.
Konflikteruppstårmedgodsspårentill LimhamnochKockumsomrádet antingenmåsteläggassomi tunnelelleråterplaceras tunneltakei.ovan
lnkopplingenmedspårtill Kontinentalbananförsvåras.Starklutningkrävsfrånmarkplanettill
KontinentalbananLundavägenkortsträckatill personbangården.pga
Störningarunderbyggtiden
Spårsystemet
Alternativetmedföromfattandeprovisoriskaspåromläggrtingarunderbyggtiden.Därtillkommer
spåråterställrtingenochdriñstömingarför pågåendetrafik bangårdsområdet.Bangårdsområdet
vidVästraStationmåste driftunderbyggtiden.tasur
Byggnader
Etttiotal medsmåhustomter tunnelnliksom6-8industribyggnaderLimhamnspasseras in-av
dustriområde.Vid tunnelbygge Återuppbyggnadrivs industribyggnademaett ochsmåhusen. sker

tunnelbyggetnar klart.är

Parkernaturmiljö
känsligasteDen naturmiljöni tunnelsträclmingendelenlängsRibersborgsstrandenär ochLim-

hamnstältet.Områdena Malmöbomasrekreationsomrâdenär meddirektanknytningtill Ribergs-
Även Öresundsparkenborgsbadstränder. delen berörs.norra av

Kulturmiljö
l tunnelnssträckningfinnsingadirektkulturhistorisktellerakeologisktintressantaområden.Mar-

Linthamnsfältetkenlängs ochRibersborgsstrandenutfylldalandomráden.är

Ytvattenkanaler
TunnelbyggetberörMalmöskanaler ställen.Det Suellshamnentre är där underjordisknorra nystationbyggs.utloppetfrånCitadellshamnenochinloppet Öre-till Turbinkanalen. dammariTre
sundsparkenberörs.

Ekonomi
Totalkostnadenhar uppskattatstill 3 500Mkr i 1990årsprisnivå.grovt

Sammanfattning
ÖversiktsplaniDen 1990föreslagnatunnellängskustenbedöms alternativsämreett änvaraCitytunneln. DenuppfyllerkravenpågenomgångstrafikvidMalmöCentralstationochavlastning

Kontinentalbanan, den fåarbetsplatserochskulleinte någonbetydelseförav regi-men passerar
onaltrañken, länkarDen inteBrostadentill Pägatågsnätet,övergångenfråntunneltill bro svårär att
klaramedrimligspårstandard.
Medgodstågen RingvägenlängsYttre gårsammankopplingenmedpersontågsspåreninte lösaatt

landpå ler-nacken.De anläggningarnavidCentralstationen tekniskaproblemstöternya somsvåraochdyrbara lösa.Dessutomblirär självatunneldelen2,3kmlängreatt ochdärmedavsevärt
dyrare.
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STRÄCKNING BROSTADENIALTERNATIV

Översikts-medi sambandundersöktsi södraMalmöharförCitytunnelnalternativsträckningEn
Brostaden.planearbetetfor

Vintricbtill söderRingvägensträckningalternativa YttreföljerdennaFrånKalkbrottsgatan om
igårspårenHylliehöjdmedkmlångbåge.lgår i l,8 vattentomvarifrånjärnvägen norrut en

tunnelnunderstaden,
byVintrieSydstationMalmödiskuterats väster samt statvåstationeralternativethar enl omen- exploatering markenframtidaförSyd möjligheterMalmöStationtionintill Pildammsvägen. avger liggerbiltrafik, denregionaltill sämretill i förhållandebraStationenliggeromkringdenna. men

Översiktsplanearbetet koncentrationharkollektivtrafiken.lregionalaochlokalatill för den aven
tillbegränsatsringvägenYttreutbyggnadersödermedanHylliefältetbebyggelseskett om

intesydkandärmedMalmöStationlågbebyggelse.Bunkeflostrandmed geskompletteringarav Hyllie.stationCitytunnelnsupptagningsområdestora somsamma sträcka.på längreRingvägensamtörlaggningmedYttrcAlternativethar on
kostnadernatunnel,vilketökartunnelborradCitytunnelnWgrävdkmlängreAlternativet 1,3 ånår

Mkr.till 3200uppskattatsalternativharfördettaTotalkostnadformed 100Mkr,ca jam-standardkravforställdainteochlösningenkurvstandardJåmvägsspårenfår motsvararsämre
väg.

VintriegårdenErlandsrogårdarnamellankrañigbarriärorsakaralternativetJämvågsschalcten enav ibankskärYstadTrelleborgframtidaspåretskBunkeflokyrka.Detoch motVintriebymot
Vintriegården.Erlandsroochgårdarnakulturhistorisktintressantade

byg-förkostnadendenlägresträckningen,valts denhari södraMalmöCitytunneln genarepga fjämågsstationochlokaltågs- samtsamordnamöjligheterrestider,tågdriñ,kortareochgande att
Brostaden.bebyggelseiframtidasarnplaneringsfördelarmedpga
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Boende och arbetstillfällen inom 0001 frán stationslägenmeter
Station antal arbetstillfällen antal boende

1990 utbyggn.möjl. utbyggnmöjl.1990
mCentralstationen 27000 7000 10000 s 000

Stadsteatern 22000 1000 25000 -Stadion 4000 4000 14000 3000
Hyllie e000 2 e000000-
Lundavägen 11000 2000 13000 6000
Lönngatan 7000 20000- -Fosie 4 000 0002 9000
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Sammanfattning0.

förutsättningarpåbyggerMalmöiCitytunnelnkalkyl församhällsekonomiskaFöreliggande
Resandeprog-Malmöhus län.iLänstrafikenochkommunMalmömedsamrådiframtagna

Länstrafiken.uppdragTransek AButförtshar avavnosema
5,5innebärgrävdAlternativet caenCityturmeln prövas.utformningaralternativaTvå av detutförsborradalternativetIAnnetorpsvägen.ochMalmö Cmellantunnelgrävdlångkm

vägEricssonsJohnsöder genomochHovrätten straxmellan omavsnittetlånga2,5 kmca Kommunikations-denuppdragAnlâggningskosmadenhar avavkalkberget.iborrning
3,7respektive3,3tillberäknatsDennisBengt cautredningsmannenutseddedepartementet

1993-01.prisnivåiuttrycktochbyggtidenunderexklusive räntor momskrmdr

motiveraskanutförande,oberoendeMalmö,iCitytunneln avtyderKalkylen att alternativet,borradeför det900 mlcrunderskottblirResultatetsamhällsekonomiskt. ett caom
-22%.avkastningvilket om caenger

Bakgrund

samordnadÖresundsförbindelsen behovethar enavbeslutkommandemedsamband omI Kalkylenkommun.MalmöaktualiseratsMalmöCitytunneln i a avprojektetbedömningav kommunMalmömedsamrådiframtagnaförutsättningarpåbyggerPMi dennaredovisade
län.MalmöhusiLänstrafikenoch

påframtagitshargrävdochborradalternativentvådeförAnläggningskostnaden
Dennis.BengtutredningsmannenutseddeKommunikationsdepartementetdenuppdrag avav

Förutsättningar2.

Resandeprognoser2.1

Kontinental-tillanslutningjämförelsealternativet,förresandeprognosbyggerKalkylen
tillkomsteninnebärandeutredningsaltemativen avochregeringsavtalet,medenlighetibanan skillnadmarginellmycketinnebärutredningsaltemativenolika enMalmö. DeiCitytunnelen identisk.förutsattsharresandeprognosen varavarförförutsättningartågtrafikensvad avser

län. DenMalmöhusiLänstrafikenuppdragpåTransek ABframtagits avharPrognoserna av mil.10inomregionalaendasthanterar resorFREDRIKprognosmodellentillämpade
hbedömtsCitytunneln har aföljd mtilltågresandetlångvägadet avFörändringen av

elasticitetsberâkningar.

ochbilaga lframgårPrognosresultatet av

Demografi2.2

har150 sttotaltdelområdenolikapåuppdelad2005årföri MalmösysselsattaAntalet
Stadsbyggnadskontoret.kommun,Malmöprognosticeratsav

stationvidCitytunneloberoende utomförutsättsharMalmö eni av2005årDemografm vara idetmedanhållits konstantstationenharvidsysselsattaAntaletSyd.HyllieMalmöMalmö
Syd.vid MalmöbostädernågraförutsättsinteCitytunnelfallet utan
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Citytunneln i Malma samhällsekonomiskkalkyl-

2.3 Tågtrafik

bådeTrañkupplägget i jämtörelse- och utredningsalternativ förutsätter utbyggnader övrigav
infrastruktur enligt gällande planer för innebärperioden 1994-2003. blDet Västkust-atta

Ängelholm-Helsingborg.banan utbyggd till dubbelspårâr delen Detta ärutom en
förutsättning för utbyggd regionaltågstrañk i Skåne.västraen

harDen tågtrañk legat till redovisasgrund för resandeprognosema i bilagasom

2.4 Busstrafik

lokala busslinjenätet iDet Malmö i alternativen Citytunnel justeratär med så vissa linjeratt
18 il 13 och dras anslutning till Hylliede stationernaMalmö och Stadsteatern.nya

regionala busstrafiken altemativskiljande.Den är

Samhällsekonomisk3. kalkyl

Nedan redovisas samhällsekonomiska intäkterde kostnader och uppstår i utrednings-som
alternativen borrad och grävd. skiljer sig, tidigareAlternativen nämnts, endastsom
vad kostnadssidan. Vid redovisning benämns båda alternativen därförnyttomaavser av
UA.

Nyttoberälcningama följer anvisningarna i Banverkets beräkningshandledningBVH 106.
Samtliga redovisade inkluderar eventuella skattefaktorer ingetposter annatom anges.

Sammanställningen inkluderarnedan även på dendanskasidantill följd Citytunneln.nyttor av

3.1 Kalkyltekniska förutsättningar

Samtliga kostnaderoch intäkter i prisnivå 199301.uttrycktaär
Investeringen kalkylmässigt genomföras under perioden 1994-1997 4 årsantas
byggtid. Kalkylperioden 60 år från trañkeringsstart.är
Samtligakostnaderoch intäkter diskonterastill 1994nuvärde med5 % real kalkylñnta.
Den generella resandetillväxten i genomsnitt 2 % år 1998-2020. Förantasvara per
perioden efter år 2020 oförändrat resande.antas
Resandet vid kalkyltelcnisk tratikeringsstart, d år 1998, har erhållitsv s genom
nedräkning för år 2005 tillvåxttalct.med antagenprognosav

3.2 Samhällsekonomisk anlägguingskostnad

Alternativet harborrad kostnadsberäknatstill 3270 mkr och alternativet grävd till 3590
mkr exklusive under byggnadstidenräntor och uttryckt i prisnivå 1993-01. Byggtidenmoms
har beräknatsuppgå till fyra år.

Kostnadsberäkningeninnefattar delen mellan anslutningentill nuvarandepersonbangårdvid
Malmö C och Lemacken. Nödvändiga ombyggnader Malmö personbangård City-medav
tunneln tillkommer således.
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iingående Svedabs paketåtgärder ärståndbortfaller dekommer tillCitytunnelnOm som
sträckning Fosieby-Lernacken.på Kontinentalbanan ochpersontrañkenhänföra tillatt ny

mkr ikostnad 430åtgärder motsvarandebedömning bortfallerEnligt Svedabs om caen
Citytunneln ingår i Svedabspersonbangårdenmedombyggnadenprisnivå 1993-01 avom

åtaganden.

och innebärandeskattefalctoremaImedsamhällsekonomisk kostnad skerUppräkning till
50% momsfri anläggningskostnad.medupprälming aven

följande merkostnad:såledesmedföraCitytunneln bedöms

ochCitytunnelnalternativ borradmerkostnad fbrsamhallsekonomisk mkrTabell3.1
1993-01.ázrisniváKøntinenralbanangravcfjamjön medanslutningvia

grävdAltborradAltAvsnittpost

35903270Kalkbrotts-Citytunneln,delen
gatan-MalmöC

430430paket inklSvedabsFörändringi ++
Malmöombyggnader person-av

bangård
31602840skattefaktorerMerkosmadexkl

1580142050%Skattefaktorer
420037804 års byggtidNuvârde,

alternativ grävdför utgör4200 mkrför alternativ borrad och3780 mkrMerkostnadenom
samhällsekonomiska för Citytunneln.kostnadendensåledes

kostnader för trañkhuvudmännen3.3 Intäkter och

tågtrafikTäckningsbidrag3.3.1

sistkostnaden fördi marginalkostnaden,överstiger allmänhettågresaPriset för v sen
trafik-betalningsvilja utgöruttryck törDå priset resenäremstillkommande årresenär. ett

marginalkostnad,pris ochskillnaden mellantäckningsbidrag, dföretagets en sam-sv
hällsekonomisk vinst.

medhur andelpersonkilometer bl beroendeintäkt ärGenomsnittlig stor resorsomavaper
för dentäckningsbidragetVid beräkninggenomsnittlig reslängd.periodkort samt av
lokaltåg% medantagits 60 9B. 15kortandelinomregionala trafiken har av resornaomen

10 kilometer.kortare änantasvara

10 mil.inomregionala kortare änendast dPrognosmodellen hanterar s resorresor, v
harelasticitetsberäkningar.Härresandet hlångväga har uppskattatsFörändringen det m aav

-0,8.restidselasticitetantagits generell omen

restidenförväntasantaletminskninginnebär för varjerestidselasticitet -0,8En procentsatt avom
med0,8%.ökaresenäreratt
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Citytwtneln Malma samhâllsekonomiskkalkyli 4-

Följande resandeökning täckningsbidragoch erhålles enligt förutsättningarna ovan:

Figur 2 Förändring personkilometer. tadadngsbidragettdgresandet, i IBman samtav
2005dr r UA .

Tágtyp Personkmmilj mkrTB

snabbtåg 14 14,5+
Övriga interreg.tåg +9 7,3

Regionaltäg +31 10,8

Lokaltág +29 18,8

år 2005Totalt +83 51,4
årNuvärde, 60 950-

3.3.2 Trafikeringskostnader, tågtrafik

Förändringen trañkeringskosmademaför tågtrafiken har beräknats utifrån genomsnittligav
kostnad kilometer timmeoch för olika tågtyper. Tägens storlek d antal mul-per v s
tipelkopplade tågsåtteller antal justerasvagnar för respektive sä maximalt 60 %attprognos
genomsnittlig beläggning erhålles. Angiven avståndsberoendekostnad inkluderar förändring

rörliga banavgifter.av

3.3Figur Förändring trafikeringskømzaderi UA drav
2005.

Avståndsberoende Tidsberoendekostnader kostnader

Fordonskm Kostnad Fordonstim. KostnadTåg.
°l000 mkr mkr

snabbtåg -50 -0,9 -970 4,6
Övriga interreg. -19s-tåg -5870-0,8 -r,r
Regionaltåg -30 -0,2 -1,3-400
Lokaltág +110 +296O+1,8 +2,3

årTotalt 2005 -0,1 4,7- -
Nuvärde, 60 år -2 -87- -

a Antal -3l.000vagnkilometer. tägkilometer.
b Antal vagntimmar.

Trañkeringskosmadema minskar såledesmed 90 imlcr UA.ca
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5kalkylsamhdllsekonomiskMalmöCitytunneln i -

Resuppoffring3.4

turtäthetendåminskarväntetidenväntetid.ochrestidbestårresuppoffringentotala avDen väntetid värderasFörändradturtätheten.halvatilluppgåprognosmodelleniochökar antas påuppdeladresuppoffringenFörändringenrestid.så högt avdubbeltschablonmässigt som till-förResuppoffringendirekterhållsprivatresenärer prognosen.urrespektivetjänste-
tidsvärdet.till halvaschablonmässigtvärderastågresenärerkommande

UA:ierhållsresuppoffringenförändringarFöljande av

2005.UA dri3.4Figur

VintetidsvirtsterRestidsvinster
VärdeTimmarVärdeTimmarÄrendayp mkr91000mkrW000
20,74439,5168tjänsteBefintliga,
14,0254Befintliga, 20,072aprivat

002,824tjänsteNya,
0,7284,1296privatNya,
35,466,4år 2005 -Totalt -
6551230år60Nuvärde, --

i UA.mkr1885uppgå tillberäknatssåledesharresuppoffringminskadNuvärdet av

Miljö3.5

emissioner etcminskadevägtrafik;Minskad3.5.1

avgiftbetalasorsakarbiltrafiken perenmiljöeffekternegativaför de somkompenseraFör att 18till örekalkylenivärderasbil permedtransportarbeteMinskatbränsle.förbrukatliter förmarginalkostnadenokorrigeradekdenVärdet utgörfordonskilometer. sreducerad
samhälletförKostnadernaavgift.täckspåverkandel enden avdbiltrafik, somavsv trängsel.slitage vägar samtolyckor,emissioner,utgörs av

denförmarginalkostnadenokorrigeradedenvärdetdelsredovisastabellernedanstående avI reduceringendelsochmedföra, avberäknasCitytunnelnvägtrafikenreducering somav påbaserasbiltrafikenfrånemissionerminskadeBeräkningen2005.åremissionema av Naturvårdsverket.StatensSNV,framtagna2005genomsnittsbilårfrån avemissionshalter en
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Citytunneln i Malma sanzhállsekonomixkkalkyl-
Tabell 3.5 Samhällsekonomiskavinster kod i UAvd .rrav

Tramportarbetebil år 2005 -36 mfkm
Vinst år 2005 6,5 mkr
Nuvärde, 60 år 120mkr

Minskningen tiansponarbctet med bil enligtav 35%motsvarar den förväntadeovan ca avökningen personbilstmñken den fasta förbindelsenav bedöms medförasom vid 10.000
fordondygn.

Tabell 3.6 ton fan biltrafikeni UA baserat SNVemissionstal
för dr 2005.

Kväveoxid,NO,

Kolväten,HC

Koldioxid, C02

Koloxid, CO

3.5.2 Buller

Bullemiváema längsKontinentalbanan dimensionerasi allt väsentligt godstrañken, varföravtillkomsten Citytunneln i någon störreav utsträckningförbättrar boendemiljön längsbanan.
I bropaketet ingår bullerskyddsátgårder längs Kontinentalbanan delen Lundavägen-
Fosieby.



Citytunneln kalkylMalma samhallsekonomiski -

3.6 Drilt och underhåll infrastrukturenav

Tillkomsten Citytunneln infrastrukturinnebär underhålla förnya.och Förändringenattav mer
svårår bedöma, bl med hänsyn till spårbehoveti säckbangården med Citytunnel,att a en

varför nedanståendekostnader skall uppfattas bedömningar.som grova

Tabell 7 Bedömning förändradekostnaderför dnji och underhåll fömyelse isamtav
UA .

Drift Od underhåll mkrår

Stationer,Citytunneln

Tunnelkostnader

Spår-anläggningar

Totalt drift ochunderhåll

Nuvärde,60 år

Förnyelsemkr, nuvårde

Spåranlåggningar 10+ca

Kostnadsölcningenför drift, underhåll såledesoch förnyelse infrastrukturen har mycketav
bedömts uppgå till l,580+10mla 135 mkr inklusive skattefaktorer.grovt ca



Citytunneln i Malma samhällsekonomiskkalkyl-
4. Effektsammanvägning

I nedanståendetabell sammanställsde kostnaderoch redovisatsnyttor i avsnittsom
Tabell 7.1 Samhallsekonomiskzudallfbr alternativenborrad och gränd

Nuvirde, mkr

MmmKostnadernyttor GVñVd

Kostnader

Anläggningskosmad

Driñ, underhåll,förnyelse

Summakostnader 1
Nyttor

Netto,tågtrafik

Resuppoffring

Miljö

Summa 2nyttor
Netto 1+2

Nettonuvärdekvot 1+21

9. Slutsats

Kalkylen tyder på Citytunneln iatt Malmö kan motiverassamhällsekonomiskt. Det banade
alternativet underskottett 900 mkr, vilketger om avkastningca -22%.ger en om ca
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kalkylsamhâllsekonomiskMalmaCitytunneln i -

utredningsalternativochijämförelse-Tågtrafik3:Bilaga

Kontinentalbananvardagsdygnantal tågpersontágståguañkdenredovisas perNedan
prognoskömingama.iinpututgjortCitytunnelnrespektive i som

CityunnelMedCitytuxmelUtan
CitytunnelnKonhhananKonLbananañksyswn

snabbtåg
12012Stockholm-Köpenhamn
14014Göteborg-Köpenhamn

Övriga tåginter-regionala
12012GöteborgOslo-Köpenhanm

Q22Stockholm-Köpenhamn
606Malmö-Berlin

Regionnltåg
2424148Ystad-Köpenhamn
20020Halmstad-Köpenhamn
22022Karlskrona-Köpenhamn

Lokaltág
4000Helsingborg-Malmö
800Eslöv-Malmö
4000Höör-Malmö
2400Teckomatorp-Malmö
888Ystad-Malmö
12120Svedala-Malmö

24444144Totalt

Malmö-Ystad.lokaltågfungerarRegionaltâgen224 tåg.C, därav somMalmöiVänderl
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bedömningSammanfattande

byggnzdsteknisktMalmö ärCitytunneln i ettbyggandetplaneradeDet av Tunnelnmedjämförbartsträckningen,delarvissaprojekt,komplicerat av
kanalen.EngelskaBält ellerStoraunder

framtagetutredningsunderlagöversiktligtbyggerkonsultrapport ettDenna nuvarandeRapportenVBBVIAK.stöd germedMalmöiGatukontoret avav nivå, grund-bergetsbergkvalitet,gällerdå detuppgifterotillräckligatidpunkt
medgelörinjekteringsbehovet att enochförstärknings-ochvattenförhållanden

alter-fördetaljeratnågotUnderlagsmaterialetärkostnadsbedömning. mersäker
tunnel.frästförCoverand änCutnativet li

MSEK.3.970Cover ärandCutalternativetgrävdadettotalkostnad förSannolik

MSEK.3.610tunnelborrad ärförkostnadMotsvarande

400intervalletliggertotalkostnadernasannolikaredovisadei deOsäkerheten
projektet.isvårighetsgradenochkomplexitetenmån speglarnågonivilketMSEK

dagslägetidetmedoch är,mycketkan storaprojektdennaiRiskerna varatyp av inträffacaseSkulle worstsvårbedömda.utredningsmaterialet,tillgängliga
överskridas.osäkerhetenangivna attdenkommer ovan

bristeriliggerutredningsmaterialctföreliggandei detosäkerheternaDe största
hydro-dekvalitetnivå och samt ombergetsuppgiftertillräckligabeträffande om

förhållandena.grundvattenspecifikaochgeologiska

slitsmurar,medarbetenabedömsarbetsmetodernaföreslagnadeBeträffande
riskfylldaochosäkradespontningsarbeten mestvissaochfångdammar som

motsvarandetunneldel ärborradFöralternativet.grävdaför detmomenten ochirjekteringinklusiveförstärkningsarbetenbeträffarvadosäkerhetstörst
bergtäckning.ringavidockså teknikvaltätning men

preci-svåraCitytunneln är attanläggningarutförandeTidsåtgångenvid somav kanalenEngelska ärundertunnelnochBält-tunnelnminst Storaintevilketsera,
på.exempel

kommeridag,redovisatsförslagentunnel,och frästtunnelbåde grävd somFör
fjärrvärmeVA,omläggninginklusivekrävas avprovisoriearbetenomfattande att

jämvägstekniskadeochdetaljplanarbetemedkombinationiDettaelledningar.och
stårtiddenbyggnadsarbetengör att somavslutadeeftertunnelniinstallationerna

år.3,5uppgår till 3högst5,5 kmtunnelarbetenaförförfogande -till om ca



Detta innebär Citytunneln skaatt, kunna färdigställasom till juni 1999, måste
byggnadsarbetenapåbörjas i slutet 1995.senast För detta skaatt möjligtav varamåsteprojekteringsarbetet fortsätta avbrott i avvaktanutan genomförande-ett
beslut. Beslut huvudman för det fortsatta arbetetom med Citytunneln bör fattas

så det fortsatta planeringsarbetetsnarast att kan drivas med högstaeffektivitet och
tidplanen hållas. Det utredningsarbete bör genomförasär:som

Förbättra säkerheteni planeringsunderlagetenligt nedanstående-
rekommendation, vilket beräknas fyra månaderta ca

Påbörja detaljprojekteringen och förbereda tillstândsprövningama-

Vi rekommenderar följande studieratt omgåendegörs för förbättra säkerhetenatt
i bedömningarna:

Bergkvaliten
hammar-seismik
RWD-borrning
kärnborrning
loggning i borrhål
klassificering i laboratorium

Grundvatten
geohydrologisk utredning-
läckage mellan övre och undre grundvattenmagasin-

Kvartärgeologi
förekomst fyllning och lös jordav-

Tunnelns anslutning och kontinentalbananmot stam-

Detaljstudie arbetsutförandemetodikav mellan Centralstationenoch Hovrätten
med beaktande omgivningspåverkan och förstärkningsbehovav

Utredning utformning spontslitsmurom inklusive injekteringsbehovav

Möjlighet till förläggning tunnelbotten mellan -15 till -30av under markm

Vi rekommenderarockså det fortsatta arbetetatt med Citytunneln inriktas detmotfrästa alternativet. Härvid bör särskilt studerasarbetsteknik och möjligheterna attförlägga tunneln djup,större vilketett sannolikt påverkar kostnadernai positiv
riktning och framför allt högreger säkerhetbeträffande arbetsmetodikoch tids-
åtgångvid genomförandet.



UPPDRAGET

Malmödmekonomiskt förtekniskt ochkonsekvenserna avutredasyfteI att
underutrediingtillsattRegeringenharCitytunneln enföreslagnaKommun

utredningeniDennis. SekreterareRiksbankschefenBengtförreledning av tppdragitSkåne, harRegionVägverket,vidBookUlfPlaneringsdirektör
MalmödebedömaochgranskaAnläggningsteknik, avattAB,KonsultSydkraft

tidsmässigkostnads-teknisk,såvälalternativen scmföreslagnaGatukontor ur
synvinkel.

tunnel-därförslagdelsand cover etttunnel cutgrävddelsUppdraget enavser .,ikalkberget.tunnelfrästutförsparkerMalmössträckningen som engenom

anlitatsharförsagentänktamöjligt debelysningså allsidigfå avsomFör att en ProfessorochLinköpingInstitut,GeotekniskaStatensHanlén,JanGeneraldirektör
utlåtandenförUniversitet,LundsGeoteknologi,förInstitutionenvidBjelmLeif

problemställningzrna.geohydrologiskaochgeotekniskadeavseende

UTREDNINGSMATERIALET

vissasaktarochkaraktäröversiktligmycketÖverlämnat underlag är av
tumelaltemativet.frästadetdå gällerdetspecielltinformation,viktigpunkter

ochmängderuppskattningharerhållet materialfrån avutgångspunkt enMed
resultatfrån jetmarginelltendast somavvikerResultatetmaterialåtgånggjorts.

till hurhäiföraframkommer är manattavvikelseerhållit. DenGatukontoret som
underlaget.tillgängligadetiosäkerhetenbedömer

geologi,tunnellängd,uppgifttunnel harmed frästalternativet omgällerDå det
beräk-Någraerhållts.arbetstiderbergförstärkning samtinjektering,bergschakt,

Sydkraftñrdock intehar presenteratsmängderochkostnader ,ningar över iberäknatsochuppskattatsharuppgifterna avredovisadekalkyleniKonsult. De
oss.

framgår bilagamaterialstuderat 5Erhållet och av

STRÄCKNING

liggerjirnvägslinjendärAnnetorpsvägen,ochKalkbrottsgatanmellanDelsträckan
grundförhållandennonnalaåkennarksområdemedhuvudsakligenmark, ärovan

anläggningsproblem.svårartadespecielltförväntasoch ge

punkternågrasträckningen centrumföreslagna mot passerarfortsattaDen
måste ispeciell tasiänsynvilkatillanläggningarochhusbefintligamycket nära

förbiPildamnsvägenochThottsgatanHärvidarbetet: tfortsattadet avses ex
Sjukhus.AllmännaMalmö
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Då det gäller Thottsgatan kan det bli fråga vissa fastigheteratt utrymma iom
sambandmed byggandeteftersom angörande fastigheternaförsvårasellerav t 0 mblir omöjlig.

Vid området förbi Malmö Allmännapassagen Sjukhusav kommer kliniker somHandkirurg och Kvinnoklinik direkt berörasdåatt tunneln endastpasserar ett parutanför huskroppen.meter

Av handlingarna framgår också mängden ledningaratt i Pildammsvägen,mellan
Carl Gustavs och Johnväg Ericssons kan kommaväg, sådanaorsaka besväratt

måstetunneln flyttas i sidled.att

Närheten till dammarna i Pildammsparkenkommer sannolikt medföra besvä-att
rande grundvattenförhållandeni schakten svårighet undvikasamt påverkanatt

dammarnasvattenstånd.

Den föreslagna sträckningen Citytunneln från Centralstationenav till Hovrätten
och vidare Kungs- och Slottsparkernagårgenom för Malmö kultur-ettgenom
och miljömässigt värdefullt område.

Vid alternativet fräst tunnel kommer trafikproblemstora uppstådåatt samtliga
måstetransporter John Ericssons altemativtpassera väg Stadiongatan.Dessutom

måstePildammsvägenmellan John Ericssons och Stadiongatanväg stängasavunder byggnadstiden i cirka år.3

Förutom nämnda kommer vid bådaovan gator alternativen trafikproblem uppstå i
området mellan Centralstationenoch Hovrätten under hela byggnadstiden.

TEKNIK OCH RISK

CUT AND COVER

Allmänt
Metoden kändär och väl beprövad.

Jordlagcr. och bcrgförhållandenahar endastöversiktligt beskrivits längssträck-
ningen. Viktigt klargöraär de kvartärgeologiskaatt förhållandenamellan
Centralstation och Cardos huvudkontor. Förekomst lös jord liksom organiskav
jord kan tillleda skadliga sättningar vid kommandeschaktarbetcn.

måsteBergkvaliteten studeras i detalj för kunna bedömaerforderligtmer att djup
för sponterslitsmurar. Eftersom kalkberget starktär uppsprucketde översta

måstede geohydrologiskametrarna förhållandenaklargöras. Det ska dänned
också klargöras behov injektering under spontslitsmurav och inne i schakt-
gropen.



tunnelsträckningeninvidbyggnaderbefintligahosgrundläggningenKvaliteten
utredning,kanGatukontoretsivilketfall, ävenvissaI angesklargöras.behöver

erfordras.kommagrundförstärkning att

områdeaktuelltinomhusbyggnaderolikauppförandetidigaremedsamband avI
grundläggningsförfarandenvid schaktbesvärliga nerårenkonstateratshar genom

grundvattenuttagetdärSheraton-bygget,dettaexempel ärEttkalkberget.till
sprickzon iOrsakenantagits.vaddubbla var enuppgå dettill mot somkom att

omgivandei detgånger äntio störregenomsläpplighetendärkalkberget var
grundvattenmagasinet.

HamnkanalenVästraCentralstationen - utgårHamnkanalenkan,och iCentralstationen västra om manarbetenaVid runt
bergkvalitén ochrelevanta,undersökningarnaärutfördaidagdefrån att

däravproblem medtillupphov storakommagrundvattenproblematiken att ge
tidsåtgång.ökadochkostnaderföljande .

utföras olika sätt.kanstödkonstruktionerutredning attGatukontoretsI anges
lermoränstenigslå fast isvår menkonventionell är atttätspontVidare sägsatt .ritningama tätspontSamtidigt attjordlagren.lösade angesanvändasi övrekan

i lermoränen.slås fleraska meter ner

utföras medkunnaschaktendelarnadjuparede angesförSpontning av
ifrågasättaVi villfunktion.kraftupptagandefårdå endastBerlinerspont, ensom

dåi kalkberget,schaktningvidtätheterforderlignå nerlyckasdärmedmanom friktionslokaltkanDessutomdeuppsprucket översta metrama.starktberget är
uppfattning kommervårEnligtkalkberg.ochlennoränmellanförekommajord

krävas.injekteringomfattande attsannolikt

så kontaktklargörasarbetsmetodiken attocksåmåsteBerlinerspontvalVid av
grundvattenmagasinet.undredetochdetfås mellan övre

tilldennedförafås problemstödkonstruktion attväljasskulleslitsmurOm som
flintinnehåll.förväntatgrund stortdjuperforderligt av ,

Upplyftning
förankrasCentralstation mot upp-måstetunneln västerflerspårstunnel omVid

skaupplyftningsäkerhetenmot varautredning attGatukontoretsIlyftning. anges
gravitations-lastfall förexceptionellt1.00 vidlastfall ochnormaltvid1.05minst

delastfallnormalt börlåga. Föralltför upp-säkerheterdessafinnerVifallet. vara
1.3-faldig.minsttill



Fångdammar
fångdammarnade föreslagnaAv vid Centralstationoch Västra Hamnkanalen

måsteproblem med läckvattenvägarnaåtgärdas.Som nämnts stannarspontenovan
i delen kalkberget varför tätningsåtgärdcri form djupinjekteringövre ellerav av
jetgrouting-slitsar behöverutföras för läckvägarna.förlänga Vidare måste vissaatt

fångdammarnainombottenpartier tatinjekteras för klara länshållningen.att

Spontning
danska erfarenheteroch iAv sambandmed spontning vid Lübeckskajen har man

svårtkonstaterat det mycket slåär i det uppsprucknaberget. Efteratt att spont ner
riskcirka 1 á 2 det förlorar riktningär och slitsas Följdenatt spontenm upp. av

detta blir tätning bakom och måsteunder områdetske. Iatt spont runt
Centralstation och Västra Hamnkanalenkan detta komma problemutgöraatt ett
då förmodligen förbindelsedet finns mellan grundvattennivåni berget och
Öresund. risker för ominjekteringarStora föreligger i denna bergmassa.typ av

Thottsgatan
den föreslagnaslitsmurstekniken,För vid Thottsgatan,har dagöppninga

slitsmuren angivits till 60 För få något sånär konstruktion börvattentätattcm. en
bredden enligt Vägverketspreliminära rekommendationökas till minst 80 cm.

Schaktdjupet cirka 12 med kalksten innehållande5-15% flinta i ytlagrenm en
bådekommer problem vad beträffar tid och kostnad.Det börstora utredasatt ge

djupt behöverhur slitsmurama föras Det bedömsinte möjligt schaktaattner. vara
förberedelseri kalkberget speciella såsomsprängning.utan

Andra alternativ till slitsmur är borras itätrörspont kalkberget vilketa som ner
säkrare lösning. förlängar tiden för avstängning Thottsgatanochger en men av

evakuering de boende.av

Omläggning och provisorier för VA, fjärrvärme och elledningar
På vissa delar sträckanframförallt delsträcka2 finns omfattandearbetenmedav
omläggningar och provisorier olika ledningar. Tidsåtgångenför dessaarbetenav

mycket omfattandeoch kan inteär arbetenapåbörjasomedelbartefter beslutom
påverkakomma arbetenamed tunneln negativt. Detta innebäratt arbetenamedatt

måstetunneln forceras för sluttiden innehållas.ska Forcering innebär käntatt som
kostnadsökningar.

I det fall alternativet med fräst tunnel blirväljs mängden ledningaratt av som
betydligt mindre.berörs Det främst områdetär i Pildamrnsvägensöder Johnom

i sambandEricssons med denväg, utökade tunnelpåslaget,schaktenför kansom
problem.utgöra ett
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återfyllningsmassorochschaktTransport av framföralltsträckningen,avsnittvissakanschaktmassor avUttransport av relativtproblem. Dettill vissaupphovHovrätten,ochCentralstationmellan ge
kommer stortuppfansramp att taeventuellschaktengördjupet att enstora svårt skapaavsnitt utrymmevissa attdetblirDessutomschakten.utrymme av användaproblen ärdetta attlösaEtt sätterforderliga attförmarkytanvid ramper.

Korsekvensentransportväg.betongtunneln avfärdigai den somnedfartsrampen
måstesenareläggas,tunnelniutrustningövrigochrälsinstallationblirdetta att av

arbetena.färdigställandetpåverkaslutändankan avivilket

åter-ochtill krzng-användasskalermoränen,den tätaschaktmassor,Vissa a
och däravonödigaorsaka transporterintebetongtunneln.För attfyllning runt

återfyllningsmassorförupplagböroch vägar,nedsmutsningorsakad gator
demöjlighet transporteraarbetsområdet.Finns upp-atttillanslutningianordnas

dettaåterfyllning årochkring-områdeför entilldirektschaktademassorna
fördel.

denså d: störväljas atttransportvägarnabörschaktmassorVid transport av
möjligt.så litetrafikenövriga som

FRÄST TUNNEL

Allmänt
föreligger.tunnelfrästgenomföraFörutsättningar att en

undennarks-utförsdelsträcka2del ensominnebäralternativ storatt avDetta en
påverkanlösningsådan attmedFördelarnakalkberg.förlagd i enhelttunnel

vidvärdefulltmycket avpassagebedömtsvilketminimal,blir sommarkytan
Pildammsvägenocl.IdrottsplatsenGamlaThottsgatan,Slottsparken,Kungsparken,

Sjukhus.AllmännaMalmövid

geologiskVIAK,från VBButredningöversiktligvaritmaterial harTillgängligt en tunnelhammarborrhåi längsochkärnLemackeni samtDGIundersökning av förutsättningarinformationsmöte presenteratsvidhar ettDessutomsträckningen.
Besökfräsalternativet.medsambandigjortsberäkningekonomiskadenför som mellangårförbindelsetunneli den somLimhamn,i samtkalkbrottetiavlagtshar

Limhamn.ioch hamnenbrottet

Utformningsträckning
österplaceratstunneln strax omtillpåslagethar detmaterialtillhandahållet norraI

EricssonsJohnvidrondellensöderpåslagetsödradet straxoch omHovrätten
Tunneln är2440tunneln ärfrästaför den m.sträckaTotalvägPildammsvägen.

vidstationunderjordiskmedenkelspårstunnlartvå stycken enutformad som
Stadsteatern.



Föreslagensträckning innebär tunnel inte följer nuvarandeen som gatusystem utan
följer för tunneln linje. Detta innebären mera undergynnsam att man passerar
stadsbebyggelse, Stadsteatem,vilket dock intet bedömts någotex problemsom
eftersom brytningsmetoden i sig betraktas buller- och vibrations-som gynnsam ur
hänseende.Visst förbehåll måstedock lämnas för tillåter tunneldrivningom man
under nattimmama. Inte minst gäller detta tillstånd för bergmassortransporter av
och byggnadsmaterial. måsteDetta klaras med miljö- och hälsoskyddsförvalt-ut
ningen.

Tekniken sådankommer inte innebära någon fara för ovanpåliggandesom att
såbebyggelse länge kan kontrollera grundvattensituationen.man Det bedöms som

möjligt med idag till ståendebudsatt medel klara detta.

Tunnelutforrnningen ska dimensionerasför de minsta mått och den minsta area
Banverket föreskriver beträffandejärnvägsrunnlarsom för persontågstrañk.

Föreslagentunnelareatillgodoser kravet det fria rummet.

Mellan tunnlama kommer antal tvärtunnlarett placeras med cc 200att ett m.
Dessatvärtunnlar fungerar utrymmningsvägar. Tunnlarna hara som ansattsenm2.28area

Bergkvalitet
I de bergmekaniskaproblemen ingår hur ska kunna ingenjörsgeolo-göraman en
gisk bedömning bergmassanoch de geologiska svaghetszonerav däri före-som
kommer. Utifrån dennabedömning ska sedan tillämplig förstärkning utfomias,en
bådeden undertemporära tunneldrivningen och den Man har i detpermanenta.
presenteradematerialet från Gatukontoret VBB VIAK redovisat vilka bedöm-
ningsgrunder haft i inledande stadium förett kunnaman förstaatt göra en
uppskattning förstärkningsbehovet.Man har studeratav de borrkärnor tagitssom
upplängs tunnelsträckningen, har studeratkalkbrottet i Limhamnman densamt
förbindelsetunnel har mellan brottet och fabriken vid hamnen.man Utifrån detta
har dels gjort klassificering enligt denman modell Danmarks Geotekniskesom
Institutt DGI har gjort i sambandmed de undersökningar utförts försomÖresund,broförbindelsen över dels gjort klassificering med hjälp Q-metodenav

år utvecklad Norges Geotekniskesom Institutt NGI. Dessutomav kommer senarebergmekaniskalaboratorietester utföras valda frånatt kärnbormingama,prover
vilka kommer tillföra ytterligare kunskapatt kalkberget i området.Viktigtom är
också få uppfattning förekomstenatt flinta i området,en dvs förekomstandelom av

utseendet förekomsten.samt

Våra erfarenheter bergförstärkningarär att ska baseras klassificering berg-en av
stabiliteten. Denna klassificering måstebeaktasåväl bergkvaliteten last-som
effekten. Lasteffekten beror geometriska faktorer och de initiella bergspänning-

Viktigt beaktaär tunnelnsattarna. geometriskautformning, orientering tunnel-av
sprickriktningarna, orientering och utsträckning svaghetszoneri bergetav samt



tydligtberget ärbeaktasskaSärskilt atttill bergytan.ellertunnlarandratillnärhet
horisontalskiktat.

enligt-Q-syste-bergklasserolikatillkoppladefinnsförstärkningsâtgärdersomDe förunderlagendaanvändasfårochjämförelse somföranvändasendastskamet bergförstärkningar.utformningslutligochpreliminär avfastställandeav

Bergtäckning
från Hovrätten500förstadebergtäckning, rntunnelproñl harFöreslagen en vidproblemskapa genom-storakommervilket att1-3endastärräknat, m,som ochflintaförekomstinjekteringsproblem, stor avberoendeDettaförandet.

jord.vidliknaskankalkstenslagretorsakat övrestabilitetsproblem attav

innebäraskullevilketkalkbergnormaltibergtäckning3-5mÖnskvärt haattvore från bergöverytan.räknat7-8cirkatakdelenför mdjupläge omett

metodikochSchaktutrustning
så kalladmeddrivasskatunnelnfrånutgått attmaterial hartillhandahållet manI huvudroterandemedbombestår ettfräsmaskinmed enavdvsfräsning, somen hardärsydeuropaoch encentral- manovanlig iinteTekniken ärfräspiggar.med intedenSverige harItunneldrivning.för dennasiglämpar typgeologi avsom finnsMalmö,idenlikartad engeologimedKöpenhamn,i enanvänts,men från dennaerfarenheterochfrästeknik. Datameddrivitsfjärrvärmetunnel som

studerats.hartunnel

håll-hårdare berganeritillämpliginte ärdentekniken ärmednackdel attEn sambanduppståisvårigheterfall kanförekommandeIl20 MPa.fasthet över ca ilinserhorisontellaiförekommerfrekventtämligenflinthorisonterdemed som vanligtvisdeäventill l meter omtjocklekarhakanLinserna uppkalkberget. hinderoöverstigligtnågotdock inteDetta ärdm.mellan 1-3tjocklekarligger kunnaförkrävstidåtgång attden sombedömning extramåstegöra avenmanmen sedanochfräsning runt omfriläggaskanFlinthorisonterna genomdetta.hantera frånbrottstyckendålastningenmedproblemorsakakan ävenDettaknäckas.
materialet.frästadetstorleksfördelninghåller sominteflintan samma

drivningkonventionellöversiktligt, tstuderatshar exdrivningsmetoderAlternativa
fullborr-dvsstuderats,TBM-metodenharborrningsprängning. Dessutommed kdenstuderatredogörelsen särisaknas manommöjligenDetningstekniken. som TBM-ochfräsningmellanmellantingnågot ettMix-shield-metoden är avsom kanfräsningmedantvärsnitt, gecirkuläraMix-shieldochBåde TBM gerborming.
elleranvändssköldberoendetvärsnittpolygona omochcirkulärabåde

fördelaktigtoftast ärtvärsnittcirkulärterhålls somanvänds ettsköldmaskinNär en horisontalled,iskiktadutpräglatsåärbergartsynpunkt. Ibergmekanisk somenur något.Entvärsnittetcirkulära annandetvärdetdockminskarfall,detta avisom inklädnad isegmenteradkan sättatvärsnittet ärcirkulära attmed det manfördel förplats attkansnabbt sättasmycketprefabanvända segmentdvs somtunneln,
skikt.vattentättkontaktinjektering utgöra ettefterochlastdirekt ta upp
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förslagI Gatukontorets har tunneln ska fräsas i två partier, galleriangettsatt ett
pall. Tunelbredden m2.och 7 och höjden 9.4 vilketär tunnelarean62en m m ger

Höjden galleriet 6.3 ochär pallen 3.1 Det har antagits både galleri ochattm m.
drivs fräsmaskin.pall med Av underlaget går inte utläsa antalet maskineratt som

tänkt användas.är Vidare framgår det inteatt utrustning ska användasom samma
för bådegalleri och pall.Ut1astningsker med dumpers. Dock bör denoteras
logistiska problemen med dylikt förfaringssätt där utlastning bergmassor frånett av
galleridrivningen ska förbi palldrivningen.tas

Injekteringsarbete
Tunneln placerad iär läge med bergtäckning endastnågonett ellergrunt en
några långa Dåsträckor. den delen kalkbergetmeter kraftigtövre ärav upp-
spruckenoch eller mindre jordliknande krävs djup flera undermer ett meterav
markeradbergyta för överhuvudtagetkunna tillräkna sig bergliknande för-att
hållande. I betingelser dessakrävs omfattande och förstärk-ettsom noggrant
nings- och tätningsarbeteför kunna driva framåt.tunnelatt en

Tätningsarbetethar föreslagits bestå långa20 injekteringsskärmar hålmed 12av m
i varje injekteras tvåi omgångar, håldvs 24 skärm. Man harsom separata per

cementbruk med tillsatsmedelangett skaatt användas.

Mest sannolikt skärmen alltför förär gles med säkerhetkunna erhållaatt täten
bergmassa.Risken är antalet ominjekteringar ökar kraftigt åtföljandemedatt
fördyring. För öka säkerhetenbör skärm borras.att tätareen

hållängdEn 20 förmodligenär optimistisk med tanke den dåliga berg-av m
kvaliteten. Risken hålenär igen och omöjliggör borrningatt till fullt djup.rasar
Rekommendationen borraär kortare skärmar och genomföraatt k niväinjektering,s
dvs borra korta hål injekteras varefter hålen borras igen och förlängssom ettupp
antal Ny injektering utförs och hålenmeter. borras och förlängsupp osv.

Vad gäller användandet cementbruk med tillsatser det viktigt befästaärav att
cementsuspensionensinträngningsförmåga och gelegenskaper.Ett alternativ till
cementsuspensionkan k kemiskt bruk har bättre inträngningsförmågavara s som
och där bättre kan kontrollera injekteringsförloppet. sådantEttman bruk är
emellertid dyrare än cementsuspensionen.

Föreskriven injekteringsmetodik ifrågasättsmed tanke den ringa bergtäckningen
dåligaoch bergets kvalitet. Erfarenheternavisar speciell jordinjekteringatt typ av

måstetillgripas, exempelvis ventilrörsinjektering.



Bergfdrstärkning
ochdriftförstärknig permanenti temporärdelastunnelnFörstärkningen uppav 4bergbultupgifter,lämnadeenligt m.bestårDriftförstärkningenförstärkning. av,

Alternativcl200 AstålbågarHE m.30sprutbetongfiberarmerad samtmm
tidskeden.iolikapallochgalleri uttastankemed attstuderasmetodik bör

långabergtäckmgendåifrågasättaslängd kanfyraBergbultar metersav kvalitetendåligadebeaktarspecielltfyramindre manän meter, omsträckor är
rekommenderasSweexbultkanberg typdennaIkalkberget. avtypdet avövre

bergmassan.anliggningsytaharomedelbart mcstorlastdå samtden entar
lång ochtidtarförvilketbrunnitbruketförränlastintekanbultarIngjutna ta

Bergbultdåliga bergiassan.i den avfästesvårt finnafårbultarändförankrade att
då iönster.i tätareanvändas ettkanfyralängd menän meterkortare

förutsätt-iantgitshar30tjocklekmedFiberarrneradsprutbetong mmaven
tillökasbrochunderkantnågot idockkanDettaningarna. varaanses såifiberarneradbetonggodsvårtpraktisktDet atttjocklek. är enytterligare

Internationalbllsanktioneratstumregler.vissaEnligt avpåslag. somtunna liberarmeradmedtemporärförstärkningbörITA,AssociationTunnelling
80-100dennabergi mm.typsprutbetong varaett av

stålbågarkomietterasförstärkningen att avden temporärakommerfallaktuelltI skullevilkenfönärkningdyrganska typDetta ärcc l av200 AHE enm.typav användes.sprtbetongtjockarehelt,elimineraskanskeellerminskas, omkunna
sprutbetong.medeventuelltsedanochbultmed lsprutasförankrasStålbågarna

lstupptagande, ettbågen ärlängsled mengöridistansjämen attFörankringen samt
utstabilitetssynpunkt. lär tarsenarenödvändigt mankansulanstöd urmot anses

sulan.till denbågamaförlängspallen nyaner

betonginkläd-tjockbestå 0.3tänktförstärkningen är att renavDen permanenta
placeras tät-betogen ettochsprutbetongenbergetMellanplatsgjutes.nad som täthet. Betong-förplastmembran svetsasbestår toptroligtvis ett somskikt avsom framåt efterkonventionella formar yttasmedantingen somgjutaskanskiktet

någotbetraktaintearmering ärPlacering somglidfomi. amedellerhand, aven Kctnadsmässigtärbentonitmatta.kantätskiktAltemativt tproblem. varaex
lösningarbilligarefinamöjlighetvarjeoch attetableradyrtrelativttätskiktet att

priset.inverkanfår stor

StadsteaternStation
detharunderlasmaterialetIproblem.specielltStadsteaternärvid ettStationen

och i dennabygasskastationenhurbeskrivningnågonmedfunnitsinte
preliminärtalternavfått Detantaganden göras. somdärförutredning har egna mllanliggande pelaredenbryter250sträcka utpå mstuderatsär avatt enman l0äryerväggartunnlarnasmellanAvståndet m,tunnlarna.mellanfinnssom m2. till 7.5hrHöjden ansatts2500 m.fårstationen ytainnebärvilket att en
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områdeI detta utbrutna måstespeciell brytnings-, injekterings- och förstärknings-
teknik användas.Det har antagits stationen bryts med antingenatt hydraulisk

fräseshammareeller med road headerhuvud grävmaskins-monteratssom en
Båda metoderna mycketär flexibla vilket krävs för stationsbyggandet.ann.

måsteBrytningen ske flera fronter och alternerasmed injekterings- och för-
stärkningsarbetet.lnjekteringen sker med korta skärmar varvid största möjliga

måsteeftersträvas.täthet Förstärkning sker med bult och fiberannerad sprutbetong.
Slutligen gjuts antal pelare för stabilitetett golv och tak med platsgjutensamt

betong. Dessutomtillkommer schakt för rulltrappor, ventilationtrappor, etc samt
övriga installationer.

Tvärtunnlarna kunna brytas medantas teknik stationen.ut lnjekteringsamma som
och förstärkning sker ungefär i huvudtunnlarna.sätt Tunnelareansamma som är

m2.till 28ansatt

KONSEKVENSER

TRAFIKSTÖRNINGAR
Vid utförandet Citytunneln kommer trafiken påverkasav starkt. Centralstationatt

principblir i avskuren från övriga delar stadendå såväl Petribronav som
Mälarbron under delar byggtiden kommerstora obrukbara. Dettaav att vara
innebär stationen nåsendastkan viaatt Citadellsvägen och Skeppsbron.
Konsekvensen detta måste beaktasi sambandmed planeringenav noga av
arbetena.

Passagen Thottsgatan innebär, vid Cut and Coverav störningar föratt destora
boendevid och omkring denna Det inteär otänkbangata. evakuering deatt en av
boendekan bli aktuell under vissa skedendå det inte möjligt nåär de olikaatt
fastigheternavid eventuell olycka.en

Pildammsvägenfrån Carl Gustafs tillväg Annetorpsvägenkommer, ellermer
mindre under olika skedenunder by gnadstiden, avstängd för trafik.att vara
Trafikintensiteten, 20.000 bilar dag, dennagör trafik måstesökaca att sigper
andra vägar till staden,vilket troligen innebär Nobelvägen och
Lorensborgsgatan.Vilka effekter detta kan bör närmare utredas.

frånTrafiken ochtill Malmö Allmänna Sjukhus kommer vid Carlpassagenav
Gustafs och John Ericssonsväg väg förutsättas störningar.att

Vid alternativet fräst tunnel påslaghamnar för tunneln i Pildammsvägenmellan
John EricssonsVäg och Stadiongatan.Detta innebär behöveratt gatan vara

trafikavstängdför under hela byggtiden då möjligheten sig ochatt ta ut ur
tunneln schaktmassormed knappast frånär möjligtetc Hovrätten. Ett sätt att
undvika dennastörning utöka den frästaär tunnelnatt sträcka sig ända tillatt

DettaAnnetorpsvägen. bör möjligt VA-ledningar vid Hyllie Vattentornvara om
kan tunneln istället föröver under densamma.passeras
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CoverandCut ochkulturuniktMalmöförCitytunneln ettgenomomnämntstidigare passerarSom ofrånkomligtDet att,Slottsparken. ärochområde, Kungs-värdefulltmiljömässigt
påverkadettaintefärdigställandet,också eftermånvissiochbyggtiden,under

oika sättparkernaifriluftslivet attkommerBlandnegativt. annatområde
byggnadstiden.underbegränsas

tunnelFräst
bemästraskanbergtäckningenringadenmedproblemenförutsättning attUnder
omfatt-kommerexempelTillobeñntlibliparkernapåverkan attkommer följd,tillvilket harstarkt begränsas,utgrävningarna attarkeologiskadeningen av miljésynpunkt ärbyggskedet. Uritidsstörningarmindreochkostnaderminskade

föredragaalternativ attalltså detta

TID

redovisats.hararbetenaförtidplanNågon

Enligttunneln upprättas.helafördetaljplanmåstepåbörjaskanarbetena enInnan innebärochförhållancenår underminst gynnsammaarbete ettdettakräveruppgift medInstallatitnsarbetet1995.påbörjas höstenkantidigastanläggningsarbetenaatt år, vilkettilhalvtanspråk ettiutrustning ettövrigoch tarkontaktledningarspår,
1998.höstenunderavslutademåsteiarbetenövriga stort varainnebär att

klaraFörarbetenautföra attår för3.53 attförfogandetill sittharSåledes man - omlägg-tillmed hänsjnblandarbetena annatförtidplankrävstiden noggrannen minimeraförelledningar attsamtochfjärrvärmeVA,befintliganingar av
trafikstörningar etc.

frånKöpemamn,itunnelnpåbörjadejustdenjämförelse kan nämnasattSom tunnel.1,6kmår för2.5byggtidberäknadharKalvebodene, avtillCentralen en

vecka,färdigställasskalltunnel30-40 perpraktikenibyggtid innebär att mårs3.5 aktuelladetankemedresursinsatseromfattandekrävakommer attvilket
förutsättningarna.

lärdigställasskallmarklängd järnvägmotsvarande ovankommerTill detta att
samtidigt.

inteärfrästadenför tunnenförutsättningarnaiangivitsarbetstiderDe som arbetstimmar144medräknatreskiftkontinuerligtvidbrukarDockorimliga. man
timmar angetts.l20inteochvecka somper
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borr-fräsmaskinenbrytningskapacitetenhostidåtgångenberäkning ärVid av
mått aktuella harfräsmaskin med deantagits ärharstyrande. Det att som enen

unitimma, sådet övrigaeffektiv tid. Dockbrytningskapacitet 70 är att opera-ca
skifttiden.delen Enoch förstärkninginjektering störretioner. tar avuppmm,

åtgårfrästiden delarbetstiden.Utav20-30%uppskattning frästid ärrimlig enavav
Slutligfräständer,hydraulslangardriftstopp, för byte etc.till temporära t avex

lång tunnel med2440innebäröverstiga 20%. Dettatorde intefrästid att enen m
m2 månader.dvs 22 Med90 veckor bryta.62tvärsnittsarea atttar ca enca

två år för genomförandetmånader år fås tid drygt10arbetstid av enenper
två, övriga anläggningartunnelkunna utföratunnel. För samtatt somnummer

fräsmaskin.åtminstoneytterligarekrävsansluter, en

andra fräsmaskiner finnssamtidigtförutsättsvid Stadsteaternstationen attFör
tillgängliga.

betonginklädnad iordning-slutförandettid för samtYtterligare permanentav
arbetstidTotal för under-torde krävas.järnvägsspecifika arbetenförställande

då år.minst 2.5arbeten,blirjärnvägsspecifikaexklusivemarkstunneln,

Tillgänglig försagdamycket knapp,metod,oberoendetid, är attmot ovanav
tid.arbetenatillutförakunna utsatt

KOSTNADER

framgår detaljeratkostnadenden sannolikaBedömningen avmerav
april 1994Sydkraft KonsultsBeräkningsunderlagtill rapport

uppgårunder byggnadstideninklför Cut and CoverTotalkostnader enbart räntor
till:

prisnivå januari 1994MSEK i3.966
och

prisnivå juli 1990MSEK i3.649

tunnel blir:kostnadför alternativet frästMotsvarande
prisnivå januari 1994iMSEK3.614

och
prisnivå juli 1990MSEK i3.325

Cover:blir för Cut andTotalkostnad exklusive ränta
prisnivå januari 1994MSEK i3.657

och
prisnivå juli 1990MSEK i3.364

fräst tunnelmedalternativetFör
prisnivå januari 1994iMSEK3.333

och
prisnivåi juli 1990MSEK3.066
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förindexi använtsförändringengenomsnittberäkning harVid pariserna ett avav
1990.prisnivåånberäkna juliatt

beräkningenharFör7-12%.mellanförändratsindexharBeroende arbetetyp aw
8%..värdetanvänts

för-verkligaspeglar detintetroligenindexpåpekassamanhangdetta bör attI
inverkanhaft1990--94 störrefrånkonjuktur harochMarknadlskraften enhållandet.

indextalen.olikadevad utläsaskanpris än avsomt

redovisatsiuppgifterdebyggerikostnaderna sompåpekas stortDet bör attt
översiktliga.mycketbetraktamåsteochhandlingarna att somvara

antagits ifrån vadavvikamarkant utöverförhållandena somfaktiskadeSkulle
innebärinjekteringochbergförstärkninglänshållning,ökadberäkningarnat ex;

byggtiden.förlängningochkostnaderökadekraftigt.både avdetta en

under-ochmark-undersökningomfattandeochmycket avEndast noggrannen
till grundliggakanbildoch säkerrättvisandemarksförhållandemakan somenge

tidsbedömningar.ochkostnadsvför nya

UNDER-KOMPLETERANDEOMREKOMMENIDATION
UTREDNINGAROCHSOKNINGAR

hydrogeologiska,klarställa deförförundlersökningar attYtterligare
oberoendenödvändigaförhållandenageologiska är avochkvartärgeologiska

genomförandetekmik.

kostnadsbedöm-säkraredärmedkunna göraunderlagochfå bättrre enFör ettatt
utföras:utredningarföljandebörning

Bergkvalitén
hammar-seismtik-
RWD-borrninpg-
kärnborming- boifrhåliloggning- i laboratoriumkhlssiñcering;-

Grundvatten
geohydrologisskutredning- grundvattenmagasinundremellamläckage ochövre

Kvartärgeologi
jordoch lösförekomst fyllningaw-
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Tunnelns anslutning och kontinentalbananmot stam-

Detaljstudie arbetsutförandemetodik mellan Centralstationenoch Hovrättenav med
beaktande omgivningspåverkan och förstärkningsbehovav

Utredning utformning spontslitsmur inklusive injektenngsbehovom av

Möjlighet till förläggning tunnelbotten mellan -l5 till -30 under markav m

Ju längre sträcka kan utnyttja denna teknik, fördelar försom miljö,större trafik och
ledningsomläggningar förmodligenoch också kostnadssynpunkt.m Utredningenm ur

fokuserasbör början tunneln vid Centralstation och tunnelanslutningenav vid Hyllie
station.
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FÖRORD

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning ingår del isom en
underlaget för utvärdering de tekniska och ekonomiskaen av
förutsättningarna för den k Citytunneln i Malmö. Beskrivningens

upprättad VBBär VIAK i Malmö.av

På grund den korta utredningstiden har miljökonsekvens-av
beskrivningen begränsats till de aspekter bedömts mestsom vara
väsentliga. Vidare baserasbeskrivningen till pådelenstörsta redan
tillgängligt material i form eller andra handlingar.rapporterav
Några utredningar har dock genomförts inom för dennaramen
nriljökonsekvensbeskrivrting, bl grundvattenfrågor VBB VIAK,a
konsekvenser för parkerna Gatukontoret stomljud ochsamt
vibrationer lngemansson.

Inför eventuell kommande miljöprövrting skall beskrivningenen
kompeletteras fördjupas.och

Vid VBB VIAK i Malmö har arbetet genomförts Jan Molinav
projektedare Sven-Allan Bjerkemo, Inger Blomqvist,samt
Camilla Dahlström, Torsten Jonsson, Lars-Olof Harzén, Karin
Kockum, Johan Landberg, Göran Loman, Ingrid Rudin och Ingvar
Svensson.

Malmö den april25 1994

VBB VIAK AB

Jan Molin





SAMMANFATTNING

Bakgrund
Öresundsförbindelsen skallför fastaEnligt regeringsavtalet den
Kontinentalbanan ochsvenska anslutningen viaskeden en

från Fosie till brofästet.nyanlagd järnväg söder Malmö,om
tågen måstedär ändraJärnvägstrafiken via Malmö C,leds

färdriktning förekommande fall byta lok.och i

lösning med den ktill har föreslagitsalternativ dettaSom sen
frånanläggs MalmöCitytunneln. innebär järnvägDetta att en

tillvidare mark söderuttunnel under Malmö ochi tätort ovan
järnvägenHyllie. Där förbindelsen till den planeradeansluts

Öresundsbron.för Citytunneln skallmellan Fosie och brofästet
godstågenresandetågen till den fastabetjäna medan ansluter

Öresundsförbindelsen via Kontinentalbanan.

tågtrafikfördelar jämfört med enbartCitytunneln strategiskager
tilltillgänglighetenvia Kontinentalbanan, den ökarattgenom

förutsättningar för väsentligtcentralaMalmös delar och skapar ett
biltrafikenkollektivtrañkresande. i sinökat Detta innebär tur att

emissioner,i Malmöregionen vilket minskadekan reduceras enger
trängsel.trafiksäkerhet stadsmiljö minskadförbättrad och samt

spårbundetblir viktig kollektivtrafiksystemCitytunneln länk i etten
spår-regionen vidareutvecklaför och ökade möjligheter attger

trafiksystemet.

Utformning

två spårCitytunneln Malmö.utformas med i tunnel under centrala
spårenSöder i i markplan. Enläggs schakt ellertätortenom

underjordisk station anläggsvid Centralplan just söder Malmöom
och lokalstationer vid Hyllie.C anläggs vid Stadsteatern och

Ytterligare stationslägen har diskuterats. Totalt blir förbindelsen
lång från cirka10,5 km Kalkbrottet liggerMalmö C, dettat m0 av

5,5 km i tunnel.

Två alternativ till utförande för närvarande.tunneln studerasav
ursprungliga alternativet grävd tunnel, dvs betong-Det är en en

återfyllsitunnel byggs schakt tunneln färdig-öppet närsom som
ocksåställts. Ett alternativ utreds borrad tunnel,ärannat som en

under mark med frästeknik.utförd

97



Funktion
tillanslutaGodståg skallresandetåg.föravseddCitytunneln är

körvägkortare7 kmcirkaTunnelnKontinentalbanan.viabron ger
medför lägrestationsuppehåll. Dettakortareresandetågenför samt

dettaskaparTillsammansrestider.kortareochdriftskostnader
kollektivtrafiken.spårbundnaför denkonkurrensfördelar

trañkplaneringRegional
ökadCitytunnelnframhålls blMalmöhusavtalet gerattI a

flexibilitetökadDettaMalmö.i bansystemetkapacitet gergenom
underlättarCitytunnelntrafiken.isäkerhetochplaneringeni

delarandraÖresundsförbindelsens tilleffekter avspridningen av
regionen.

Trelle-ochStaffanstorpPågatågstrañk tillmöjliggörCitytunneln
ochSvedalatillYstadsbananPågatågstrafikförtätadborg samt

Malmö.itillgänglighetenökadeföljd denLommabanan avsom
DalbyLundutvecklasStaffanstorpsbanan motsikt kanPå längre

Svedala.viabansystemettillknytasflygplatsSturupssamt

Skåne konstate-ispårsystemframtidautredningBanverkets ettom
på densatsningkraftiginnebäraskulleCitytunnelnbl enattarar

tågtrafiken.regionalaochlokala

planeringKommunal
järnvägsförbindelsedirektMalmöförordar1990översiktsplanI en

tillÖresundsbron. över-utställningsförslaglochCMalmömellan
underCfrån MalmötunnelredovisasCitytunneln,försiktsplan en

järnvägenplaneradedentillvidareochdelarcentralastadens
MalmöiutvecklingenförbetydelseFörbindelsensstaden.söder om

planförslaget.iredovisasregionendelarövrigaoch av

påförfinnasskall attberedskapÖversiktsplanen vidare attanger spårsådantEttMalmö.godsspår östersikt anlägga ett yttre om
järnvägstrafikeneffektivt avlastaCitytunnelnmedtillsammanskan

Kontinentalbanan.

Jämförelsealtemativ
miljökonsekvensbeskrivningen äriJärnförelsealternativet en

regerings-medenlighetiKontinentalbananviajärnvägsanslutning
dubbel-tillKontinentalbananskall rustasEnligt detta uppavtalet.
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spår mellan Malmö C och Fosieby vidare skalloch ett nytt
dubbelspår Fosiebymellan och Lernacken anläggas.

Miljökonsekvenser för jämförelsealternativet beskrivnautförligtär
tvåi VBB VIAK 1994 1994,respektive JWrapporter av

SVEDAB.uppdrag av

Miljökonsekvenser Citytunneln
Övergripande miljöfrågor

Banverket beräknasAv Citytunneln medför reduktion detatt en av
årliga trafikarbetet i regionen miljonermed 32 36 fordonskilo--

Enligt andra beräkningar reduktionenskulle till följdmeter. av
Citytunneln kunna bli till 60 miljoner fordonskilometer.upp
Reduktionen biltrafiken medför effektmotsvarande ut-av en
släppet luftföroreningar Effektentrafiksäkerheten.samtav av
Citytunneln kan jämföras med ökningen biltrafikarbetet iatt av

Öresundsförbindelsenregionen följd uppgåberäknas tillsom av
cirka fordonskilometer140 miljoner år på Skåne.landsidan iper

StadsbildIandskapsbild

detI grävda alternativet intrångetkommer i parkerna under en
påverkalängre tid stadsbilden, i det alternativetborrade be-att
intrång.detta beståendegränsas De effekterna för stadsbilden

måttliga.bedöms bli Stadsbildseffekter stationslägenavid intehar
kunnat bedömas i nuläget.

förändringarDe uppstårstadsbilden inom Hylliefältet skerav som
främst följd planerad utbyggnad Brostaden.som en av av

För Kontinentalbanan blir stadsbildspåverkan i huvudsak likvärdig
med jämförelsealternativet. Behovet bullerskärmar minskarav
något vilket positivt för stadsbilden. Vidär utbyggnad City-av
tunneln försvinner behovet spårkorsningäven planskild vidav en
Kastanjegården vilket medför minskad påverkan stadsbilden.

Kulturmiljö
påverkasSammantaget kulturmiljön dels ingrepp i undergenom

mark dolda fornlämningar, dels i synbara kulturvärdenmera som
kanaler, befästningsanläggningar.parker och förKonsekvenserna
kulturmiljön bedöms eftersom områden medeltidamedstorasom
kulturlager berörs.



IV
kringkulturhistoriska vägnätetäldrekommer detMalmöSöder om

påverkas.BunkefloVintrie ochkyrkbyarna att

ochbastioner,kulturmiljön,i murarkaraktärsdragen t exDe yttre
byggtidensefteråteruppbyggaskunnakommerbeläggningar, att

karaktärpastoralkulturmiljövärdenkommerDäremot merslut. av
vid Hovrätten,exempelvis attträden,till de störreknutetärsom

spillo.till

Parker
nederbörd delsdelsberoendeöverlevnad avför sinTräden är av

ochSlottsparkenKungsparken,iträdenFrämst ärmarkvatten.
grundvattensänkning.känsliga fördelPildammsparkens ennorra

margi-blibedömsdriftskedetundergrundvattnetAvsänkning av
nell.

ochKungsparkenmedför inomtunnelgrävdvidTunnelschaktet en
vilket ärflyttas bort,måste awerkas ellerträd85Slottsparken att

tunnelborradMedrekreation.ochparkmiljöförnegativt en
i parkerna.konsekvensernegativaflestadebortfaller

Rekreation
underbegränsaskommertill parkerna attTillgängligheten

densammadriftskedetiblirtunnelgrävdvidbyggskedet menen
rekreadetsträckning bedömsCitytunnelnsvidLokalti dag.som efter5-årsperiodcirkapåverkat underblii parkernavärdettiva en

färdigställandet.

konse-negativaflestabortfaller defräst tunnelmedalternativetl
utmedochi parkernarekreationsmöjlighetervadkvenserna avser

kanalstråken.

Boendemiljö
Järnvägs-bullerstömlngar.Iuftburnaingatunnelavsnittet skerl

gårdarnågranäraAnnetorpsleden somavsnittet söder passerarom
bullernivåer.får höga

ekvivalentadenCitytunnelnmedför attKontinentalbananLängs
maximalnivån med 3ochdBA2bullernivån minskar cirkamed -

tillresandetågen förs överföljdtilldBA5 merpartenatt avav spårettrafikenminskarCitytunneln ävenMedCitytunneln.
maximalnivånEkvivalentnivån ochLernacken.Fosiebymellan och
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minskar här bostadsområdetmed 3 dBA. KastanjegårdenVid
bullemivåernaminskar betydligt eftersommed Citytunnel, järn-en

då kan i skärning ioch inte bank jämförelsealter-vägen som
nativet.

åtgärderUtan från tågtrafikenkommer Citytunnelnistomüud att
medföra åtgärderstörningar för de husen. Med kan dessanärmaste
störningar begränsas.

Förväntade från tågtrafikenvibrationer längs Citytunneln småär
och bedöms märkbara effekter.ge

erhållerLängs de vägar reduktion biltrafikarbetet, främstsom av
vid infartslederl kommer viss reduktion ske de lokalaatt av
avgashaltema. vissa effekter bullernivåerna erhållas.Aven kan

Den planerade Yttre Ringvägen medför barriär-effekt fören
kontakter stadens omgivningar. Förändringarna till följdut mot av

påverkarCitytunneln inte förhållanden.dessa

Om de Räddningstjänsten skyddsåtgärdernai Malmö föreslagnaav
beaktas från Räddningstjänsten påinte negativt Citytun-ser man
neln säkerhetssynpunkt.ur

Naturresurser

Citytunneln förväntas någrainte medföra betydande konsekvenser
avseende bergtillgångar.ochgrus-

Under förutsättning tillfredsställande tätning tunnelnatt en av
utförs, blir avsänkningen gmndvatteunivån i kalkberget invidav
tunneln under driftskedet liten liksom avsänkningen i det övre
grundvattenmagasinet i jordlagren.

Anläggningen kommer kräva cirka åkermark.ha befintligatt sex av
Enligt översiktsplanen skall det berörda området söder Malmöom
exploateras för bl bostäder och olika verksamheter. I deta
perspektivet får Citytunnelns kommande sträckning genom
området ingen praktisk betydelse för jordbruket.

Byggskedet

Genomförandet Citytunnel i Malmö byggprojektärav en ett som
beräknas sträcka sig år.drygtöver Under byggskedet kantre
förekomma betydande störningar buller och vibrationer. Medav



VI
utsträckningvissistörningarnakanmetodertekniskaolika

begränsas.

vissa gatoravstängningarmedföra avävenkommer attByggskedet
andra vägar.ledasmåstetrafikenmedförDetta atti gatunätet.

temporärtkollektivtrafikenförstuderas sommåste dettaSärskilt
Prdimi-hållplatslägen.ändradeochlinjesträckningarkan nya denklarai settMalmös gatunät stortvisatharstudier attnära

busstrafikenochbyggskedetunder atttrafiksituationenförväntade
lösningar.temporärakan ges

tilltillgänglighetentunnel kommergrävdanläggandetUnder enav rekreation-Parkemastunnelschaktet.minskaparkerna genomatt skallGrundvattenytanbullerstörningar.minskarsvärde genom
evenuellaförfinnasberedskapochkontrollerasbyggskedetunder

bevattning.ochåterinñltrationsåsomåtgärder



INLEDNING1

1.1 Bakgrund
angående pågåttUtredningar Citytunnel Malmö haren genom

främst försorgMalmö stads sedan 1990. Genomgenom en
genomgåendeCitytunnel persontågstrañkskulle anslutning fören

ÖresundsbronMalmö Central tillskapas och förutsätt-genom
ningarna för det regionala kollektivtrafiksystemet förbättras.

ÖversiktsplanMalmö stad har förupprättat Citytunnel i Malmö
OP 2012, januari 1994 med komplettering i 1994 samtmars
genomfört antal tekniska och ekonomiska utredningarett av
projektet.

vårenRegeringen har under 1994tillsatt statlig utredning underen
ledning Bengt Dennis för utreda de tekniska och ekonomiskaattav
förutsättningarna för Citytunneln i Malmö. I utredningsdirektiven

också miljökonsekvensbeskrivning skallatt upprättas.anges en
VBB VIAK har under april 1994 utarbetat föreliggandemars -
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, uppdrag regeringensav
Citytunnelutredning.

1.2 Syfte och omfattning

Syftet med miljökonsekvensbeskrivning den skall ligga tillär atten
grund för miljöprövning enligt tillämpliga lagar, i detta fallen
främst naturresurslagen NRL om såregeringen beslutar,
miljöskyddslagen ML och vattenlagen VL. Med hänsyn till den

utredningstidenkorta har den utförda miljökonsekvensbeskriv-
ningen begränsats och koncentrerats till de aspekter bedömtssom

väsentliga. måsteBeskrivningen därför kompletteras ochmestvara
fördjupas inför kommande miljöprövning enligten ovan.

Miljökonsekvensbeskrivningen har i påutsträckning baseratsstor
tidigare redovisade beskrivningar utredningar.och Hänvisning till
dessa utredningar igörs och de i referens-närmaretexten anges
kapitlet.

någraKarta redovisar översiktligt1.1 de platser behandlasav som
utredningen.i
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STUDERADE ALTERNATIV2
KontinentalbananämlörelsealtemativetJ2.1 -

Öresundsförbindelse PropfastregeringsavtaletI om en
tillkompletteras1990912158 förutsätts Kontinentalbananatt

dubbelspår söderdubbelspår sin södra deli samt att ett nytt om
frånspår Malmötill bron, figur 2.1. EttbyggsframMalmö nyttse

hållplats StockholmsvägenplanskiltbyggsLundavägensC till över
från godsbangårdenspår i Malmö.liksom ett nytt

lokalhållplatslokaltågshållplats vidfinns Lundavägen ochEn en ny
förstationslägevid Ettnärvarande Lönngatan.förbyggs nytt

resandetåg, Syd, förbereds söder Malmö.Malmö om

KASTRUP

KÖPENHAMN

TRELLEBORG
Dubbelspår:-
Ehkelspår- -

ÖresundsbronSpåranslutning regeringsavtalet.till enligt2.1Figur

Prañkering2.1.1
resandetågenlokdragna ininnebär de drasSpårlösningen att som

måste färdriktning och byta lok. LokbytetändraMalmö Ctill
stationsuppehåll på minimum 10 minuter, lokfordrar ett extraett

106
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motorvagnståg måsteextrapersonal. För föraren bytasamt
stationsuppehåll påförarplats vilket kräver minsta cirka 4ett

stationsuppehållminuter. genomgående tågNormalt för cirkaär
minuter.2

regionaltåg, fjärrtågSamtliga snabbtågoch Malmöangöra Cantas
framtidaeventuell station Malmö Syd. Det innebärsamt att

regionaltågsamtliga Ystad Malmö C Köpenhamn belastar- -
två gångerKontinentalbanan för kunna Malmö C.angöraatt

SKURUP
YSTAD
BORNHOLM

snabbtågICEC tåg
öresundståg11
Påqazáqnunn-
Godstâg:nu

TRELLEBORG

Öre-Figur tågtrafik2.2 Framtida via Kontinentalbanan vid fasten
sundsförbindelse.

Tågen på Kontinentalbanan framförs i högertrañk för sidbyteatt
ska behöva ske före överfart till Danmark.

Tabell redovisar tågflöden2.1 de trafikera Kontinen-antagessom
årtalbanan 2005 enligt Banverkets SkåneSystemplan Banverket

1993. Värdena desammaär vid miljökonsekvens-använtssom

l07
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utförts SVEDAB Förför Kontinentalbananbeskrivningen som av
tågflöden.årsredovisasjämförelsen 1993även

vic fastTåg KontinentalbananvardagsdygnTabell 2.1 per
regeringsavtaletenligt Ban-Oresundsförbindelse

Skåne.Systemplanverket 1993,

År2005AÅr

Öresunds-Kontinental-
banan bron

LaokaltågPågatåg 32 0
Regionaltåg 6666
Fjärrtåg 16EC 16lC
snabbtåg 26 bX2000

108Szaresandelåg

BGodståg

Totalt

resandetåg både sitt-Fjärrtågen med och sovplatser. Omavser
godståg till Allriksbangård minska 6.Syd byggsberäknas antalet

viatågtrafik söder Malmöoch internationelllokal om passera
alternativ.iKontinentalbanan detta

Kontinental-Citytunneln ochUtredningsaltemativet2.2 -
banan

fråndubbelspårstunnel byggs Malmö under centrala MalmöCEn
dubbelspåret nark-Därefter dras vidare itill Hylliefältet.fram

dubbelspår huvud-till den tidigareansluterCitytunnelnsplanet.
Öresundsförbindelsen Kalkbrottat,sydoststräckningen mot seom

figur 2.3.

Centralplan söderunderjordiskEn understation byggs strax omny
vidStadsteaternvidC. Nya stationslägenMalmö planeras oc.:

Svågertorp ochYtterligare Stadiongatan,Hyllie. vidstationslägen
närvarande aktuelahar diskuterats förKalkbrottet är attmen

Lokalhållplatserna vid LundaxägenKontinentalbananbygga ut.
stationsläge vidbehålles. Fosie harYtterligareoch Lönngatan ett

diskuterats.



KASTRUP

KÖPENHAMN

TRELLEBORG

j
Bmelspårj.

ÖresundsbronSpåranslutningar med Citytunnel.tillFigur 2.3

dubbelspår i sträckningtillKontinentalbanan kompletteras samma
Öresunds-Kontinentalbanan ochför regeringsavtalet. Mellansom

godståg. Spårreservatenkelspår för läggsbron byggs utett nytt
så genomgående tågtrafikFosieHyllie station ochsöder attom

från via Citytunneln.och bli möjligttill Ystad kan

spårväxling från vänstertrafikplanskildCitytunneln innebär att en
måste Lernacken.Sverige i Danmark skei till högertrafik

2.2.1 Trañkering
erhålls flexibelrationell och myckettunnellösningenMed en
Genomgående inter-snabbtågtågtrafiken. och andralösning för

fortsätta direkt Kastrup ochkannationella förbindelser mot
tågstopp i Malmöefter normalt C.Köpenhamn ett

lokaltågen Pågatågen idagi Cför vända MalmöI stället att som
vidaredem via Citytunneln tilldraplanerar merpartenatt avman

Uppehåll vidi Malmö Stadsteatern och Hyllie.Hyllie. görs

109
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godsspåret söderochstationHyllie ommellanSpårreservatet

ochlokal-framtidadraeventuelltmöjlighet attMalmö ger Citytunneln.Trelleborgochfrån Ystad genomregionaltåg ochtill

äs. LÖNNGATAN

å
SKURUP
YSTAD
BORNHOLM

. i

tågICECsnabbtåg
Öresundstågi
Pågaeågautumn Godståqun

4.0TRELLEBORGq

Öresunds-fastvidCitytunnelmedtågtrafikFramtida en2.4Figur
förbindelse.

Kontinental-godsbangård viafrån Malmögår direktGodstågen
enkelspårYstad. EttochTrelleborgKöpenhamn,banan mot
Kontinen-mellangodstrafikenledaförtillräckligt attbedöms vara lägreDetOresundsförbindelsen.huvudspåret förochtalbanan

vilket ävenenklarekan göras gerbansystemettågflödet innebär att
tågflödena.minskadedemiljöfördelar utöver

resandetågenför samtkörvägkortare7 kmcirkaCitytunneln ger
driftskostnaderminskade samtstationsuppehåll. Dettakortare ger

för resenärerna.restiderstationsuppehåll och kortarekortare
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Tillsammans med de centrala stationslägenas väsentligt bättre
tillgänglighet innebär detta ökad attraktivitet för persontrañken.

genomgående, tåglokdragna Citytunneln cirkaFör innebär 11
motorvagnstågminuter färdtid. För blir tidsvinsten cirkakortare 7

minuter.

tågilödenl tabell 2.2 de i denna miljökonsekvens-presenteras som
årbeskrivning trafikera Citytunneln Uppgifternaantagits 2005. är

från Skåne. Riksbangårdhämtade Banverkets Systemplan Om Syd
godståg på minskabyggs beräknas antalet Kontinentalbanan tillut

67.

Tåg årTabell Citytunnel2.2 vardagsdygn 2005 med och fastper
Oresundsförbindelse Banverket 1993, Systemplan
Skåne avsnitt.för olika

Jämförelse- UtredningsaltemativetCitytunnel
alternativet

Öresunds-Kontinen- Kontinen- City-
talbanan talbanan tunneln bron

LokaltågPågatâg 32 15620 0
Regionaltåg 66 24 66 66
FjärrtågECIC 16 0 22 22
snabbtåg 26 0 26 26

ResandetågSra 140 44 270 114

Godståg 75 76 0 73

Totalt 270216 120 137

Resandepmgnos2.2.3

En resandeprognos tagits påhar fram Transek ABseparat av
uppdrag Malmöhus trafik i BanverketAB samarbete med ochav

MalmöhusMalmö kommun Trafik och Transek 1993.

Regionaltågen har förutsatts uppehåll i Malmö C och Hyllie,göra
alternativt vid Stadsteatern.Det regionalaäven bussutbudet har

oförändrat.antagits vara

mindreEn omläggning stadsbusslinjema 13 och11, 18 harav
iförutsatts anslutning till de stationerna.nya

lll
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Malmölämnatsharsysselsatta avochboendeUppgifter om antalethartidigaremedJämfört prognosStadsbyggnadskontor.

motsvarandeiökatsochCMalmönågot vidminskatsarbetsplatser
City-Iliten.dockNettoförändringen ärHyllie.stationvidgrad

jämförelse-IHyllie.vidbostäderförutsättstunnelalternativet
Kontinental-SydMalmövidbostäderinteförutsättsalternativet

banan.

tidigarefördesammaförutsättningar är somÖvriga demografiska
DeVägverket.ochBanverketutarbetatssomprognoser kanochår 2005Skåneinvånare imiljoner1,2cirkamotsvarar respektivelåg-Ettregionen.imedelutvecklingutgörabedömas en flerrespektivefärre00040drygtinnebäraskullehögalternativ

år 2005.invånare

%54drygtmedökarregionenitågresandetinomregionala -Det medökaberäknastågresandettotalaDetpersonkilometer.imätt miljoner6050år 2005personkilometer varavmiljoner8373 -- trafik-totalalokaltåg. Detregionaltåg ochpersonkilometer avser medtågresandetökadedetföljdminskarbilmed avarbetet som %10cirkakandettaAvfordonskilometer.miljoner3632 - stad.Malmöbedömas avse

regionaltågendå stannaantasfalldetvärdenaDe högre avserovan alternativ ärDettaC.MalmövidföriställetStadsteaternvidäven
restidsvinster.ochtillgänglighettillmed hänsynfördelaktigare

studierTidigare2.3
CitytunnelnförsträckningarAlternativa2.3.1

dis-sträckningarandrahar ävenutredningsskedentidigarel
sträckning västerCitytunneln omförBl2.5.figur enkuterats, ase

harKronprinsen utrettsvid menstationslägemedslottMalmöhus
driftskostnaderochanläggnings-innebär högredå denförkastats
fördelar.andraellertrafik-uppvägasbedömtsinte avsom

harDcsträckningaralternativa utretts.ocksåMalmö harSöder om omfattande terräng-tågvägar,längredå innebärdeövergivits mer
andrabedömts motsvaraskostnader avoch högreingrepp som

fördelar.

förmarkreservattidigare enhar ettöversiktsplanMalmösI
då detövergivitsharDettaredovisats. akustensträckning längs

förutvecklingsmöjligheterochtillgänglighetsfördelarsammager
Citytunnelnkollektivtrafiken ger.som



ÖresundsbronMot

LERNÅCKENvu FOSIEBY
IVINTRIEav

x .
Q

A
Behnuag. .jamvag q

9r enl nn
Nyttgodsspári . i ..
Sluderadealternativ- - - - --

Figur 2.5 Tidigare studerade alternativa sträckningar för en
jämvägstunnel Malmö.genom

2.3.2 Yttre godsspår, riksbangârd
godsspårEtt utanför Malmö samförlagt med Yttreyttre Ringvägen

har studerats översiktligt SSK tillsammans med Malmö, Burlövav
och Staffanstorps kommuner. sådanEn utbyggnad dock förär
närvarande aktuell enligt Banverkets planer. Emellertid
omöjliggörs sådan framtida lösning, varken jämförelse-en av
alternativet eller utredningsaltemativet.av

Även andra möjligheter leda framtida godstrañkatt genom
ÖresundsförbindelsenSkånesydvästra Trelleborg och harmot

diskuterats. heller dessa föregrips eventuellt beslutettav om
Citytunnel.
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riksbangårdframtidalokaliseringför ochförutsättningarEn av en
ScandiaconsultochBanverketBanverketSkåne studeratsi har av

godstågpå Kontinental-någotriksbangård färreinnebär1991. En
främstmiljöeffekterna,Inverkanbåda altemativen.ibanan

liten.dockbuller, är
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LÃGGNINGSTEKNISK3 AN BESKRIVNING

3.1 Kontinentalbanan

3.1.1 Jämförelsealtemativet
I jämförclsealternativet byggsKontinentalbanan till dubbelspårut
i hela sin längd fram till Fosieby vilket innebär spåratt ett nytt
anläggs intill det befintliga på sträckan Lönngatan Fosieby.-Därifrån Öresundsbronsanläggs dubbelspårig järnväg tillen ny
landsfäste på Lemacken. De väsentligaste anläggningsdelama i
jämförelsealtemativet redovisas i figur 3.1.

WÅ
MALMÖc

4
Ombyggnad
personbangård

LÖNNGATAN
Dubbelspår

LERNACKEN

Planskild nO9Tspârkorsning -

Dubbelspár
MALMÖ samtörlagd iSYD medmotorvägw

Figur 3.1 Anläggningar i jämförelsealternativet.

I jäntförelsealternativet ocksågörs total ombyggnaden av person-
bangården och plattformarna vid Malmö spårC. Ett förnytt
persontåg till Kontinentalbanan anläggs mellan Malmö C och
Lundavägen. Dessutom spår-görs och växelkompletteringar vid
Lundavägens hållplats. För godstågen byggs spår parallelltett nytt

spårmed befintligt från Godsbangården i Malmö till Lundavägens
hållplats. I jämförelsealternativet finns hållplatser vid Lundavägen,
Lönngatan och Vintrie Malmö Syd.

115
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spårkorsningartvå planskildajärnförelsealternativet anläggsI
tvåKontinentalbanan,spårochStambananSödramellan mot nya

Lundavägen,broar överStockholmsvägenbroar över samt nya
Ystad-ochIndustrigatanSallerupsvägen,Bulltoftavägen,Södra

ombyggnadutförsochGC-tunnelbyggsDessutom avvägen. en ny
utförsbanandelarvissanågra GC-tunnlar. Längsytterligare av

åtgärder.bullerdämpandeoch andraskärmar

Utredningsaltemativet3.1.2
jämförelsealtemativet, byggsförliksomutredningsalternativet,För

Fosieby.tillfråndubbelspår LundavägentillKontinentalbanan ut
till City-anslutningenochFosiebyspåret mellankanDäremot

enkelspår. DockutförasLernackentunnelspåret före somstrax
Lemackenvidsträcka,dennatvå mötesstationererfordras en

utredslägeFosie exaktvidavgreningenoch i närheten aven
närvarande.för

redovisas ialternativi dettaanläggningsdelamaväsentligasteDe
figur 3.2.

STADSTEATERN

.
Dubbelspâr
tunneli

L] LÖNNGATANé147ê Dubbelspåro
â

spárkorsningPlanskild Öhögervänster
DubbelspårHYLUEmarkpmnl Spérkorsningyoga.i plan gy

EmwispáförMarkreservatl 5°Ö39dspâranslutning motorvägmed
ø

X7förMarkreservat
spåranslmning

utredningsalternativet.Anläggningar i3.2Figur



15

Anslutningen mellan Kontinentalbanan spåretoch Lernackenmot
kan ske i plan.

I detta alternativ utgår det tredje persontågsspåret in till Malmö C
från Kontinentalbanan, vilket innebär inbesparing broav en ny

Stockholmsvägenöver förhållandei till jämförelsealternativet.
Dessutom studeras möjligheterna till förenkling spår- ochav
växelarrangemangen vid Lundavägen skulle kunna medförasom att
antalet broar skulle kunna reduceras ytterligare i förhållandenya
till jämförelsealternativet.

Ingen ombyggnad personbangården och plattformarna påav
Malmö C erfordras vadutöver krävs för tvåde genomgåendesom
spåren till Citytunneln med tillhörande växelförbindelser.

l detta alternativ utgår station Malmö Syd i övrigt behållsmen
hållplatserna vid Lundavägen och Lönngatan.

3.2 Citytunneln

3.2.1 Utformning

Beskrivningen nedan Citytunnelns utformning tillär delav stor
hämtad från översiktsplanen för Citytunneln Malmö Stadsbygg-
nadskontor 1994

Tunneln blir cirka 5,5 km lång och sträcker sig mellan Malmö C
och Annetorpsvägen. Härefter järnvägsförbindelsen fortsättaavses
i schaktöppet till broanslutningen på Lernacken där järnvägs-
spåren korsar planskilt över motorvägens körbana. Pånorra
Lernacken anordnas också planskild högervänster-växel fören
tågtrafiken. Totalt blir förbindelsen cirka 10,5 lång,km från
Kalkbrottsgatan till och med Malmö C. Objektet omfattar dess-

underjordiskutom station med fyra spår viden Malmö C och entvå spårmed vid Stadsteatern. En station i öppet schakt med fyra
spår vid Hyllie ingår också.

Tunnelns tvärsektion
Tunneln kommer utformas så den invändigtatt blir 11,5att bredmoch 6,5 hög. Utvändigt blir tunneln 13 bredm och 8,5 hög.m m

Vid Centralstationen Citytunneln i underjordiskmynnar stationen
tvåmed spåroch fyra se figur 3.3. Denperronger stationennya

börjar ungefär vid Petribron, där Pågatågsstationdagens ligger och
sträcker sig omkring 350 Älvstillvästerut Hjälmarbron ochrn
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kommerstationenEn bitplats. östervid Bagersborgsbron om
spåren i dagen.upp

[fVTRAZPZAN

översiktsplanen.efterCentralstationMalmöFigur 3.3

fjärrtågkommer ingaStadsteaternVid lokalstationen stanna.att
består två spår medlång ochomkring 250blirstationDenna avrn

sådan lokalstation anläggaskanSenaresidoliggande enperronger.
också Stadion.vid

cirka 20 ochblirstation Stadsteaternförinvändig breddTotal m
cirka 40Centralenstationen vidför m.

säkerhetsanordningarSkydds- och
Utrymningsschakt omkring 200medplaceraskommer att m

spåren.avstånd sidavarierande om

tunnelBorrad
på sträckanför närvarandetunnel utredsborradalternativ medEtt

John Ericssonskorsningen medsöderfrån tillHovrätten strax om
Annetorpsledenfram tilldel tunnelnResterande2,5 km.väg av

blir cirka 3 km.delentunnel. Den grävdautförs grävdsom

tvärsektionerTunneln.:
antingenutförasCitytunneln kanunderjordsbyggda delenDen av
tvåspårs-två enkelspårstunnlar. Entvåspårstunnel ellerensom

grävdainnerbredd i detfår ochungefärtunnel ytter- somsamma
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alternativet, 13 respektive 11,5 medan ytterhöjden blir knapptm,
Enkelspårstunnlar12 blir knappt 9 iytterdiameter och utförsm. m

med cirka 10 mellanrum.m

Genom tunneln i detta alternativ förläggs iatt kalkbergetnere
hamnar stationen vid Stadsteatern djupare i det schaktadeän
alternativet. Avståndet mellan markyta och plattformar frånökar
cirka 13 till cirka 20 Stationen vid Stadsteatern kan i dettam m.
alternativ antingen med plattform spårenmellanutrustas elleren

tvåmed sidoliggande plattformar.

Skydds- och säkerhetsanordningar

Om den borrade delen Citytunneln utförs tvåav separatasom
tunnlar kan de förses med förbindelsegångar avstånd.lämpliga
Därmed kan den fungeratunneln utrymningsväg för denena som

Påandra. denna sträcka behövs därför inga särskilda utrymnings-
schakt.

3.2.2 Byggteknik

Grävd tunnel
Vid utförandet tunneln finns många byggmetodertyperav attav
välja mellan. Det viktigt ytsnålär metod väljs föratt en att
ingreppen under byggtiden så småskall bli möjligt.som

Ett sådanytsnålexempel metod den k slitsmurstekniken.ären s
Vid utförande schaktet användsförst ochtät- stödkonstruktionerav

till tunneltakets blivande nivå.spont Sedan schaktas slitsav ner en
till fullt djup medan jordmassorna successivtersätts bentonit-av en

såsuspension schaktväggarna inte sidotrycket.att slitsenIrasar av
gjuts sedan betong.vägg Väggen del iutgör den färdigaen av
konstruktionen och färdig erhållstunnelvägg påbyggnaden genom

slitsmuren med invändig betongvägg. Påtunnare särskiltav en
känsliga ställen kan därefter taket gjutas och återställasmarkytan
innan arbetet med utgrävning och färdigställande själva tunnelnav
utförs, figur 3.4.

Med slitsmurteknik behöver schaktet bara tvåomkringöppetvara
månader i stället för månader4 5 vid normalt schaktförfarande.-
Därmed kan bland trafikstörningarna reduceras.annat Det
fortsatta arbetet kan utföras inom tunnelns bredd, vilket gör att
den erforderliga arbetsytan inte blir bredare knapptän 20 m.



18
delensödradentvå byggnader:underdelvisstillTunneln passerar förhindraFörhuvudkontor. attCardosdelarochBörshuset avav stöd-särskildamedawäxlasbyggnadermåste dessasättningar

âteruppbyggas.ochrivasalternativtellerkonstruktioner

Tunn-nnuarmeradbatong
Fönngnlnghlpllltllöv
snumuravuarmeradbatong

061Föølagnlngbohnnphlln
färdigställaTakplattan2slilsmurargjutnamedSchakt1

J
J .. . .

tunnelFärdig4rakundertunnelförSchaktning3
översiktsplanen.efterslitsmurteknikmedTunnelbygge3.4Figur

särskildkrävskanalernakorsartunneln endärplatserPå de
dubbel-beståendefångdammarbyggs avkanalernalbyggteknik.
mellanDärefter kan utrymmetfyllning.mellanliggandemedspont Förutföras. attschaktningenochtorrläggasfångdammarna
underkanalsystemetivattencirkulationtillräckligmöjliggöra

På platser görsvissaanvändas.metoderflera attbyggtiden kommer
vattengenomströmningensådant sätt attetappindelningen ett

medsäkrasvattencirkulationenkanställenPå andraavbryts.inte
arbetsplatserna.rörhjälp stora genomav

spontningstekniktraditionellkommermedgerDär utrymmet
schakt-behovvid tätaochstabiliseraförutnyttjassannolikt attatt

traditionellt sätt.pågjutasochformsättastunnelnväggarna samt
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Arbetet med Citytunneln kommer till del ske understor att
grundvattennivån. Avsänkning grundvattnet i schakten blirav
således nödvändig. Bygget kommer emellertid bedrivas medatt
sådana metoder grundvattnet i omgivningen inte sänks elleratt
åtminstone påverkasendast marginellt. Lokal tätinjektering av
berggrunden blir sannolikt nödvändig. För träd och växteratt samt
i vissa fall möjligen byggnader inte påverkasäven ska negativt

vattennivånkommer kontrolleras och återförasvid behovatt vatten
till marken i omgivningen. Tunneln utföras såvattentät attavses
den färdiga konstruktionen påverkaskall grundvattennivån.

Borrad tunnel
Den teknik förefaller lämplig för undermarksbyggandemestsom

fräsning. Frästeknikenär flexibilitet vid val tunnel-storger av
sektion och möjligheter tätnings- och förstärk-stora att anpassa
ningsmetoderna efter variationer i berg- och grundvatten-
förhållandena. Alternativen med traditionell borrning och spräng-
ning respektive fullortsborrning med tunnelborrmaskin som
borrar hela tunneltvärsnittet har i detta fall bedömts mindresom
fördelaktiga.

Den utrustning används vid fräsning maskinär medsom en en
rörlig bär själva fräshuvudet. Det sönderfrästa bergetarm som
lastas med hjälp lastbrygga i maskinens framkant ochav en

på band till bakomvarandetransporteras lastfordon.ett ett

Utformning tunnelsektionen med hänsyn till de bergmekaniskaav
egenskaperna utreds för närvarande. Förstärkning med bergbult
och sprutbetong kan tillräckligt för förhindra iantas attvara ras
fast kalkberg. I lösare eller uppspmckna partier berggrun-mer av

måsteden tunnelväggarna förstärkas, stålbågar.exempelvis med
Detta ocksåkan bli nödvändigt i de avsnitt där små deformationer
krävs, exempelvis vid under byggnader eller andrapassage
sättningskänsliga anläggningar.

För förhindra läckage grundvatten måsteatt i tunnelnav en
omfattande förinjektering borrhåli framför tunnelfronten ske
liksom successiv tätning tunneln med platsgjuten elleren av
prefabricerad betonginklädnad. Geohydrologiska undersökningar
i samband med projekteringen får visa vad krävs uppnåför attsom
erforderlig täthet.

Startpunkterna för underjordsbyggandet, de tunnelpåslagen,k ärs
tekniskt och ekonomisktäven viktiga punkter. Vid det norra
påslaget kunskapernaär berggmndens hållfasthetläge ochom



20
byggmetodvaletbegränsadeså att avännuHovrättenöster om söderpåslagetsödraVid det omförutses.kansäkerhetmedinte medplatsväljafrihet attföreligger störrevägEricssonsJohn

egenskaper.lämpliga
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4 REGIONAL TRAFIKPLANERING

4.1 Malmöhusöverenskommelsen

Malmöhusöverenskommelsen SOU 1992:114 innebär bl a om-
fattande investeringar i regionens trafiksystem, exempelvis
elektrifiering Ystadsbanan och förbättringar Lommabanan,av av
för Pågatågstrafik.medge utökad Kollektivtrafiken förbättrasatt
kraftigt Pågatågstrafikenutbyggnad igenom av stommensom
Skånes kollektivtrafiksystem åtgärder ökarsamt genom som
busstrafikens effektivitet och attraktivitet, och minskar deras
miljöpåverkan.

I framhållsavtalet Citytunneln ökad kapacitet iatta ger
bansystemet Malmö vilket ökad flexibilitet i planeringengenom ger

Öresundsbronoch säkerhet i trafiken. Citytunneln starkareger en
koppling skånskatill det bannätet vilket underlättar spridningen avÖresundsförbindelsens effekter till andra delar regionen.av

4.2 Citytunneln och kollektivtrafikens utveckling Skånei
Pågatågssystemethar varit i drift i åromkring elva i Malmöhus län.
Resandet såhar ökat kapacitetstaket nåtts.har Investeringaratt

tågi Malmöhusgörs Trafik 1994.nu nya

Citytunneln tågtrafikmöjliggör Pågatågstrañk till Staffanstorp och
Trelleborg Pågatågstrafikförtätad på Ystadsbanan tillsamt Svedala

påoch Lommabanan följd den ökade tillgängligheten isom av
PåMalmö. längre sikt kan Staffanstorpsbanan utvecklas mot

DalbyLund Sturups flygplats knytas till bansystemet viasamt
Svedala.

Kustpilen Karlskrona Kristianstad Hässleholm Malmö har- - -varit i drift två år.under Resandet har vida överskridit gjorda
Kustpilen omfattar även sträckan Hässleholmprognoser. nu -Helsingborg. Trafikhuvudmännen har tillsammans med SJplanerat

för tågtrafikenutveckling västkustenenligt modell.en av samma

Malmöhus trafik planerar tillsammans med DSB och SJ för
Öresund.tågtrafiken över En Citytunnel förutsättningär för atten

regionaltågtrañken Köpenhamn Ystad ska kunna bli konkurrens--kraftig såväl bil- busstrafik. Den dåkanmot stödjaävensom en
tågservicegod Ystadbanan.

Ytterligare utveckling kollektivtrafiken Skånei planeras, blav a
införande expressbusstrañk Länstrafiken Kristianstad alav et
1994.
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SkåneSystemplan4.3
järnvägstrafikframtidautredning1993Banverkets enom

på densatsningkraftiginnebärCitytunneln enblkonstaterar atta anläggningskostnadernatågtrafiken attregionalaoch menlokala
motiveraskandärförochberäknade nyttoruppvägs av

grunder.samhällsekonomiska

tillfredsställandefulltKontinentalbananpå varaansesKapaciteten
kanCitytunneln2005 atttidshorisont menutredningensinom ikollektivresandetbåde ökaförlösningsmidig attenvara Öresundsbron.tillanslutningenförbättraochregionen

det1992 konstateras attDSBochBanverketstudiesärskildI en trafiklokal1991 medSJochDSBtrafikutbudetförutsatta
förväntadedentillgodoseförtillräckligt attfunnitssidasvensk vara kunnainfrastrukturenföreslagna angestrañkefterfrågan. Den

Godstågskapacitetenmarginal.tillräckligmedtrafikenaweckla
efterfrågan.förväntadedenänstörrevaraanges

1994-2003stomplanBanverkets4.4
snabbtåg iförMalmöStockholm anpassasStambananSödra - Västkust-1996.genomfördskallAnpassningenkmh. vara200 ÄngelholmKungsbackapå sträckanibyggsbanan etapperut - framtidaförbyggsbanorNyaLund. enHelsingborgsamt - klarhuvudsakiskallUtbyggnaden varakmh.250hastighet

1999.under

förstomnätsplanBanverketsifinnsCitytunneln upptagen
2003.1994järnvägsnätet -



5 KOMMUNAL PLANERING
Översiktsplaner5.1

Utbyggnaden fast förbindelse Malmö Köpenhamnav en är ett-prioriterat mål i kommunens översiktsplanering. Kommunen har
förordat förbindelsen byggsatt kombinerad ochväg-som en
järnvägsbro mellan Lernacken och Amager. Bron och dess
anslutningar får genomgripande konsekvenser för stadsstruktur,
trafiksystem och miljö. Ett antal översiktliga plandokument har
framtagits. En kortfattad redovisning berörda översiktsplanerav
sker nedan.

Översiktsplan för Malmö 1990
l planen mark för brofäste vidreserveras Lernackenett församt
väg- och järnvägsanslutningar. De statliga broutredningarna har
förutsatt bron skallatt anslutas till Inre Ringvägen och till
Kontinentalbanan. l översiktsplanen förordade kommunen istället

fullständig utbyggnad Yttreen Ringvägen och direktav järn-envägsförbindelse Öresundsbronmellan Malmö C och via Limhamn.Översiktsplanen har antagits kommunfullmäktige denav 25
oktober 1990.

Länsstyrelsen har i granskningsyttrande över planen den 19 juni
1990 ansett

öresundsförbindelsenatt i sina olika alternativ och med sina
anslutningar för järnväg Öresundsdelegationensoch enligtväg
utredning 1987 Yttre Ringvägensamt riksintressen.utgör Såväl
jämvägsreservatet från Lemacken till Fosie inklusive stations-
området Malmö Syd anslutningen till och utökningensom avKontinentalbanan till dubbelspår utefter hela sträckan in mot
centralstationen skall därför hävdas i planläggningen och med
hänsyn till milföfrågomas allt betydelsestörre även utökas i
kritiska avsnitt.

Program för Brozonen till Sverigeporten-
l skisseradesprogrammet utbyggnadsområden kring tre nyaPågatågsstationer presenteradessamt tanken järnvägsanslutning
i form Citytunnel via Hyllievångav en till Malmö C. En förläng-
ning Pildammsstråketav Bunkeflout ingickmot viktigsom enmålsättning. Efter omfattande samråd beslutade kommunstyrelsen
i april 1992 riktlinjer för det fortsattaom arbetet där bl Citytun-aneln skulle ingå förutsättning för planarbetet.som en Arbets-

ändrades då ocksånamnet till Brostaden.
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Översiktsplan Citytunnelnlör
järnvägs-sträckningenÖversiktsplanen ändradedenredovisar av

Citytunneln.viabrofästetochCMalmömellanförbindelsen
AnnetorpsvägenC ochmellan MalmösträckanbehandlarPlanen

geometriskaNyaBrostaden.föringår i planövrig delmedan
medförtdel har ettCitytunnelns attförförutsättningar norra

Dennatunnel harfräst presenterats.medalternativt byggsätt en
schaktningsarbetenundvikaheltmöjligtbyggteknik detgör att

parkerna.inom

utvecklingenbetydelse förÖversiktsplanen Citytunnelnsredovisar
planeradeFörutomregionen.övriga delarochMalmö avav InremedInnerstadenochutvecklingsområden Brostadenvid

tillförnyelseområden anslutningiintressantaredovisashamnen,
000till inom 1anslutning meterlstationslägen.Citytunnelns

StadionochStadsteaternvidstationslägenangivnafågelvägen
stadsbebyggelseblandadförnyelseområden förtänkbararedovisas

bruttoarea.kvadratmeter490 0respektive00040omfattande

mark-ändradtillförslagredovisar planenCitytunnelnUtöver
personbangården vidMagasinsområdetinomanvändning norr om

CitadellsvägensochCarlsgatanOmrådet mellanMalmö C.
trafikområde,Översiktsplan redovisat1990iförlängning, som

stadsbebyggelse.blandadförhärreserveras

siginte lämparKontinentalbananframhållsöversiktsplanenl att
bostadsområden därgenomkorsarden tätaeftersomgodstrafikför

frånomgivningenskyddaspåren. Förligger närabebyggelsen att
omfattandemedkompletterasKontinentalbananbehöverbuller

Över-särskilt.reglerasgodstågens hastighetochbullerskydd
längreförfinnasskallberedskapdärför attsiktsplanen attanger
Yttrefrån Fosie längsgodsspåranläggakunnasikt nyttett

i Burlöv.till stambananframRingvägen

utbyggnadCitytunnelnsmiljökonsekvensernaviktigasteDe av
översiktsplanen:iredovisas

kraftigtdenmiljövinsterbetydandeCitytunneln genomger
ochbilutnyttjandeminskatkollektivtrafiken medförbättrade

luftmiljötill bättreDetta lederföljd.trafikarbeteminskat som
CitytunnelnUtbyggnadregionen.såväl iMalmöi avsom

kanKontinentalbananbebyggelsenutmedmedför även att
imindreblir änbullemivåema utmed dennakvarstå och

huvud-infallerkonsekvensernaDe negativanollalternativet.
hörHittillfälligochbyggskedet ärunder an.sakligen av

bygg-,orsakadeestetiskaeffekterochrekreativaekologiska, av

126
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effekterPermanentanegativaoch anläggningsarbeten.transport-
möjlig-väljer utnyttja de ökadeföljden kommunenblir attom

fnytor iexploatering idrottsplatser och andratillheterna av
Då förminskar den disponiblatill stationernaanslutning ytan

frilidsändamål och socialai Innerstaden. Förutom rekreativa
uppstår ekologiska effekternegativakonsekvenser attgenom

grönområdena hårdgörs. markanvändningenDen förändrade
också förändring stadsbilden.leder till pennanenten av

januari kompletteringsförslagUtställningsförslag 1994 samt mars
för närvarande.1994 behandlas

Översiktsplan Brostadenför

utställningsförslag januari 1994,Huvudsyftet med planen, är att
Öresundsförbindelsenjärnvägsanslutningarna tillfastlägga ochväg-
markanvändningen ii drag den framtidaoch storaatt ange

ingående Hyllievång, Svågertorp,området. För stadsdelarnade
också för LernackenBunkeflostrand och eventuellt Kalkbrottet -

fördjupade Översiktsplaner fram. Totaltkommer tasattsenare
planområdet ytterligare 100005 000 lägenheter ochrymmer

arbetstillfällen.

så kring stationen iAvsikten markanvändningenär att snart som
Hyllievång åstadkommaklarlagts relativt snabbt vissthar ett

i rimligresandeunderlag i dess närhet. Utöver bostadsutbyggnad
föreslås därför relativt kraftig satsning arbetsplatsertakt en

Området hakring sekelskiftet. i anslutning till stationen bedöms
årinvånare och knappt 000 sysselsattakring 2015.drygt 5 00 4

översiktsplanPlanförslaget ställs och behandlas parallellt medut
Avsikten planerna kunnaför Citytunneln. skallär antasatt av

halvårsskiftetkommunfullmäktige kring 1994.

Översiktsplan för Nyhamnen

förbättra kontakt genomfördes 1986För stadens med havetatt en
arkitekttävling syfte. fortsatta planeringen harmed detta I den

området Norra Vallgatankonstaterats mellan Nyhamnen ochatt
erbjuder möjligheter till förändring, framförallt i riktning motstora

utgångspunkt från tidigare planidéerna harökat boende. Med de
Nyhamnsområdetutställningsförslag till Oversiktsplan för presente-

förbättra mellani april 1993. För kontakterna Nyhamnenattrats
eftersträvas nord-sydliga förbindelseroch Gamla staden övernya

banområdet, i tunnel mellan Slussplan och Frihamns-t gataex en
gång- cykelförbindelse Deallén och och vid Bastion Uppsala.en

[27
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ochCentralstationenförväljsslutligenlösningartrafikmässiga som

NyhamnensSkeppsbronförbetydelseavgörandefårCitytunneln -
funktion.ochtillgänglighet

kunnabedömsochkommunstyrelsenbehandlatsharPlanen av
förekommunfullmäktige sommaren.antas av

Detaljplaner5.2
detaljplanergällersträckan avberördadenhuvuddelenFör av landsbygdsområdenaförundantagmeddockåldervarierande

därCMalmöspårområden öster omstaden samtsöder om
saknas.detaljplaner

tunnelförmåste byggrättbyggaskunnaskall enCitytunnelnFör att plan-bedömer attKommunendetaljplaner.flertalin iföras ett Stads-ochCMalmöstationsområdenaförerfordrasändringar
ochRegementsgatanmellantunnelavsnittetlängssamtteatern Anne-ochStadsteaternmellantunnelavsnittetFörStadsteatern.

tilläggs-medkompletterasplanergällandeföreslåstorpsvägen
förlägenundermarksbyggande.reglerarbestämmelse som

utrymningsschakt etcetera.

planändringarkrävsKontinentalbananutbyggnadplaneradFör av föravsnittkortareinomplanskildheter samtutbyggnaderför av
järnvägsontrådet.utökning av



MILIÖKONSEKVENSER,
JAMFORELSEALTERNATIVET

Miljökonsekvenserna för jämförelsealternativet utreddaär VBBavÅkarpVlAK Fosie och JW Fosie Lernacken. Införav- -Öresundsbronmiljöprövningen har vidare VBB VIAKav utrett
konsekvenser i brozonen, området söder Malmö. Mellanom
Lundavägen gåroch Fosie Kontinentalbanan tätbebyggtettgenom
område se figur 7.2. I enlighet med översiktsplanen skall stora

områdetdelar mellan järnvägsanslutningen ochav tätorts-
bebyggelsens nuvarande sydgräns exploateras i varierande grad.

Nedan översiktlig sammanfattning frånresultatet dessages en av
studier.

6.1 Natur

Den järnvägen anläggs söder Malmö går i huvudsaknya som om
åkermark. l dessa avsnitt blir konsekvenserna förgenom natur-

miljön begränsade. Den barriäreffekt anslutningen för med sigsom
får dock betydelse för djurs möjlighet området.sig iröraatt

Inom det områdetberörda kommer anslutningen tvåatt tangerar
objekt med speciella skyddsvärden: Bunkeflo strandängar som
hyser flera och djurväxter hotlistornaarter av upptagna samt
Limhamns kalkbrott med förekomst grönfläckig padda, ettav av
landets sällsynta ryggradsdjur. Vidare berörsmest ytterligare två
objekt med uttalade lokala naturvärden: allén längs Ollebovägen

byn Vintrie. Allén Malmös iär särklasssamt kompletta ochmest
bäst skött allé Malmö stadsbyggnadskontor, 1989.

6.2 Kulturmiljö

Den medeltida delen Malmö stad riksintresseär för kultur-av av
miljövården, riksintresset berörs endast Centralstationen. Andraav
särskilt värdefulla delar i anslutning till Kontinentalbanans

Östervärn,sträckning ÖstraMalmö områdenatätort ärgenom
Sorgenfri, Lönngården, Augustenborg och Hindby. Utbyggnaden
bedöms dock inte medföra några konflikter med bevarandevärd
bebyggelse eller miljön kring Kontinentalbanan.

I det öppna odlingslandskapet söder Malmö spårfinnsom av
bosättningar från 4000 f Kr. Den järnvägen kommer till-nya

med väganslutningen påverkahär och bildasammans att en ny
överlagrande struktur i kulturlandskapet. Bland konfliktpunkterde

förekommer kan områdetnämnas Glostorp Lockarp Oxiesom - -
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halmtäcktenBunkeflo 9:4fastighetenK119,riksintresse,
från tidigNaffentorpochVintriebyarnafrån 1820,prästgård

från börjanKatrinetorpoch avPetersborgsäteriernamedeltid,
bronsåldershögenErlandsrooch samtGottorpvidalléer1800-talet,

Sahlhög.

grönområden6.3 ochparkerRekreation,
idrottsområden samtochpark-angränsandeKontinentalbananTill

tåg-frånstörningarföridagredankoloniträdgårdar utsattaär
minskarbullerskärmarmedförsesavsnittdetrafiken. Inom som

Kontinental-längsspårutbyggnadmedsambandIstörningarna.
järnvägsområdet. Ut-koloniområden inomanspråkibanan tas någramedföraintebedömsKontinentalbananbyggnaden av

rekreationssynpunkt.barriäreffekterytterligare ur

tillkoncentreratfriluftslivetMalmö ärområdet söderI om stråkantalfinnsdärutöver somettbadplats,ochcampingSibbarps
brofästetVidridning.ochpromenadercykling,förnyttjasbl a ingaOmLernacken.förändrastarktanläggningen attkommer

störningarandra attochbullerkommervidtagesåtgärdersärskilda
rekreationsvärde.närområdenasminska

Naturresurser6.4
ochformiianspråktas grus-avutbyggnaden naturresurserFör

grundvattnetellerpåverkanväsentligNågon yt-krossmaterial.
lederhaveriersådanavidförekomma somkunnaendastbedöms

MalmöSöder6.6.4.avsnittsegods omfarligtutsläpptill av anspråk cirkaijärnvägoch att taväg-utbyggandenkommer av
förlustendirektaDenjordbruksmark. avhögvärdig125 ha

betydelse.mindredockjordbruksmark är av

Boendemiljö6.5
idagborKontinentalbananfrån100närområde meterInom ett av daghem.ochskolorantalvidare finnsmänniskor,000 ettcirka 3
detkommerMalmösöderjärnvägsanslutningenden omLängs nya dessabostäder,elvaoch järnvägstråket med väg att passeranya

måste rivas.

Barriärer6.5.1
föränd-väsentligingenmedförKontinentalbananOmbyggnaden av

Utbyggnadenidag utgör. avbarriär järnvägendenring somav

130
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plankorsningar till planskilda korsningar respektive stängningen av
plankorsningar kommer istället minska barriäreffekten ochatt
väsentligt öka trafiksäkerheten.

Längs det områdetöppna söder Malmö motverkas detom nyaspårets barriäreffekt flertal planskildaatt korsningarett anläggs.av

6.5.2 Buller och vibrationer
Ett antal fastigheterstort utmed Kontinentalbanan idagär störda

buller från järnvägen. Vid ombyggnadenav kommer olikaäven
bullerdämpande åtgärder genomföras: bullerskärmar,att förbättrad
fasadisolering spårtekniskaoch åtgärder. Trots den ökade trafiken
fram årtill 2005 kommer de föreslagna åtgärderna medföraatt enreduktion bullerstörningarna förhållandei till situationenav idag.
I området söder Malmö kan fåtal fastigheter erhållaom ett
bullernivåer utomhus överskrider riktvärdet.som

Utbyggnaden Kontinentalbanan bedöms inte leda till någonav
väsentlig förändring vibrationsförhållandena inom området.av
Längs det nyanlagda avsnittet bedöms risken för störande vibratio-

liten.ner som

6.5.3 Luftföroreningar
Idag sker begränsade utsläpp luftföroreningar från dieseltågdeav

trafikerar Kontinentalbanan. l framtidensom kommer tågdessa till
delstor medersättas eldrivna.att

6.5.4 Säkerhet
I säkerhetsanalys VBB VIAKseparaten 1994 har studerats järn-
vägstrafikens risker i anslutning till bl urspårningar och plankors-a
ningsolyckor längs Kontinentalbanan. Plankorsningarna, isomnuläget deär allvarligaste olycksriskerna, byggs till planskildaomvilket medför betydande reduktion risknivån.en av

Risken för olycka leder måttligttill vätskeutsläppen som ett avfarligt gods beräknas till sannolikhet motsvarande händelseen en
trettiotusen år. För utsläpp beräknas risken tillav gas ensannolikhet motsvarande händelse drygt miljon år.en per en



30

Stadsbild6.5.5
godsban-stationen,vidspårområdenabredamed deJärnvägen

stads-iinslagpåtagligtidagär ettjärnvägsbroarnagården och
bankhögKontinentalbanan endel passerarEnbilden. stor av denavgränsatstaden samtdärigenomavdelarochstadengenom bebyggelseområden. Deomgivandemellankontaktenvisuella

innebärkommerutbyggnaden att envidanläggsbullerskärmar som Gullvik,vidblgällerdettastadsbilden, apåverkanväsentlig av
kommerÄven attbroarnadeAnnelund.och nyaGullviksborg

stadsbilden.förändra

Landskapsbild6.6
topografinMalmö ärsöderjordbrukslandskapet omdet öppnaI samförlagdjärnvägen,nyanlagdadenkommermiljödennalflack.

land-idomineratrafikplatser, attoch dessväganslutningenmed
barriärdenförändrasöppenhetvisuella avLandskapetsskapet.

medför.häroch vägenjärnvägensom
förändraytterligare attkommerBrostadenutbyggnadPlanerad av

helhetsmiljön.

Byggskedet6.7
bygg-totaladenberäknasKontinentalbananutbyggnadenFör av orsakasbyggskedetunder avStörningarnaår.fyratill âtiden tre Dettrañkregleringar.ochbullerfrämstemissionertransporter, Vidklaras.kanbyggbullerförreglertillämpliga externtbedöms att

biltrafikenför attframkomlighetenkommerbrobyggnationerna
varvidheltstängaskommakan att avKortvarigt vägarbegränsas.

får ledastrafiken om.

år.tillberäknas treMalmösöderanslutningenförlâyggtiden om
närboende, mestuppstå deförstörningar attkommerhärAven
framkomlighetenförsämrasTidvisbullerstörningarna.blirpåtagligt

på mindre vägar.
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MIUÖKONSEKVENSER,7
UTREDNINGSALTERNATIVET
Övergripande miljöfrågor7.1

Biltrafrken i Malmö och regionen7.1.1
årligt ibiltrafikarbeteCitytunneln beräknas medföra minskatett

år åromkringmiljoner fordonskilometerregionen med 32 36 per- Ökningen i regionen1993. biltrafikarbetet2005 Banverket av
Öresundsförbindelsen uppgå till cirka 140följd angessom av

iår 1992 landsidanmiljoner fordonskilometer JW aletper
såledesSkåne. biltrañkarbetetreduktionseffektCitytunnelns är

Öresundsförbindelsenfastafjärdedel ökning dendenav somen
medför.

tillgängligheten till MalmösReduktionen följd den ökadeär en av
Citytunneln ochdelar och kortare restidercentrala gersom

tågsystemet helhet i regionen.ökad attraktivitet fördärmed som
personbilstrafikReduktionen trafikarbetet i huvudsakav avser

i persontrafiksystemet.eftersom förändringarna förbättringaravser

TransektrafikarbetetFördelningen kan utläsasav prognosenav
1991 visarVBB VIAK1993. Tidigare prognosberäkningar att

trafikarbetsreduktionen hänföras till Malmöcirka % kan10 av
dygn blirantal fordonstad. Reduktionen själva trañkflödet perav

i Malmö.och närastörre

Även långväga relationer Ystad, Eslöv, Höör,för mer som
Åstorp ÄngelholmHelsingborg, Bjuv, ochHässleholm, Landskrona,

biltrafiken.tågtrafiken konkurrenskraftigblir dock starkt mot
långväga vilketlängreAntalet bilresor mindre körvägen görär men

ändåbiltrafikarbetsreduktionen betydande.äratt

Öresundsförbindelsen JWförl den k socioekonomiska studiens
1992 regionen kan öka medal befolkningen i antasattet anges

invånare fast förbindelse. Dencirka 60 000 följdsom av en
på befolkningstalrefererade Transek 1993 bygger somprognosen

invånarecirka 40 000 lägre.är

1991, kanl tidigare VBB VIAK 1990, antasprognoser som
återspegla har reduktionengod tillväxttakt i regionen,en av

tillbiltrafikarbetet i uppskattatsregionen till följd Citytunnelnav
år.storleksordningen miljoner fordonskilometer Utöver60 per

därför rimligtTranseks kan det att attanta enprognos vara
reduktionspotential 50 75 finnas beroende% kan ut--
vecklingen i regionen, jämför avsnitt 7.1.5.medäven
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Luftföroreningar7.1.2
några olikautsläppberäknadesammanställt avtabell 7.1 ärl

år 1990.Malmö,respektivelänetinomfrån källorluftföroreningar
från trafiken.härstammarföroreningardessadelenDen största av

kol-NOx.kväveoxidertonutsläppBeräknat7.1 avTabell
år 1990,förC02 tonkoldioxidochHCväten

länsstyrelsen.fråndata

C0,HCNo,
milj4,92730070036M-län
milj1,47 500500stad 9Malmö

Konsekvenser
utsläppvägtrafikensminskar avCitytunnelnUtbyggnaden av 7.2tabellövrigt. Iiregionenisåväl Malmöiluftföroreningar, som

vägtrafikensminskningarberäknadeBanverkets avsammanfattatär
tabellenIår 2005.förCitytunneln,följdtillemissionerna av årligadetreduktionenbedömning avredovisas även aven trafik-minskningvid störreluftföroreningar avutsläppet enav blireduktionenPå kansikt7.1.1.avsnittmedjämförarbetet

7.1.5.avsnittstörre, se

kväveoxiderutsläppenreduktionerBeräknade av7.2Tabell av
vidC02koldioxidochHCkolvätenNOK,

utredningsalterna-enligtCitytunnelnmedutbyggnad
viddelsberäkningar,Banverkets enenligtDelstivet.

år 2005.trañkarbetet. Avserreduktionstörre av

C0,HCNO

6 70019 14Banverket
1500030Potential 40

frånsläppsi nuläget utmängdentotalatill denförhållande soml
medreduktionCitytunnelnmedför avstad,Malmö eninomkällor

följdtillutsläppreduktionen avkantalabsolutal avcirka 2 °oo.
kilometerfrån femskerutsläppmed detjämförasCitytunneln som

fordon00020trafikflöde permedtrafikled ett omstörreav en
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årsmedeldygn. En jämförelse Citytunneln medförär attannan en
reduktion luftföroreningsutsläppen fjärdedelav motsvararsom en

den ökning bron medför trafikscenario JW, 1992.av som

7.1.3 Buller

När biltrafiken minskar sjunker den ekvivalenta bullernivån.
Enskilda i kan kanske trafikminskningargator centrum som ger
minskade bullernivåer i minskningarna så småär destortmen att

påverkarinte bullersituationen.

Maximalnivån den högsta ljudnivåär förekommer för enstakasom
fordonspassager, frånvanligen lastbilar. påverkarAntalet fordon
inte maximalnivån. Någon förändring såledessker inte.

7.1.4 Trafiksäkerhet

Generellt är kollektivresa, tåg,särskilt med säkrare fören
trafikanten än med med såvälbil. Det gäller imätten resa egen

förflyttningarantal i persontrañkarbete. Två trafik-som typer av
säkerhetseffekter uppstår följd Citytunneln och ökadsom av en

Överflyttningöverföring från till tåg.bil tågtillav resor av resor
innebär dels minskad riskexponering för dessatrafikanter, delsen

principiellt minskad konfliktmängd i biltrafiken. Den sistnämndaen
effekten täcks dock in minskat trañkflöde och biltrafikarbete.av

l de samhällsekonomiska kalkylerna beaktas trafiksäkerhetseffek-
effekter k okorrigeradten marginalkostnad ochm som en s

beräknas med schablonvärde fordonskilometer.ett per

De lokala effekterna kan generellt bedömas försumbaravara
jämfört med övrig trafik åtgärder,och andra avsnitt 7.1.1.se

7.1.5 Strategiska långsiktigaoch effekter
Strategiska fördelar
Citytunneln strategiska fördelar i detta jämförtavseende medger
tågtrafik enbart via Kontinentalbanan sin högre tillgänglig-genom
het till Malmös centrala delar. Det innebär åtgärderkraftfullareatt
i syfte begränsa emissioner, förbättraatt trafiksäkerhet och
stadsmiljö minskad.trängsel kan vidtassamt allvarligtutan att
skada stadsfunktion och Malmös roll lokalt och regionaltsom
centrum.
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Citytunneln enbarteffektdockeffekter är avDenna entyp av åtgärder beslutas.miljöprioriterandeandrafordrar ävenoch att

grad.ökadiåtgärderdennaCitytunnelnmöjliggör typ avDäremot

jämförelsealternati-handlingsfrihet änCitytunneln störreävenger Konti-fråntågtrafikenflyttavillKontinentalbanan manomvet tillflyttasgodstågen sikt utkanCitytunnelnMednentalbanan.
resandetåg cirka 44Kvarvarandegodsspår utanför Malmö.nyttett nuvarandevarvid denCitytunnelnvialedasår kan2005tågdygn

slopas.helt kanKontinentalbanan

jämförelsealternati-iflyttasKontinentalbanan utgodstågenOm
nattåg, vilketinklusivetrafik kvar,omfattandelikvälfinnsvet en

godstågen. Dras ävenflytta utmiljövinsten attbegränsar av
förkonsekvenseromfattandefår detutanförresandetågen tätorten

regionen.i helakollektivtrafiksystemet

effekterLångsiktigt:
från Malmöstill ochtillgänglighetenförändradepåtagligtDen

utökadochCitytunnelnövrigtiregionendelarcentrala somsamt
ochmarkanvändningenpåverkalångsiktigtkantågtrafik antasger, ochlångsiktigamycketdockEffekterna ärbebyggelsestrukturen.

markanvändnings-ochbebyggelse-påverkas kommunernasav ochsvårförutsägbarautvecklingstakt ärochStorlekplanering.
utvecklingen.ekonomiskaallmännadenberor även

bebyggelseochbostäderexploateringförintressetkanMalmö avI
ochMarkpriserHyllie.ochStadsteaternC,Malmööka näraantas förstaibebyggelsenmedförlägencentrala attibyggkostnader
tätaffärsverksamhet samtochkontors-hand kan antas avse

bostadsbebyggelse.

arbets-ochmedföraockså centrum-attkanCitytunneln antas
StadsteaternTriangelnstadenGamlaCplatsstråket Malmö --- Hyllie.riktningiutvecklas motochytterligarebindsMAS samman

skeutvecklingmotsvarande antasjämförelsealternativet kanI en
söderbyggsSydMalmö utstationenOmC.Malmöområdet kringi

arbetsplatser,medkommersielltexploaterasochMalmöom konkurrenssitua-kanbiltillgänglighetoch högaffärsverksamhet en
nuvarandeochSyd centrum.Malmöuppstå mellantänkastion

tillledalångsiktigtcentrumstruktur antassådanPrincipiellt kan en medjämförtregionenibilberoendeochbiltrafikarbeteökat
och lägrecentrumdelningenföljdCitytunnelalternativet avsom

kollektivtrafikförutsättningar.
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I regionen kan likartat intresse i Malmö förutsesett för ökadsom
kommunal och privat exploatering bostäder, arbetsplatser ochav
service tågstationernanära följd tågsatsningarna enligtsom av
Malmöhusöverenskommelsen och planerad utökad regionaltågs-
trafik. Som följd sådan eller planerad bebyggelse-av spontanen
utveckling kan viss dämpad biltrafikutveckling i regionen.en antas

En utvecklad lokal- och regional tågtrafik skapar utökaden
bostads- och arbetsmarknad, skapar förutsättningarstörre församt
och binder näringslivet i regionen. Citytunnelaltemativetsamman
kan bidra till denna regionalaantas utveckling och spridning avÖresundsförbindelsenutvecklingseffekterna i högre gradav än
jämförelsealternativet följd den tågtrafikutökade ochsom av
tillgänglighet tunneln medger.som

En högre ekonomisk utvecklingstakt erfarenhet ökatger av
bilinnehav och bilanvändning. Omvänt fordras då kollektiv-att
trafiksystemet effektivtär med korta restider och hög tillgänglighet
för konkurrenskraftigtatt biltrafiken.vara mot

7.2 STADSBlLDLANDSKAPSBILD
Detta avsnitt behandlar direkta effekter stadsbilden till följd avjärnvägsutbyggnaden mellan Malmö C och Lernacken dels längs
den Citytunneln dels längs Kontinentalbanan.

7.2.1 Förutsättningar

Tunnelavsnittet Malmö C Annetorpsvägen-
Den tunnelmynningen belägenär cirkanorra 200 östermeter omMalmö C och den södra belägenär omedelbart söder Anne-om

sträckningentorpsvägen. berör bebyggelseområden,kanalområden
Kungsparkensamt och Pildammsparken. Tunneln kommer att

grävas öppet schakt medett byggtekniksom minimeraren som
markintrången. Inom avsnittet mellan Hovrätten och Borgmästar-
gården diskuteras alternativ fräst dubbelspårstunnelsom elleren
två parallellförlagda enkelspårstunnlar.

Från mynningen vid Malmö ÖstragårC järnvägen trågi längs
Hamnkanalen och iär markplanet cirka 300uppe västermeter omFrihamnsviadukten.

Inom avsnittet väster Malmö C korsar tunneln kanalsystemenom
och tunneltaket blir vid lägsta lågvatten beläget minst 1 meter
under vattenytan.
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medplacerasutrymningsschakt attkommertunnelavsnittetInom
Ut-spåret.sidavarierandeavstånd av200omkring meters

utformasfallflestai de attuppgångar kommerrymningsschaktens
tillframanslutningarKörbara upp-marken.ilockplattasom enkelspårstunnlar kantvåmedalternativetIfinnas.skallgångarna
innebärvilkettunnlarnamellananordnasutrymningsförbindelser

minskas.utrymningsuppgångar kanantaletatt

LernackenAnnetorpsvâgenAvsnittet -
ivilketslättlandskapstorskaligt norrOmrådet utgörs ettav

delaslandskapsrummetstadsbebyggelsen. avavgränsas av
HyllieElinelund. vattentornochVintrieBunkeflovidbebyggelsen - området. NärmareinomlandmärkenviktigakyrkaBunkeflo äroch

inslagmarkantaLernackenochkalkbrottLimhamnsutgörkusten
topograñn.i

jordbrukslandskapet ut motdet öppnahär överJärnvägen passerar framtidai detdelingårOmrådetLemacken.vidbrofästet ensom
be-tillkomstenGenomBrostaden.exploateringsområdet av

område ii dettamiljön attkommerjärnvägarochbyggelse, vägar
förändrad.heltbliframtiden

dentråg fram motigår öppetjärnvägen ettFrån RingvägenInre
BrostadenföröversiktsplanenEnligtHylliestationen.planerade

över-kommastationenanslutning till attiavsnittkortarekan ett möjligförredovisas reservatHylliestationenFrån endäckas.
lokaltågför motRingvägenspår Yttrelängstilljärnvägsanslutning

RingvägensYttreunderSpåret norraTrelleborg.Ystad passerar- godsspåret.tillansluterdetvarefterkörbana

sighöjerHylliestationensträcka västerkortareInom omen grönstråk väg-Planerat samtmark.omgivandejärnvägen över
haEfter ettpasseratjärnvägen.under atthärförbindelse passerar

YttretilljärnvägenansluterElinelundsöderhöjdpartimindre om
körbanor-de bäggemellanhärförläggssträckning ochRingvägens

spåren.underhärdraskörbanaMotorvägens norrana.

väsentligt översighöjerRingvägen om-YttreSåväl järnvägen som
Kalkbrottsgatan.sidoravsnitt ömseinommarkgivande avett

30cirkai detintrafikområdet skärakommer attLernackenInom
planerasPå Lernackendeponeringsområdet. enhögameter

tillfrån vänster-höger-skiftejärnvägstrafikensförväxelplanskild
trafik.
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spår Ringvägenlängs YttreKontinentalbanan och
huvudsakiKontinentalbananJärnvägsutbyggnaden längs är av

Avlänkningjämförelsealternativet.iomfattning motsomsamma
Kastanjegården Fosiebostadsområdet by,vid närabrofästet sker

sträckning.enkelspår till Ringvägensansluter Yttredär ett
under planeradligger i skärning väghärJärnvägen passerarsom
följer sedanochkörbana vägen101 motorvägenssamt norra

till Lernacken.frammellan de bägge körbanorna

Stationslägen
vidplaneras stationerjärnvägenLängs den centrumgenomnya

Hyllie. StationslägenochMalmö C, Stadsteatern reserveras
PlaneringenKalkbrottet.Stadiongatan ochdessutom vid av
bedömningarnapågår vilket innebärför närvarandestationerna att

preliminära.stadsbildseffekterna blir mycketav

lokaltågsstationfjärr- ochHyllie blir kombineradStationen vid en
ochparkeringsstationskall fungeraframförallt somsomsom
Stations-tåg busslinjer.antal olikamellan ochbytesplats ett

spåren medgeförligga brobyggnaden planeras över attsom en
anslutning.bebyggelse i dessplaneradkontaktergoda mot

stadsbilden ochtydlig iskallAvsikten stationenär att vara
hitta.lättmarkerad ochstationsbyggnaden att

framtida stationförredovisasplatsöversiktsplan för Brostadenl en
Svåger-verksamhetsområde vidregionaltåg planeratför söder om

torp.

7.2.2 Konsekvenser
medförautbyggnadenbyggskedet kommerUnder storatt en

fyra broar,kommerpåverkan på Vid Hamnkanalenstadsbilden.
förBörshusetkanalkajer delar attatt monterassamt nerav

Byggskedet.återuppbyggas, avsnitt 7.9därefter till fullo se

intrånget underi parkernagrävda alternativet kommerI det en
parkområdenförpåverka stadsbilden. Konsekvensertidlängre att

7.4.behandlas i avsnittet

måttliga.blibestående för stadsbilden bedömseffekternaDe mera
diskuteradeMalmö CDiskuterade utbyggnader öster samtom

hisstornmed eventuellatill Hamnkanalenförändringar i anslutning
Vidförändringar.medföra väsentligavid kanalkajen, kan dock
vidkrävsC och Stadsteaternstationerna Malmö stor omsorg
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ventilations-ochhiss-eventuellauppgångarutformning samtav pågårstationernaplaneringentillMed hänsynanläggningar. avatt

bedömningnågonnuläget görasvårt i avdetnärvarande ärför att
stadsbildspåverkan.stationsanläggningarnas

skerHylliefältetuppstår inomstadsbildenförändringarDe somav
UnderBrostaden.utbyggnadplanerad enföljd avfrämst avsom en områden kringangränsandedesstillsframtidsperiod attbegränsad

påverkanhajärnvägen storkommer attbebyggts enjärnvägen
landskapsbilden.

tillanslutningiochLernackeninomskerförändringarDe som
regerings-enligtförbindelseningår fastai denKalkbrottsgatan
planskildaDenCitytunneln.avhängigainteochavtalet är av

påverkandockmedförLernacken avvidspårkorsningen en
terminalområde.planeratinomlandskapsbilden

huvudsakistadsbildspåverkanblirKontinentalbananInom
bullerskärmarBehovetjämförelsealternativet.med avlikvärdig

utbyggnadenVidstadsbilden.positivt förnågot vilket ärminskar
spårkors-planskildbehovetförsvinner ävenCitytunneln av enav förpåverkanminskadmedförKastanjegården vilketvidning en

stadsbilden.

RingvägenYttrelängsenkelspårsutbyggnadenplaneradeDen
kantrafikområdettotaladetbreddminskad meningenmedför av

förhållande tilliminskardominansanläggningensmedföra att
jämförelsealternativet.

förVintrieBunkeflo,vidspårförbindelseframtidaPlanerad
Trelleborg YstadbanornaochCitytunnelnsammankopplingen av

landskapsbilden.ibestående ingreppmedförakommer ettatt
iinslagkaraktäristiskthärkyrka utgörBunkeflo ettByarna samt

kringområdetharBrostadenföröversiktsplanenllandskapet.
jordbrukslandskap.säkerställts öppetVintrie ettBunkeflo och som

denpåverkaskommerkring byarnamiljön attsmåskaliga avDen
förändringarområdet. De somochjärnvägen väster omnorrnya ochutbyggnaden väg-tillkoppladeområdet är avsödersker om City-direktpåverkas inteochtill bronjärnvägsanslutningar av

utbyggnad.tunnelns

Citytun-effekterindirektadebelysaingår inte avutredningenI att
bebyggelsetryck motökatuppståkanneln t genomexsom

stationslägen.planerade



7.3 Kulturmiljö

7.3.1 Kulturhistorisk bakgrund
Karta 7.1 översiktligt områden riksintressepresenterar förav
kulturmiljön, fornminnesområden andra särskilt värdefullasamt
kulturmiljöer.

årOmkring 1000 börjar bebyggelsenkoncentreras till de områden
idag de historisktutgör kända bybildningama. Föregångarensom

till Malmö stad har varit bondby belägen antingen viden som var
nuvarande Pildammarna eller vid Triangeln. Under 1200-talets
andra hälft grundades staden Malmö. Anledningen till stadenatt
etablerades berodde troligtvis det vid den tiden lönsamma
sillfisket.

Under 1500-talet fick Malmö alltmer karaktären fästningsstadav
med tydliga gränser omgivande landsbygd.Undermot delensenare

1600-talet förstärktes och utbyggdesbefästningsartläggningamaav
inom bastionnuvarande Kungsparken Nyköping,genom aÖstra ravelinenz, bastion Carl Gustav och bastion Norrköping se
figur 7.1. Här fanns också delar den medeltida stadsgränsen iav
form stadsvall och vallgrav. Under 1800-talet börjadeav denen
första industrialiseringen.

Efter 1800-talets mitt då Södra Stambanan öppnades utökades
stadsområdet Öresund.utfyllnader i Industrialisering-norrut genom

ytterligare fart undertog delen 1800-taleten och börjansenare av
1900-talet och industriområden etableradesav stadskärnan.runt

Riksintressen

Malmö tätort
Riksintresset omfattar bl den medeltida staden Malmö meda
bevarade gatustråk, befästningsanordningar stadens förstasamt
industriella epok med bl Centralstationen. l riksintresset ingåra
också parkerna se nedan, paradgatorna och broarna, vilka i flera
fall tillkommit i samband med den Baltiska utställningen 1914.

Kommunen i översiktsplanen riksintressetkananser att avgränsas
enligt länsstyrelsens förslag, restriktioner för förändringarattmen
endast gäller de delar särskilt omnämns riksintressesom som

1 Bastion framskjulandeär spetsigdel lästningsvall.en aven
2 Ravelinär utanvcrkmellantvåbastioner.ett

l4l
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Karta7.1
KULTURMILJO i

f Riksintresseför ikulturmiljönaJ.
Fornlämningsomráde

i
Särskiltvärdefulla
kulturmiljöer i
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Stadsbyggnads-1989 samtMuseumMalmö1984,länsstyrelsen

1990.kontoret

t tau n
I

Malmöhus.vidförsvarsanläggningamaäldreDeFigur 7.1
Bastion3Vännersborg,Bastion2Skeppsbryggan,1

Nyköping, 6Bastion5Strandportsravelinen,4Elfsborg,
ochGustavCarlBastionÖstra 7Murändan,ravelinen,

Norrköping.Bastion8

Byggnadsminnen
byggnadsminnesförklarad:Bebyggelse ärsom

Centralstationen- bastioneryttreslottsanläggningMalmöhus- Hovrätten-

byggnadsminnen:tillFörslag
slottMalmöhusnordöstCarolusBastion om-

Kungsparken-
Slottsparken-
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Övriga kulturhistoriskt värdefulla miljöer
Kanalerna med omgivande kajer-
Börshuset-
Hamnförvaltningen-
Yttre bastionerna kring Malmöhus slottsanläggning-
Gamla Idrottsplatsen-
Pildammsparken-

Parkhistorisk bakgrund

KungsparkenSlottsparken tillsammansutgör museiområdetmed ett
cirka 50 ha park- och grönområde. Understort medeltiden fanns
här träskmarker och vid nuvarande Kungsparkensstora restaurang

Gråbrödernaanlade kloster under slutet 1400-talet.ett Härav
ocksåfanns kyrkogård låg klosteranläggningen.västeren som om

Under reformationen omvandlades klostret till hospital förett
stadens sjuka. Anläggningarna troligtvis i slutet 1600-talet.revs av

När Malmöhus slott byggdes under 1400 1600-talet blevut nuva--rande Slottsparken hästbetesområde för Kronan. Kungsparken
dåanvändes bl exercisfält och avrättningsplats. Under 1800-a som

talet minskade det militära intresset och kanalsystemet anlades.
Samtidigt blev områdenstora tillgängliga parkmark. vilketsom

påbehövdes grund industrialiseringen. Stadsparkema vid dennaav
tid hade inte bara estetiskt syfte ocksåett hygieniskt. Deutan ett
skulle stadensutgöra lungor och motverka industristädemas
sotiga och ohälsosamma luft.

Kungsparken Malmösär första parkanläggning anladessom stora
1869 1870. Den utpräglad finpark vid invigningenvar en som-
1872 inhägnad och endast under vissaöppen tider för allmän-var
heten. Idag har Kungsparken lummig karaktär där trädbestån-en
den tagit överhanden tilloch del undanträngt buskvegetatio-stor
nen.

Slottsparken anlades 1896 för skapa för befolkningenatt en mer
tillgänglig och robust park naturkaraktär Persson 1986.av
Slottsparken har tidstypisk sekelskiftesstil med skogs-en stora
partier, tvåöppna gräsytor, dammar, kälkbackar och lekplats.
Slottscaféet tillkom 1918och har efter brand medersattsen en ny
byggnad.

Pildammsparken ligger inom de sk donationsjordarna, Magi-en av
stratsvången. Den anlades i samband med den Baltiska utställ-
ningen 1914. Pildammama delvis konstgjord anlagdavägvar

där byggts.vattenreservoarer Erik Erstad-Jörgensenett vattentorn
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vidsträcktprojekteradeparkenrita enuppdraget attficksom då delparken,medarbetetavstannade enkrigetUnderskogspark.

livsmedels-grundpotatisodlingför avanvändasfickmarkenav
citapbrist

planeniförändringardelÅr gång ochåter iarbetet en1921 kom
komså parkenBülov-Hübe attErikstadsingenjörgenomfördes av medutställningenefteråterstodenhuvuddelar:bestå treatt av Erstad-Jörgenskadenblornstergatan,ochMargaretapaviljongen

fortsättningBülov-Hübes samman-somnordostiparkdelen samt
staden.omgivandedenmedparkenfogade

förundersökningarArkeologiska
höstenpåbörjadesförundersökningararkeologiska somdeGenom

medeltidafrån densammanhangenhistoriskadeförväntas1993
Under-klarläggas.kunnaSlottsparkenochi Kungs-bebyggelsen

därförhållanden gator,befintligaharsökningarna styrts av
harvegetationvärdefullbebyggelsebefintlig samtledningsstråk,

undan-kanalernaharVidareförundersökningarna.vidundantagits
måste torrläggas.förstdå dessatagits

ÖstraNyköping,bastionvidgenomförtshittillsharUndersökningar
Pil-invid de kvarterNorrköping avbastion samtravelinen samt

MuséerMalmöbelägenIdrottsplatsen ärGamladärdammsstaden
1994.

ElfsborgochVännersborgBastionema
området förstdåförundersökningi dennaingår inteOmrådena

läm-blområdet kanItillgängligt. aoch görasmåste torrläggas
finnasskeppsvrakskeppsbryggansamtmedeltidadenefterningar

kvar.

NyköpingBastion
bastionenVäster1661.försvarMalmöstill omanladesBastionen

Murändan. Ikalladravelinen norraden östraår 1665anlades
Istrandmuren.medeltidadenlöptebastioneniochVallgatan

Ulckeportendessutom portarnaberörsVallgatan avenNorra
Slotts-ochVallgatangatuområdet för NorraIFiskeporte.eller

bevarade,bebyggelselagermedeltidafinnasdessutomdetkangatan Hovrättsbyggnaden.söderochparkområdet öster ominomliksom
tillgängligainomgenomfördförundersökning ärArkeologisk

parkområden.
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Bastion Carl-Gustav

Bastionen årenanlades under 1662 1663.Under medeltiden fanns-här bebyggelse.Skriftligt belägg finns det skall ha funnitsatt en
bodbebyggelse kallad Kongens boder eller Palne Söes bodar.

Bastion Norrköping

Bastionen årenanlades under 1674 1675och byggdes år 1696.ut-Enligt skriftligt källmaterial har funnitsdet medeltida bebyggelse
på platsen. Den medeltida stadsvallen ocksåhar legat inom
bastionområdet. Vidare kommer delar Gråbrödraklostretsav
markområden beröras. Själva klosteranläggningenatt belägenvar
där Kungsparkens ligger. Klostret anladesrestaurang 1489.nu

Slottsparken

Under medeltiden den före detta Västersjöupptog delarstora av
Slottsparken. Den sk Korrebäcken hade sin sträckningsom strax
utanför Västerport och avgränsade det medeltida bebyggelse-
området väster, parken. Arkeologisk undersökningrann genom
inom områdedetta genomförs i sambandmed schaktningsarbetena.

Roskildevägen John Ericssonsväg-
ÖvreInom områdedetta kan efter byn Malmö finnas.rester Byn

enbart frånär känd skriftliga källor och i dessaomnämnes även ett
kapell. Vid arkeologiska undersökningar på 1800-talet påträffades
medeltida eventuellt kan ha samband med detta.gravar som

Inre Ringvägen Bunkejlovägen Lemacken- -
Vid de arkeologiska undersökningarna för Annetorpsleden har ett
betydande bebyggelsekomplex från framförallt järnålder ävenmen
stenålder påträffats Malmö Muséer, muntl.. Undersökningarna
har enbart utförts utmed varförvägen utbredningsområdet är
oklart.

Järnvägen kommer också beröra Bunkeflo bytomt, registreradatt
fornlämning i9 Bunkeflo socken. Inom bytomtensom kannr

lämningar efter medeltidabebyggelsefinnas kvar. Ett område med
stenåldersboplatser berörs också öster Bunkeflostrand vidom
Vintriehemmet Malmö Muséer, muntl.
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Konsekvenser7.3.2

tunnelGrävd
i underingreppdelskulturmiljönpåverkas genomSammantaget

kulturvärdensynbara somidelsfornlämningardoldamark mera
förKonsekvensernabefästningsanläggningar.ochparkerkanaler,

medeltidamedområdeneftersombedömskulturmiljön storasom kultur-ingår detiparkernaiIngreppetberörs. somkulturlager
tidsperiod,långbestå underkommer enriksintresset atthistoriska

planteras.kvalitetstörstaträdår,2010 ävencirka avom-
kringkulturhistoriska vägnätetäldredetkommerMalmöSöder om järnvägs-påverkas. DenBunkeflo nyaVintrie och attkyrkbyarna

strukturöverlagrandeockså bildakommer attanläggningen en ny
kulturlandskapet.småskaligarelativti detfrämmandeärsom

ochbastioner.kulturmiljön, murari tkaraktärsdragen exDe yttre byggtidensefteråteruppbyggaskunnakommerbeläggningar, att
genomförs ettstenarbetenochmark-förutsattslut tatt ex kultur-kommerDäremothantverksmässigt sätt.ochkvalificerat

till de störreknutetärkaraktärpastoralmiljövärden sommerav
spillo.tillHovrätten,exempelvis vid attträden,

detaljredovisningaringafinnsplaneringsskedenuvarandeI
förtransportvägarellerventilationsanordningarnödutgångar,

innebäraockså kommakan attelementDessaräddningstjänsten.
kulturmiljön.iinslagstörandevisstett

följandekanundersökningararkeologiskagenomfördahittillsAv
konstateras:

Nyköping,bastionernainomundersökningarnaarkeologiskaVid de
läm-medeltidaÖstra ingapåträffadesravelinenNorrköping samt

utfyll-omflyttningartroligtvis avberor storaattningar. Detta
befästningsanläggningar-byggandetvidgenomfördesnadsmassor av

ochstadsvallenmedeltidadenRester1600-talet.under avna kommertunnelarbetenaVidnärheten.ifinnasdockbörvallgraven
Uckleporteninklusive attstrandmuren,medeltidaockså den

Hovrättsbron.österberöras strax om

stationsområdethuroklartdetplaneringsskede ärnuvarandeI
kanDettaanordningar.vadutformas yttrekommer avseratt

City-Centralstationen.tillanslutningkanalomrâdet ipåverka
underminstligga meterberäknasöverbyggnad att entunnelns

lågvattenyta.lägsta
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Vidare kan konstateras arkeologisk förundersökning inte kunnatatt
utföras inom bastion dåCarl Gustav StadensVäxthus med omnejd

påverkas.skulle Undersökningar i kanalerna har inte heller kunnat
dåutföras måstedessa först torrläggas.

Vid förundersökningen Gamla påträffadesldrottsplatsen ingaav
Övrelämningar efter byn Malmö. Sannolikt kommer fynd efter byn

påträffas vid kommande schaktningar inomatt Pildammsparkens
delar.östra

I avsnittet mellan kusten och Hyllie kommer dels kända fornläm-
ningsområden beröras Bunkeflo bytomt kring Vintrie-att samt
hemmet dels fornlämningar okänd utbredning kring Hyllieav mer
jämför Annetorpsleden. Påverkan kulturmiljön förhållandei
till jämförelsealternativet förändras inte. Se kapitel 6 samt
SVEDABs utredning miljökonsekvenserna för anslutningen tillav
Öresundsbron JW 1994.

Borrad tunnel

I alternativet frästmed tunnel bortfaller de flesta negativa konse-
kvenserna längs tunnelavsnittet. Synliga förändringar kommer

beståendast i eventuella hisschaktatt ventilationsanord-samt
ningar.

7.4 Parker, gatuplanteringar naturområdensamt
För beskrivning parkernas historik utformning avsnittetav samt se
Parkhistorisk bakgrund under 7.3.1.

7.4.1 Parker och gatuplanteringar inom Malmö stad
Trâdbestånden i parkerna
Citytunneln berör stadsmiljöer riksintresse Kungsparken,av som
Slottsparken, Pildammsparken, kanalstråken Malmöhussamt
fästning. Dessutom berörs gatumiljöer i innerstads- och mellan-
stadsmiljöer. Karta 7.2 redovisar koloniområden, parker och andra
grönområden i anslutning till Citytunneln. Karta 7.3 redovisar olika
intresseområden för naturmiljövården.

Träden de viktigasteutgör och synligaste elementen park-
miljöernas arkitektoniska uppbyggnad. De ocksåär centrala för
stadsmiljöns ekologi, luftkvalitet och fauna och har därigenom höga
bevarandevärden. Träden i sinär beroende markvattenför-tur av
hållanden för sin kondition och överlevnad.
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trädbestånd.värdefullamycketfinnsgatumiljöernaochparkI dePildammsparken ärSlottsparkenoch samti Kungs-Framförallt

mycketdessutom ettTrädenskyddsvärda. representerarextremt driftskostnader.kapitaliseradeochinvesteringvadvärde avserstort kronormiljoner12,5cirkatillvärdetberäknastunnelschaktetInom
miljoner57till cirkaschaktfrån40området inomföroch m

kronor.miljoner115till20050 meteriochkronor zonen -
i%39sigfördelarfrån tunnelcentrum50inomTräden meter

flestasolitärträd. De arterna%34 avalléträd%bestånd, 27 samt
friställning samtexponeringförändringarförkänsliga somär lågmycketharalmheståndenochEk-markvattenförhållanden.

känsligmycketboken ärochmarkvattenförändringartolerans mot trädenGenomgående utgörmarkpackning.exponeringför samt
färdigutbildademedöveråriganågra dessutombestånd, ärmogna tillsmå möjligheterhartillbakabildade rotsystemredan someller

förundantagmedharTrädkronornarevitalisering.ochanpassning
godgenomgåendeSlottsparkenRegementsgatanbeståndet vid

vitalitet.

Markvattenförhållanden
lerigdeldominerandetillparkområdena utgörs aviJordarten
0,5cirkahögt,liggerGrundvattenytanlåg mullhalt.med -morän
ochSlottsparkeniGrundvattnet markvattnetmarkytan.under1 m 3kloridjonerhalterhögainnehåller dessutom avKungsparken -

pH ärfrån kanalerna.saltvatteninträngning genom-mgl4 genom förekommerSlottsparken9,0. I8,5pHhögtmycketgående -
markskiktet.det övrepackning av

.Träden delsnederbörddelsberoende avöverlevnadsinför avär
20minstförinnehållermarken vattenVattenförrådet imarkvatten.

trädenblandkonditionennedsattaidagredanDentorka.dygns
dåligaharTrädenvårtorka. reageratnormalvidförsämras

utväxtuppvisar höga rotansatser avochmarkvattenförhållanden
ytligatydakanmark. Dettaövergångenvid motstammen jordlagren.i de övrelättillgängligttill vattenanpassaderotsystem Pil-ochSlottsparkenKungsparken,iträdenFrämst är

grundvattensänkning.förkänsligadeldammsparkens norra

exempeltydligaträdenuppvisarSlottsparkeniochkanalenVid
markpackningtätningvidöka avkommerDessa attstressymtom. markvatten-ellerexponeringiförändringarjordlagerytliga samt årbedömdesTotaltvisar.sårläkningdåligblvilketförhållanden a BFRvitalitet%10075friskaträden97 %1988 varatt av -

dess.sedanminskatharVitaliteten1988.
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Konsekvenser

Grävd tunnel

Kanalzonen, Slottsparkens södra delar Pildammsparkenssamt
delar är de arkitektonisk synpunktnorra avsnitten.ur mest utsatta

Tunnelschakten medför inom Kungsparken och Slottsparken 85att
måsteträd awerkas eller flyttas bort, detta förändradger en

stadsbild parker och gatumiljöer. Trädvitaliteten kommerav att
minska till följd grundvattensänkning, höjd marktemperatur ochav
friställning träd. Generellt trädbeståndenär instabilaav ur
ekologisk synvinkel. åtgärderUtan leder tunnelschakten till att
bokbeståndet vid Regementsgatan får försämrad vitalitet ochen
sedan bedöms få framtida nedsatt vitalitet 0 50 % vitalitet inom-5 års10 period. Bokens ochen därvidstam ärrotsystem extra-
känsliga.

Trädvitaliteten i övrigt sänks betydligt inom framförallt i 50en m
från tunnelschakten där cirka 60 % träden kommerzon för-attav

Inom 200 bedöms ocksåsvagas. de känsligaen m zon att mest
träden komma minskad trädvitalitet S-årsperiodatt inomen en
det trädbeståndet generelltär mindre känsliga.sett

Beräkningar visar grundvattensänkning blir följdenatt inom schak-
närområdetens återföringtät ochtrots spont grund-uppumpatav

En under byggtidenvatten. varaktig sänkning grundvattenytanav
redan i intervallet 0,2 0,4 omfattandeger skador träden.rn-

Borrad tunnel
I alternativet frästmed tunnel bortfaller de flesta negativa konse-
kvenserna i parkerna. Synliga förändringar kommer endast att
bestå i eventuella hisschakt.

7.4.2 Naturobjekt utanför tätorten
Byar och kärnområden med vildvuxna trädgårdar och annan
vegetation betydelse för naturmiljön påverkas inte se karta 7.3.av

7.5 Rekreation

7.5.1 Förutsättningar

Rekreationsintresset främstär knutet till Kungsparken, Slottspar-
ken och Pildammsparken se beskrivning avsnitten 7.3 och 7.4

tilläven övriga friytor kanalstråkenmen idrotts-ochtsom ex
platserna se kartaöven 7.2.
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ocksåharHyllieochLernackenmellanMalmösöderOmrådet om

till kustzonen,knutnafrämst ärrekreationsintressenvissa som
cykel-jordbrukslandskapeti somtillgängligaparkmark ytorsamt

markvägar.mindrestråk eller

VallgatanKanalstråket Norrautmed
Börshuset,viaCentralstationenfrånkanalernaOmrådet utmed

Slottsparken ärochKungsparkentillHovrättenVallgatan,Norra
kommerframgentpromenadståk ävenutnyttjatvälmycket somett

Malmö.centralairörelsemönstretförbetydelseha storatt

KungsparkenSlottsparken
förochvistelseytadvsstadspark pro-främst somAnvändes som

kanparkernagörlägetcentrala attDetallmänhet.imenader
bak-historiskaParkernasmänniskor.antalutnyttjas stortettav riktockså medfört ettharträdvegetationvärdefullaochgrund

Kungs-sommartid.underspecielltstadsvandringarkutbud sav ovanjämförkaraktärolikdelvisharSlottsparkenochparken
karaktärenharKungsparkenutnyttjandet. merpräglarvilket även

framtoning.sinirobustSlottsparken ärmedanfinpark meraav

söderochkanalernamed omtillsammansbildar norrParkerna
AdolfsGustav torg,begravningsplatsen,GamlaStaden,Gamla

enhetsammanhängandeTorg StortorgetLillagågatorna ensamt
rekreationsvärde.stortav

Pildammsparken
SlottsparkenochKungsparken mensättUtnyttjas somsamma

musikfestivaler.tför större exanvänds somäven arrangemang
avsnitt harandramedanfinparkkaraktärenharparkenDelar avav

ovan.jämförnaturkaraktärmer

Idrottsplatser:Gamla
områdetdelaridrottsändamål,förhuvudsak aviUtnyttjas men

parkmark.ocksåutnyttjas som

PildammsvägenutmedskyddszonerGröna
meddå syftet grönytornarekreationsvärdeegentligtsaknarDessa

bebyggelsen.ochtraflkledenmellanbuffertzonutgöraär att

156



55

Vegetationen har dock estetiska kvalitéer inom vissa avsnitt,
exempelvis i rondellen vid PildammsvägenJohn väg-Ericssons
Ystadvägen.

Området söder Malmö mellan kusten och Hyllieom
Rekrationsintressena i huvudsak knutnaär till tillgängliga delar av
Lemacken, parkmark, koloniområden anläggningar olikasamt av
slag. Mindre anlagda Tygelsjöstråketvägar, cykelvägar, t samtex
cykelstråket längs Kalkbrottsgatan stråkviktiga för upplevel-utgör

kust- och jordbrukslandskapet Malmö Stadsbyggnadskontorsen av
1984, 1992. Bymiljöerna kring Bunkeflo ocksåoch Vintrie är
värdefulla rekreationssynpunkt.ur

l kustzonen utnyttjas framförallt vattenområdenastrand- och för
bad, fiske segelsport. Sibbarps badplats och campingsamt är en

målpunkt.välbesökt Området kring Barnviken Lernackennorr om
är omtyckt plats för fritidsfiske. l viss utsträckning utnyttjasen
också den delen Lernacken strandzonen för rekrea-yttre samtav
tion. Skjutbanan vid Lernacken flerahar skjutvallar m200, 300

korthållbana.samt

7.5.2 Konsekvenser

Grävd tunnel
Tillgängligheten till parkerna kommer begränsas i byggskedetatt
se avsnitt 7.9 i driftskedet bli densamma i dag. Detmen som
rekrativa värdet i parkerna bedöms dock bli påverkatstarkt under
cirka 5-årsperiod efter färdigställandet sårentills efteren
Citytunneln har läkt och vegetation långetablerats. Under relativt
tid cirka år10 20 spårkommer Citytunnelns anläggnings-av-
arbeten kunna märkas. Se avsnitt 7.4. Med rekreativtatt värde

i detta sammanhang framförallt visuelladen upplevelsenmenas av
parkmiljön.

Rekreationsvärdet påverkas främst där Citytunneln avsnittpasserar
med trädbeståndstörre söder Hovrätten, vid Parkkanalensom om
öster Malmöhus slott, vid Kommendantbron vid Rege-om samt

Avsnitt återställasmedmentsgatan. gräsytor kommer. och kunnaatt
användas efter relativt kort tid.en

Gamla ldrottsplatsen utnyttjas i första hand för idrottsändamål
även parkområde. Eftersom huvuddelen markenmen som av

utgörs gräsytor kommer dessa återställas påkunna relativtav att
kort tid och användas efter cirka år.ett
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rosenaplaräldreradenkaraktäristiskaMalmöför avdenDelar av måstekonsekvensSomberöras.floribunda kommer attMalus

pågår.häckenFörnyelseplanteringen ersättas. av

rekrea-parkenskanteni den östraPildammsparken mentangeras
endastHär berörsomfattning.litenrelativtpåverkas itionsvärde

PildammsvägenCarlkorsningeniparkeningången tillden östra
Pil-utmedsjukhusetAllmännamittemotTrädradenGustafs väg.

hotbild.intaktmåste bevaras oavsettdammsvägen

City-Hyllie berörtillframsträckningenövriga delarInom av
rekreationsvärde.begränsatrelativtmedgatumarktunneln endast

väg-EricssonsJohnrondelleniträdbeståndVissa tstörre ex
måste bort.Ystadvägen tas

påpåverkan rekrea-blirMalmö sammantagetområdet söderI om
övervägande del utgörs etttilldå landskapet avlitentionsintressen

påverkanvissPå Lernacken skerjordbmk.förproduktionslandskap
landskapsutformning.medvetenminskaskandock genomsom

förändrasjämförelsealternativetirekreationsintressenpåPåverkan
ntiljökonsekvens-6.3avsnittSeförhållande till nuläget.imarginellt

miljö-denjämförelsealternativet, separataför samtbeskrivning
Öresunds-tillanslutningenför denkonsekvensbeskrivningen nya

1994.JWLernackenFosie ochmellanbron

tunnelBorrad
negativa konse-flestadebortfallertunnelfrästmedalternativetI

utmedochi parkernarekreationsmöjlighetervadkvenserna avser bestå iendastförändringar kommer attSynligakanalstråken.
ventilationsanordningar.hisschakteventuella samt

åtgärdertillFörslag
anläggariskerna ärminska attåtgärden föreffektivaste attDen

åtgärder,ytterligareBeträffandetunnel.borradCitytunneln ensom
7.9.4.avsnittetunderse

Boendemiljö7.6
figurIboendemiljön.konsekvenserför gentemotredogörsNedan

Kontinentalbananinvidboende res-antaletredovisas7.2 a
Citytunneln.pektive
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Figur 7.2 Antal boende inom olika områden 90.12.31, varje prick
100represeterar personer.

7.6.1 Buller
Förutsättningar

Tågflödena för år 2005 redovisas i tabell 2.2 har försom använts
bedömning bullersituationen.av
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från Konti-persontrafikallflyttas nästanCitytunneln byggtsNär

dåblirKontinentalbananKvarCitytunneln.tillnentalbanan
DelsträckanTrelleborg.ochYstadlokaltågen tillgodstågen och
godsspåretsödraCitytunnelnochKontinentalbananmellan

godståg.då enbarttrafikeras av

Metod
1986.NaturvårdsverketenligtutfördaBeräkningarna Mär

tågbullerförriktvärdenredovisatbullerpolicyi sinharBanverket
också riktvärdenstad harMalmötabell 7.3.planeringsfall,för tre

Natur-harvägtrafikbullerFör7.4.tabellplaneringsfall,för tre se stadsMalmö7.5.tabellenligtriktvärdenföreslagitvårdsverket
lika stränganybyggnad ärför somtågtrafikavseenderiktvärden

vägtrafik.förriktvärdenNaturvårdsverkets

dBA,bullerpolicyBanverketsenligtRiktvärdenTabell 7.3
bebyggelse.befintligvidavser

Inomhus
Utomhus
Ekvivalent Maximal.Ekvivalent|judnivå lJUdIIIVå,ljudnivå,bostadsområden 22-07bostadsrum sovrum

503060heltiBana ny
sträckning

554070Väsentligom-
byggnad banaav

604575Befintligbana
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Tabell 7.4 Malmö Miljö- och hälsoskyddsnämndsriktvärden för

spårbunden trafik dBA.

Inomhus
Utomhus
Ekvivalent

Ekvivalent Maximalljudnivå,
ljudnivå, ljudnivå,bostadsområden

hostadsrum 22-07sovrum
Nybyggnad 55 30 45
Ombyggnad 65 35 45
Befintligmiljö 75 40 50

Tabell 7.5 Naturvårdsverkets riktvärden dBA för vägtrafik.

Inomhus
Utomhus
Ekvivalent

Ekvivalent4 4Maximaludnivå,
lludmVåa lJUdYIIVÅbostadsområden

bostadsrum 19-07sovrum
Bostäder 55 30 45
Undervisningslokaler 55 30

Konsekvenser

Bullersituationen längs Kontinentalbanan inte Citytunnelnom
byggs finns redovisad i miljökonsekvensbeskrivningarna förÅkarpavsnittet Malmö C och Lundavägen Fosieby VBB VIAK- -1994, respektive för avsnittet Fosieby Lernacken JW 1994.-Delsträckan Lernacken Citytunnelns anslutning, förändras inte-Citytunneln byggs ochom redovisas därför inte här.

Den del Citytunneln går underav mark behandlas undersom
avsnittet 7.6.2 Stomljud och vibrationer

Järnvägsdelensöder Annetorpsleden
Järnvägen några gårdarnära fårpasserar höga bullernivåer.somDe södra delarna Elinelunds och Mossängensav sommarstad
koloniområde får ekvivalentnivåer kring 65 dBA. Mellan
sommarstaden och tunnelmynningen inte järnvägen närapasserarnågra bostäder, dessutom ligger banan i skärning de sista 800 m

l6l
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ochskärmarbullerskyddsåtgärderMedtunnelmynningen.före

inte över-riktvärdenasåsänkasnivåerna attfasadåtgärder kan
skrids.

bebyggelse.befintligförsåledesfordrasBullerskyddsåtgärder
Erforderligaområdet.detaljplaneläggastadMalmö attavser

planarbetet.ibeaktadebliförutsättsskyddsåtgärder

Kontinentalbanan
dBA2cirkaekvivalentnivån medminskarKontinentalbananLängs resandetågendBA när5 merpartenmaximalnivån 3 avmedoch - minskningenden störretillFörklaringenCitytunneln.tillförs över tåg medsovtåg ochresandetåglångamaximalnivåerna är attav EkvivalentnivåernaCitytunneln.tillflyttashastighetrelativt hög

tågantalbetydande antageseftersommycket ettlikaminskar
banan.kvar

KontinentalbananmaximalnivåernakommerCitytunnelnMed
domine-Ekvivalentnivåernalokaltågen.frånljuddominerasatt av Citytunnel.ochbåde medgodstågen utanfrånljudras av

åtgärderbehöver somKontinentalbananBostadsområdena längs
påtagligt.minskartågflödetbullernivåerna atttrotssänker

MalmösöderGodsspåret om
gods-södraplaneradedettrafikenminskarCitytunnelnMed

Kontinentalhanan.ochCitytunnelnmellandelsträckanspåret
dBA.med 3härmaximalnivån minskarEkvivalentnivån och

medbetydligtbullernivåerna enminskarKastanjegårdenVid
bankinteochskärninggårdå ijärnvägeneftersomCitytunnel,

intedessutombehöverSpårradienjämförelsealternativet.isom läggaskanbananvilket göralternativet atti dettalika storvara medförbullernivånminskadeKastanjegårtlen. Denfrånbortlängre bullernivåneftersombyggs,Citytunnelbehövsinteskärmar omatt riktvärde.dBANaturvårdsverkets55öänblir lägre

ijämförelse-dBA55bullernivåerfår övergårdardeFlera somav dBA.55nivåer underCitytunnelnfår medalternativet,

TrelleborgYstadförbindelsespåret motframtidaplaneradeDet
godspåretspår och passerarCitytunnelnsmellanHylliesöder om buller.stördblikanbebyggelseplanerad avochbefintlig somnära
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Utbyggnad spårförbindelsedenna dock förär närvarandeav
aktuell.

l jämförelsealternativet kommer maximalnivån bestämmasatt av
de lokdragna resandetågen medan ekvivalentnivån domineras av

frånljud godstågen utmed bansträckan söder Malmö.om

7.6.2 Stomliud och vibrationer
Buller och vibrationer uppkommer både under byggtiden och vid
trafikeringen. Som underlag för sammanställningen nedan ligger en
särskild utredning Ingemansson 1994.av

Påverkan sker via luftljud huvudsakligen ljud utomhus viasom
fönsterna in itränger byggnaderna och stomljud vibrationer från
markarbeten tågtrafik,respektive sprids marken tillsom genom
byggnader och där omvandlas till hörbart ljud. Vibrationerna kan
också upplevas kännbara skakningar i byggnaderna.som

Stomliud

Riktlinjer

Det saknas riktlinjer för ljudnivåeracceptabla i byggnader, när
störningen orsakas stomljudskällor. Störningaryttre orsakasav som

installationer i byggnader får enligt Boverketsav Byggregler -94
högst uppgå till nivåerde redovisas i tabell 7.6.som

Tabell 7.6 Boverkets Byggregler -94 avseende buller från
installationer dBA.

Långvarighet Kort varighet
Ekvivalentnivå Maimivå

Bostäder 30 35
Vårdlokal,skollokal 30 35

Konsekvenser

Någon etablerad beräkningsmetod finns inte för beräkning av
stomljud och vibrationer. De ljudnivåer redovisas i tabell 7.7som
redovisas förväntade ljudnivåer stomljud, några särskildautanav
åtgärder. Tabellen bygger på DNV Ingemanssons erfarenheter.
Med åtgärder kan ljudnivåema reduceras.
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stomljudföljd utantillljudnivåerFörväntade av7.7Tabell
åtgärder.

KommentarTåghastighetdBA
kmhmax

3045Börshuset
0-8040bostadshusetNärmaste

VallgatanNorra
dBAvåning1-2medAvtar55Polishuset

50Hovrätten
vibrationerförlitenrisk100mMalmöhus

dBAvåningcirka3medAvtar110-12048-55vidBostadshusen
nionsgatan

60Domar-skolan
eltcrklançtidLång65kyrkansKatolska

fölsamlinplokal
dämpningobetydlig140 per60SjukhusMalmöAllmänna väninçplan

långahastigheterHöga men40-50JohnsöderBostäder om avståndEricssonväg
52-60StadsteaterMalmö

lntiman

färska rönEnligthastigheterna.beroendestarktStomljudet är
förkmh risk150kmh och110mellanhastighetervidfinns

dBA.6upptillkraftigtljudnivånökarresonansfenomen som kmh100tillkmhfrån 140hastighetenminskaGenom att
dBA.10medstomljudetreduceras

itunnelgrävdrespektiveborrad germedalternativentvåDe en Åtgärdervibrationer.ochstomljudstörning avsettstort samma reduceradochspårisoleringbullernivåerna ärminskakansom ochfunktionCitytunnelnsbegränsarhastighetReduceradhastighet.
utfördväldärförhand börförstaIattraktivitet. entågtrafikens

ochtunnel-mellanstomljudsisoleringbehovvidochspårisolering
ocksåalternativetgrävdaDet gerförutsättas.huskonstruktioner

tunneln.vibrationsisoleringarutföra avmöjlighetervissa att

Vibrationer

Riktvärden
bedömningförriktvärden av48 61469SSstandardsvensk angesI

7.8.tabellbyggnader,ivibrationerfrånkomfortstörning se
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Få människor känner vibrationer mindreär deänsom som
redovisats måttligunder störning störande. I skiktet sannoliksom
störning vibrationerär kännbara och upplevs mångaav som
störande.

Tabell 7.8. Riktvärden för bedömning komfortstömingarav av
vibrationer.

Vägdhastighet Vägdacceleration

Måttligstörning mms mms0,4 1,0 14,4 36,0- -
Sannolikstörning mmsmms1 36

Banverkets skriver i sin vibrationspolicy vid planeringatt av ny
bana vid befintlig bebyggelse:Störstatolerabla värdeför vibrationer
i nattetid bör mms.till 1sättassovrum

Konsekvenser

Förväntade vibrationer från tågtrafiken väsentligtär lägre deän
kan orsaka skador byggnader. bådeI grävdsom och borrad

förväntastunnel vibrationshastigheten ligga under mms0,3 vidatt
byggnadsgrunderna längs hela sträckan. Vibrationer kan utlösa
inbyggda spänningar i byggnadskonstruktioner och därmed orsaka
sprickbildning. I detta avseende torde dock vibrationer från an-
läggningsarbetena viktigare faktor.vara en

7.6.3 Luftföroreningar

Förutsättningar

Luften i innehållertätort olika föroreningar, blanden annat
kväveoxider och olika former kolväten. Trafiken källaärav storen
till dessaföroreningar. Enligt Naturvårdsverkets riktvärden för god
luftkvalitet i tätorter skall halten kvävedioxid N02 inteav

ugm3överstiga 110 98-percentil, timvärden.

Enligt mätningar miljöförvaltningen uppgår dennabakgrundshaltav
;rgmåtill omkring 70 80 Längs de trafikerade ärmest gatorna-trafikarbetet kring 20 000 30 000 fordon årsmedeldygn kanper-det lokala tillskottet kvävedioxid vid fasad uppgå till 40av -;rgmå50 I takt förbättradmed rening förväntas bakgrundshalten

och trafikens lokala tillskott sjunka.att
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Konsekvenser
detreduktionmedföra avenligt att enberäknasCitytunneln ovan Enligtfordonskilometer.miljoner36medtrafikarbetetårliga

fordonskilometermiljoner4 av%10omkringuppskattningar är
Malmö.ireduktionerdetta

vidfrämsttrafikarbetet,reduktionerhåller avde vägarLängs som detskereduktioner även attmotsvarande avkommerinfartsleder,
luftföroreningar.tillskottetlokala av

City-trafikerakomma genomdieseltåg kan attantallitetEtt
dieseltåg iärfrån sammaluftföroreningar ettUtsläpptunneln. av ventilationdennaFörlastbil.fråndestorleksordning tyngreensom Detbrandventilation.föranläggsschaktdeutnyttjaskan som blibedömsschaktintill dessaluftföroreningartillskottetlokala av

begränsat.

Elektromagnetism7.6.4

Förutsättningar
mellansambandnågotenighetråder attvetenskapen omInom

finnssamtidigtbelagt,vetenskapligtinte ärochmagnetfält cancer 1993.Elsäkerhetsverketsambandsådantmisstanke ettomen

Konsekvenser
medförKontinentalbananfrånjärnvägstrafikenÖverflyttningen av kontakt-kringbildasmagnetfältdåtillfällenförändringäven aven

järnvägen.längsledningarna

nybyggnadvidinte avföreligger ännu menriktvärdenNågra
vidtagamotiveratdet attElsäkerhetsverketfinnerbostäder

undermagnetfält,förexponeringenbegränsaråtgärder som ellerolägenheterske storakandetta utanförutsättning att måstekommande rönpågår ochiStudier ämnetkostnader.
Citytunneln.utbyggnadeventuellvid avbeaktas en

Barriäreffekter7.6.5
Förutsättningar

förbarriäreffekterfunktionellabehandlasavsnittdettaInom
cyklande.gående och
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Inom den planerade stadsdelen vid Hyllievång kommer järnvägen
bli barriär för kontakten mellan områden.omgivandeatt Fören att

minska barriäreffekten har i översiktsplanen för Brostaden
skisserats överdäckning kortare avsnitt vid stationen ochetten av
angränsande stadsdelscentrum. Genom järnvägen ligger iatt
skärning finns i övrigtäven goda möjligheter anläggaplanskildaatt
korsningar inom bebyggelseavsnittet.

Järnvägssträckningen mellan Bunkeflo Vintrie och Elinelund-kommer begränsa kontaktmöjligheterna områden.mellan dessaatt
I översiktsplanen för Brostaden redovisas huvudcykelstråkett
mellan Vintrie och grönstråkangränsande järn-väster om
vägsanslutningen Ystadbanan. Den planerade förlängningenmot av
Pildammsstråket Bunkeflostrand blir denviktigaste nordsydligamot
kontakten inom denna området.del Från stråkets korsning medav
Yttre Ringvägen redovisas i översiktsplanen två huvudstråk vilka
korsar järnvägssträckningen Lernacken. Ett stråken följermot av
Lorensborgsgatans förlängning medan det andra ansluter väster om
Elinelund.

Kontaktbehovet mellan Nyhamnen och Gamla staden tvärs
befintligt spårområde vid personbangården kommer öka iatt
samband med planerad förnyelse området. Ett antalav nya
förbindelser skisserasi översiktsplanen för Nyhamnen.

Den tunnelmynningen för Citytunneln belägenär cirka 200norra
öster Malmö FrånC. detta läge stigermeter järnvägen och ärom

i markplanet cirka 300 väster Frihamnsviadukten.uppe meter om
Järnvägsutbyggnaden innebär den skisserade förbindelsenatt
mellan Nyhamnen och Gamla staden försvåraskan något.

Befintlig järnväg mellan Malmö C och Fosie betydandeutgör en
barriär för kontakter områdenmellan sidorömse banan.av
Inom avsnittet Lundavägen Fosieby kontaktbehovetär störstsom-och där ligger korsningama också tätast.som

Konsekvenser

Permanenta barriäreffekter längs den järnvägssträckningennya
uppkommer inom avsnittet mellan Annelundsvägen och Lernacken.
Den barriäreffektenstörsta uppstår vid järnvägssträckningen
mellan Bunkeflo-Vintrie och Elinelund. Effekterna mildras dock av

redovisatsde tvärförbindelser i översiktsplanen. Förändringar-som
de gamla kyrkvägarna Bunkeflo har vissna även kultur-av mot

historisk betydelse, avsnitt 7.4 Kulturmiljövård.se
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mellankontaktenförbarriärväsentligutgörKontinentalbanan en

ingenmedförUtbyggnadenbebyggelseområden.omgivande
förhållanden.dessaförändringväsentlig av

kontakterförbarriärmedförRingvägenYttreplanerade enDen
City-följdtillFörändringarnaomgivningar. avstadensmotut

förhållanden.påverkar dessaintetunneln

Säkerhet7.7
Förutsättningar7.7.1

egendomliv ochskadakanjärnvägstransportermedsambandl
tågeturspårningar därallvarligaplankorsningsolyckor,uppstå vid
gods.farligtutsläppmedförolyckorvid avbananlämnar samt som
riskerolikabeskrivitsharKontinetalbananförsäkerhetsanalysl en 1994. Ut-VIAKVBBjärnvägstransporternaanslutning tilli

idag ärplankorsningarna storainnebär bl sombyggnaden atta
riskerdessakommenterasavsnitt 6.6.4lbort.riskkällor, byggs

Kontinentalbanan.längs

Konsekvenser7.7.2
tunnelnisäkerhetsanordningarochSkydds-

resandetåg. MalmöförnyttjasenbartkommerTunneln att
säkerhetsanord-ochskydds-erforderligabeskrivitBrandkår har

ordnasskallutrymningsvägarkonstaterastunneln. Detiningar a
brandgas-finnasskallVidareavstånd 200 meter.med ett av medbrandvattenförbrandgasfläktar,och systemdetektorer

avsnitt 3.1.2.utrustningar,tekniskasprinklersystem sem

skyddsåtgärdernaföreslagnai MalmöRäddningstjänstendeOm av på City-negativtinteRäddningstjänstenfrånbeaktas manser
säkerhetssynpunkt.tunneln ur

KontlnentalbananvidAvlastning
innebärCitytunnelnsäkra.mycketjärnvägstransporterGenerellt är

frånresandetågen förs överregionalalokaltåg ochflertaletatt
skeröverflyttningingenCitytunneln, avtillKontinentalbanan
urspår-antalminsttåg medResandetågen dengodståg. är typ av

tåg endastdessaöverflyttningeninnebärDettaningar. avatt
Kontinentalbanan.risknivån kringpåverkakommermarginellt att
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Beredskap

Citytunneln Öresundsbron.innebär ytterligare anslutning tillen
Detta positivtär beredskapshänsyn och medför mindre stör-ur
ningar någon banornanär måstetemporärt Vidstängasav av.
stationerna kan det komma krav anläggande skyddsrum.

7.8 Naturresurser

7.8.1 Berggrund och jordarter
Förutsättningar

Den principiella geologiska uppbyggnaden för Malmöområdet
framgår figur 7.3.av

Berggrundens bestårdelarövre kalkstenar bildade under olikaav
geologiska betingelser. Längst i denna påträffaslagerseriener
skrivkritan med mäktighet vanligtvis överstigande hundraen meter.
Ovanpå återfinnsdenna bryozokalkstenen med mäktigheten
uppgående till cirka 60 och högst i lagerserien Köpen-meter upp
hamnskalkstenen, 0 10 mäktig.meter-

Berggrundens inomöveryta Malmöområdet sluttar västersvagtmot
och relativtär plan med ställvisa ryggformer i nordostlig-sydvästlig
riktning.

Berggrundsytan, påträffas cirka 5 under havet vidsom meter
Centralstationen, stiger längs tunnelsträckningen söderut nivåntill
cirka 0 vid Pildammsparken. Vidmeter Hyllie ligger berggrundsy-

på nivån cirka 10tan havetöver och sluttarmeter svagt mot
Lernacken, nivån återigendär ligger cirka 5 under havsytan.meter

Berggrundens del,övre nertill cirka 5 djup, kan lokaltmeters vara
kraftigt uppsprucken och vattenförande. Mot djupet minskar dock
vanligtvis sprickigheten hållfasthetsegenskaperoch bergets för-
bättras betydligt samtidigt vattengenomsläppligheten minskar.som

Inom delar det aktuella området,stora jordlagrenutgörs vidav
markytan vanligtvis relativt moränlera.tät Lokalt före-av en
kommer mellanlagrande sedimentlager, vilket i figur 7.3 benämns
undre sediment. Inom de delarnavästra Malmö förekommer påav
många ställen även sediment, vilketövreett utgörs strand-av
avlagringar. Sedimentlagren domineras vanligtvis sand,av men
inslag såväl silt förekommer. Fyllnadsmassorav sand,grus som av
moränlera och kalkstenskross vanligt förekommandeär i området
och flerstädesutgör den jordlagerenheten.översta Stora lokala
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delarnai deallt övreframfördock, avförekommervariationer
15uppgår till 5 meter.jordlagrenMäktighetenlagerföljden. av -

hellergrusförekomster.ellersand-brytvärdaingafinnsDet
denlängsbevarandeintressengeovetenskapliganågraförekommer

sträckningen.aktuella

HydrogeologiskGeologiskenhet enhet

Fyllning

Övresediment
Övre
akvnarJmd ÖvremoränÅ Llager

.mf sedimentUndrer n
Lágpermeabel

A moränUndreA barriär

Köpenhamnskalkj Undrej akvilår
Berg Bryozolkalkgrund

3 Lágpermeabeli
4Sknvknta4 underragI-.

Malmö-inomenheterhydrogeologiskaochGeologiska7.3Figur
området.

Konsekvenser
gmstill-ochavseendeberg-förväntaskonsekvenserbetydandeInga

gångar.

Vatten7.8.2

Förutsättningar

Grundvatten
formivanligtvisgrundvattenuppträderMalmöområdet avInom

lågmedmoränleralageråtskildagrundvattenvåningar etttvå av
vattengenomsläpplighet.

170
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Den undre akviferen utgörs uppspruckna partiersom i kalk-av
berggrunden, slutenär med trycknivå belägen 2 3en underm-markytan. Grundvattenflödet i denna akvifer har nordligenriktning mellan Centralstationen och Hyllie medan flödesriktningen
är västlig inom området mellan Hyllie och Lemacken. Trycknivåer
och flödesriktning i den undre akviferen framgår karta 7.4.av

Den övre gmndvattenvåningen, vilken utgörs lokala grund-av
vattenmagasin i jordlagren, kan i huvudsak betraktas som eninhomogen och öppen akvifer. Riktningen grundvattenflödena
i denna följer i huvudsak de topograñska förutsättningarna menpåverkas i hög grad de lokala inñltrations-av och dränerings-
förhållandena.

l anslutning till Malmöområdet förekommer vidare grund-stora
vattentillgångar i Alnarpsströmmen, vilken normalt definieras somgmndvattenmagasinet i Alnarpsdalen med kringliggande kvartära
jordlager och kalkberg. Del grundvattendelare för Alnarpsstöm-av

grundvattenmagasin framgårmens karta 7.4. Områdetav norr omdenna grundvattendelare ligger inom Alnarpsströmmens infiltra-
tionsområde.

Ur nyttjandesynpunkt främstutgör den undre akviferen till-
med Alnarpsströmmensammans de två grundvattentill-stora

gångarna i Malmöområdet. Lokalt i anslutning till tunnelsträck-
ningen förekommer dock endast begränsat antal djupaett berg-
borrade brunnar för i första hand för kylnings-upptag vattenav
och värmepumpsändamål. Någon konkurrens med vattenförsörj-
ningsintressen kan förutses.

Grundvattnet i den övre akviferen utgör förutsättning fören
vegetationen inom Malmös parkområden. Den lokala närheten till
kanalerna och Pildammarna, tillika med Malmös lokalastörre
dräneringsstråk, reglerar dock redan idag många ställen
grundvattennivån i denna akvifer

Ytvatten

I och med områdetatt stora ytor mellan Centralstationenav och
Hyllie hårdgjordaär sker delenstörre ytavrinningen via dag-av
vattenledningar. Två k avloppsomrâden, Rosendalss och Turbi-

ligger inom området för dennens, planerade tunnelsträckningen,
dessa finns markerade på karta 7.4. Dagvattenutsläpp sker i
kanalerna, vissdel dagvattnet förs i kombinerademen ledningarav
till Sjölunda reningsverk.
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tillskerLernackenochHyllieområdet mellaniYtavrinningen

Hammarspark-ochBunkeflodiketdiken,del i öppna tstörsta ex
7.4.framgår kartaavrinningsområdemedDessa avdiket.

Konsekvenser

Grundvatten
tunnelntillanslutninggrundvattenförhållandena inaturligaDe

Be-driftskedet.ibyggskedetsåväl underpåverkas somkommer att
redovisas dessanärmarebyggskedetunderförhållandenaträffande

7.9.2.punktenunder

tunnelntätningtillfredsställandeförutsättning avUnder att en
grundvattennivån i kalkbergetavsänkningenbedömsutförs, av

denochbli liten permanentadriftskedetundertunnelninvid
marginell.bliakviferenden övreundrepå såväl denpåverkan som

vegetationenpåskadoromfattandenågrai sinmedför attDetta tur
eftertunnelnpåverkanförutseskan avparkernai engenom

avslutande.byggprocessens

parallelltdel liggerövervägandetilltunnelsträckningenEftersom
eventuellabedömsgrundvattenflödesriktningennaturligamed den

vissEnförsumbara.blitunnelnfärdigadendämningseffekter av
Centralstations-vidlokalttänkasdockeffekt kandämmande

Dengrundvattenflödesriktningen.ligger tvärstunnelnområdet där
dockområde gördettaigrundvattenutflödetstorlekenmåttliga

läckagevägarenklaåtgärdassannolikt kan attdetta genomatt
tunnelsträckningen.anordnas tvärs

denkommerLernackenochHylliemellansträckningenFör
Dettatvå delavsnitt.vidskärningijärnvägenplanerade att passera

grundvattennivån detiavsänkninglokalmedföra avkommer en
därSkulleskärningsavsnitt.dessavidgrundvattenmagasinetövre

grundvatten-det övremellankontakthydrauliskföreligga en ipåverkanavsnitt, kani dessakalkberggrundenoch enmagasinet
schakt-erforderligaföljdtillgrundvattenmagasinetundre avdet

viddärförförhållanden börDessauteslutas.heltningsarbeten
undersökas närmare.projekteringsskedeframtidaett

frånbortledaskommer atteventuellt förorenat vattenEftersom
tunnel-liten längsgrundvattnetföroreningsriskentunneln är av

sträckningen.

finnsLernackenHyllie ochmellansträckningenområdet längsFör
föro-exempel kanTillförorenas.kangrundvattnetriskviss att

spårområdet görsogräsbekämpningföreliggareningsrisk avom

l74
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lättrörliga svårnedbrytbaramed och kemiska bekämpningsmedel.
Föroreningsrisken grundvatten områdenär inomstörst medav
vattengenomsläppliga jordarter.

l VBB VIAKs 1994 hydrologin kringrapport tunnelnom
redovisas förändringar grundvattenförhållandena under bygg-av
skedet och i driftskedet utförligt.mer

Ytvatten

Efter färdigställandet den planerade Citytunneln erhållsav en
förändring djupet i Suellskanalen.permanent Resultatav av

utförda förundersökningar VBB VIAK Ledningsförnyelse 1993
visar föroreningstransporter i kanalerna påverkasatt märkbart

denna djupförändring.av

Spårbunden trafik småemitterar mängder kemiska Förämnen.av
ytvattendragen mellan Hyllie och Lemacken bedöms förorenings-
påverkan därmed mycket liten under driftskedet. Förorenings-som
påverkan i dessa kan dock ske, vid olämpligytvatten förmetodt ex
ogräsbekämpning spårområdet.av

7.8.3 Jordbruksmark

Förutsättningar

Utbyggnaden Citytunneln sker främst tätbebyggt område.av genom
I de södra delarna söder själva tunneln spåret dockom passerar
jordbruksområden. Jordbruksmarken i detta avsnitt tillhör de mest
högproduktiva i landet klass 10. Totalt kommer anläggningen att
kräva cirka åkermark.hasex

Konsekvenser

Vid utbyggnad olika infrastrukturer den direkta förlustenärav av
jordbruksmark generellt mindre betydelse. Ett problemstörreav
är den fragmentering delar brukningsenheterna. Enligtsom upp
översiktsplanen områdetskall söder Malmö exploateras för blom a
bostäder och olika verksamheter. I det fårperspektivet City-
tunnelns kommande sträckning området ingen praktiskgenom
betydelse för jordbruket.
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Byggskedet7.9
byggskedetEtappindelning7.9.1 av

byggprojekti Malmö är somCitytunnel ettGenomförandet enav 1994Gatukontorår. Malmöcirkasigsträcka över treberäknas
byggandet.etappindelningtillförslag avtagit framhar ett

enligtarbetsområdenantaliindelatshar ettbyggnationenHela
arbets-kombinationinnehåller avVarje en7.5.karta etapp intilliggandebrytaintebetydelsen attochByggtidenområden. av

trafikstör-mellanavvägningEnförslaget.hartra.fiklänkar styrt sågjorts attbyggindelning harrationellochningarna att en totaladenuppstå attskatrañkstörningar menmöjligaminsta
ändå klaras.kanbyggtiden

tidplantillförslagpreliminäraframgår gatukontorets7.9tabellAv förtidVisstunnel.borradrespektivegrävdföretappindelningoch
tillkommer.inredningochspårbyggnaderfärdigställande av

tidplan.tillFörslagTabell 7.9
tunnelGräva

HAPPavccruomans MÄNOMRÅDE I
9A
16
12
9
9
10
1b

domänSømán20mån10månOman
Borradtunnel

ErAPPavecnoARBETS-MÄNOMRÅDE x
9A
16
12
9
37
21
B
8

40mån:BomanZomån10månOmån
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innehåller ävenutredningGatukontorets

utfarterochin-gällervadarbetsområdevarjeDetaljstudier av- ochmaterialupplagarbetsbodar,etableringbyggtrafik, avför
förbindelser.provisoriskabehovet av

håll-provisoriskabusslinjer samtomläggningtillFörslag av- olika byggetapperna.deunderplatser
byggtrafiken.stråk förlämpligatillFörslag-

olikadeför etapperna.Trafikprognoser-
olikabyggskedetsundermiljöochtrafikförKonsekvenserna ikortfattatbeskrivstunnelborradrespektivegrävdföretapper

7.9.4.7.9.2avsnitten -

Byggarbetsplatser7.9.2

Masshantering
förskall hanterasmaterialvolymer som7.10 avtabell presenterasI uppgårschaktmassorvolymentotalaDenarbetsområdena.olikade m3miljoner1,2respektivem3 tunnelgrävdmiljoner1,6cirkatill alternativenbådauppgår vidbetongVolymentunnel.borrad av

m3.miljoner0,2cirkatill

olikadeför etapperna,byggtidenlängdentillförhållandel
intensiva transportendenalternativet mestgrävdadetförkommer kartaseLochKH,arbeâsområdenavidskeattmassorav intensiva trans-deskeralternativet mestborradedet7.5. För

arbetsområde K.vidporterna
Norraideponerasdeltill attkommer storSchaktmassorna delensödrafrån den avhärstammarDe somHamnen. massor ByggtrafikenMalmö.i södradeponerastroligen attkommerbygget ochCitadellsvägenfrämststråk, ilämpligaanvisas norrkommer att mellanGränsen norr-Pildammsvägen.söderiochVästkustvägen ÄvenStadsteatern.vidtroligenbyggtrafik drassödergåendeoch

aktuella.blistråk kanandra

Luftföroreningar
luftföroreningarolikautsläppregionalalokala avUppgifter om 7.6.3.respektive7.1.2avsnittenibakgrundshalter presenterassamt luftföroreningar avatt genereraslokalakommerbyggskedetUnder

olika transporter.ocharbetsplatsernavid avmasshanteringen
kommeralternativet att varafrästadetvidBorrutrustningen

178
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således någotmedför föro-eldriven och lokalt tillskott av
reningar.

m3Tabell Beräknade7.10 volymer tusen schaktmassorav
respektive betong vid arbetsområdena efterde olika

1994.Gatukontoret

Grävdtunnel Borradtunnel
Schakt SchaktBetong Betong

A 110 18 110 18
B 172 24 172 24
C 98 8 98 8
D 82 12 82 12
Tunnel 215 58- -
E 166 22 - -
F 57 9 - -
G 195 24 120 16
H 213 24 - -
J 167 24 - -
K 104 17 203 29
L 214 34 214 34

Tabell 7.11 översiktlig sammanställning depresenterar en av
sammanlagda utsläppen olika luftföroreningar till följdav av
masshanteringen under hela år.byggskedet totalt Därtilltre

frånkommer utsläpp övriga verksamheter, vilka dock bedöms vara
mindre storlek. Beräkningarna baseras vissa generellaav

syftarantaganden och främst allmän uppfattningatt ge en av
utsläppens storleksordning.

De små.totala utsläppsmängderna Temporärtär och lokalt vid
tunnelmyningarna utventilationdär sker, vidkan verksamheten
byggarbetsplatserna medföra visst tillskott luftföroreningar,ett av
främst Någonkväveoxider. praktisk påbetydelse Iuftkvaliteten i
närområdet få.kommer det intedock Risken för damningatt
begränsas det urschaktade materaialet fuktigt.ärattav
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frånluftföroreningarolikautsläppStorlek7.11Tabell avav

översiktligt.byggskedet. ton

KoldioxidKolvätenKväveoxider
800220tunnelgrävdMasshantering,
450l10tunnelMasshantering,fräst
0001220schaktmassorTransporterav

vibrationerochBuller
vibrationerochbullerkringnedanbeskrivningarnadelEn stor av 1994.från lngemanssonhämtatärarbetsplatsernavid

frånbullerförriktvärdenNaturvårdsverketsredovisas7.12tabelll tids-olikaförmedelvärdenRiktvärdena ärbyggarbetsplatser.
impulsljud.tillupphovävenanläggningsarbetenperioder germen förriktvärdenspårutbyggnadviddärförtillämparStockholmI man

maximalnivån:
får vidvardagsrumochbostädersiinomhusLjudnivån sov-

dBA45riktvärdenaöverskridabyggverksamhet 1normal
nattetid. gdBA25och18-22kvällstiddBA07-18, 35dagtid

dagtid.dBAljudnivå 45gäller högstakontorFör

från bygg-bullerförriktvärdenNaturvårdsverkets7.12Tabell
ekvivalentnivåer, dBA.platser

22-07NattKväll18-2207-18DagLokal
6570 -Kontor

455060vårdlokalerskolor,Bostäder,

anläggningsverksamhetochbygg-orsakasvibrationerFör avsom pågår underverksamhetenPå grundanvisningar. attfinns inga av
vibrationsnivåer änhögrerimligtdet accepteratidbegränsad attär

tillframkommit attharStockholm7.8. ltabelli manvisasde som bygg-kontinuerligorsakadevibrationerhögsta avförriktvärdet
bostäder.ochmms kontorför1börversamhet vara

tunnel.grävdvidbullrigaste momentenderedovisas7.13tabellI
borradedendessabortfaller momenttunnelborradMed en
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arbetstiden. Borr-tunnelmyrmingarna förlängsvidsträckan men
luftstörningar jord.ningsarbetena väntas ovange

frånLuftljud 10 ljudkällan.Tabell 7.13 meter

LuftljuddBAArbetsmoment

Spontslagning 93
Grävning, and 75cut cover
Schaktning 85

85Dumperlransport
Vibrering betong,mark 67av

betongkonstruktionBilningi 85
lyftningTrädilyttning 75

LjudniväerTabell 7.14 vid grävd tunnel ekvivalentnivån vidavser en
verksamhetför respektive under tiden.ü %moment av

Område KommentarekvArbetstyp max
dBA dBA

Avstånd:0-100Närmaste Spontning 75-90 85-100bostadshuset m
NorraVallgatan Schaktning 60-85

60-65Bilning
55-60Pumparmm

avståndKortolishusetochhovrätten Sponmslaprin 100
BorrningSchnlnning 80 kange
:tomljud

avståndKurtBcstadshusenvidDrottsgatan Spontning 85-95
80-85 ReflektioneriSchaktning
80-85 fasadernaGrivning

Dumpers 80-85
65-80Komprcsorer

Avstånd:70-80 30-100Stadsteatern Spontslagnin m
Avstlnd:Malmö 80-90 10-30AllmännaSjukhus Spontning rn

GrivningSchaktning 70-75
Dumpers 70-75
Kompcsorer 70-75

70
AvståndBostäder John 75 40söder Spontningom m

Ericsson 70väg Schaktning
Kompresorer
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Konsekvenser
tunnel.grävdanläggandetfrånbullerredovisas enav7.14tabellI

borradochtunnelgrävdmellanskillnadernaredovisas7.15tabellI
bararedovisasbåda tunneltypernaförlikadelar ärDetunnel. som

tunnel.grävdförtabelleniför

dekringkommentarerkorta7.17och7.16tabellernaI ges
grävdanläggandevidförväntaskan enavvibrationsstörningar som

tunnel.borradrespektive

tunnel 7.14.tabellborrad medLjudnivåer vid jämför7.15Tabell

KommentarekvArbetstypOmråde dBA
ljudniváerLikahöga7.14 somseNorrabostadshusetNärmaste undertunnelgrävd menVallgatan tidlängre

medänVäsentligtbättre7.l4sehovrättenochPolishuset tunnelgrivd
medänVäsentligtbättreIhottsgntnnvidBostadshusen tunnelgiva

kanVentilationsaggregaten70-80Ventilations-SjukhusAllmännaMalmö dämpasodämpadeaggregat.
grävdLjudnivåer medsomErics-JohnsöderBostäder om tunnelvägson

tunnel.grävdvidVibrationer7.16Tabell

KommentarOmråde
ochSpontslagningvibrationer.kanAnläggrtingsarbetenaNorra gebostadshusetNärmaste vibrationerkännbarakanslitsmurarna;rivning geavVallgatan

mms5vibrationerstörande uppmotiblandUpplattbara.hovrättenochPolishuset vecka.1castörningarKortvariga
slits-;rivningochfrånsponavståndVibrationer avKortaPhottsgatanvidBostadshusen liten.mycketärbyggnaderSkaderiskenmuren.

frånövrigasträckansiginteSkiljerStadsteaternStation
vibrationsplverknnMargiSjukhusAllmännaMalmö

frånvibrationerIngastörningarErics-JohnsöderBostäder om
vägson
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Tabell 7.17 Vibrationer vid borrad tunnel.

Område Kommentarer
NärmastebostadshusetNorra Merfrekventavibrationsstötzreftersom hluiaremarken påirVallgatan störredjup.
olishusetochhovrätten Setabell7.16.
BostadshusenvidDronsguun Ingavibrationsstöminpr.
MalmöAllmännaSjukhus Ing;vibmionsstörninpr plslaget.Söder mednorrom om,somgivatunnel.
Bostädersöder John Sammaförhållandeom medgrävatunnel.somEricsonväg

Åtgärder

De stömingama tunnelbygget medför kan minskas genom:

Tystare spontmetod-
Tystaste produkterna på marknaden-
Reducerad tid för de bullriga momenten-
Avskärmningar-
Tillfällig förbättring fasaders ljudisoleringav-
Tillfällig flyttning boende och arbetsplatserav-

Om spontslagning med fallhejdare vibrerandeersätts hejare kanav
ljudnivåerna minskas med 10 dBA. I de fall kan tryckaman neri marken minskar ljudetsponten med 20 25 dBA. Med denna-metod minskar också vibrationerna till långt under uppfattbarhets-
gränsen.

Genom välja maskiner ochatt med avseende buller-aggregat
alstring kan ljudnivån sänkas med 5 dBA.

Träplank eller jordvallar kan minska ljudnivån med 5 15 dBA.-Tillfälliga skivor framför fönsterna kan minska ljudniverna inomhus
med 10 dBA.

Reduktioner i den dagliga arbetstiden för bullrande moment germinskningar ekvivalentnivåerna enligt tabellav 7.18. l gengäld
måste dock sträckasmomentet längreöver tidsperiod flerut
dagar, vilket kan upplevas störande.som mer
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reduktionbullernivån videkvivalentadenEffekt7.18Tabell

arbetstiden.av

LjudreduktionArbetstids-
i dBAreduktion

0.510%
175%

:350%
675%

1090%

i
äfrån vägtrafikKonsekvenser

debullernivåernaökarflyttasbyggtidenundertrafikenNär Å4underderedovisas7.3 gatorfigurtrafik. I somfår ökad igator som därmedochtrañkökningerhålla störrekannågon byggetapp en eRåd-Ãrtholmsvägen ochLängsbullerbelastning.ökadäven en dBA.108medbullernivåerna öka motkan uppmansgatan -
minskar.ellerökartrafikeninteMaximalnivåerna ändras attav

Vatten

Grundvatten
Citytunnelnvidhydrologin1994VIAKs rapportVBBI om

grundvattenförhållandenaförändringarberäknadebeskrivs av
tunnelsträckningendelområdenolikafördelsbyggskedet,under av

tunnelalternativen.två olikaför dedels

tunnelavsnittochschaktgroparvisarBeräkningar upptagnaatt
tillminskasinläckagetlångtsåmåste attbyggskedet tätasunder

otätade bygg-till deninläckagetteoretiskadet%10cirka av grundvattennivånavsänkningenberäknasHärigenom avetappen.
kunnaschaktentillanslutningomedelbarikalkberggrundeni

2till 1begränsas m.-
igrundvattenmagasinetgrundvattennivån isänkningEn av

grundvatten-ovanliggandefrånläckageinducerarkalkberget ett
delsläckagedetta styrs avStorlekenjordlagren.magasin i

magasinet, delsunderliggandei det avstorlekavsänkningens
jordlagren.täckandedehosmäktighetenochgenomsläppligheten

avsänkningfrån kanMalmöerfarenhetsmässiga värdenUtifrån en
2storleksordningen 1imedgrundvattennivån i kalkberget rn-av
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beräknas medföra ökat frånläckage de jordlagrenett övre inom
intervallet mmår.15 150 Detta värde skall ställas årligadenmot-
nederbörden i Malmö, vilken uppgår till mmår.600ca

Ett frånläckage de ytliga grundvattenmagasinen inom park-
områdena kan medföra lokala sänkningar grundvattennivåernaav
i jordlagren, alternativt öka infiltrationen med högvattenav
salthalt från kanalerna. För förhindra dessanegativa konsekven-att

bör möjligheter till kontroll de ytliga grundvattennivåemaser av
finnas tillsammans med möjligheter utföra stödinñltrationatt
alternativt bevattning inom känsliga områden.

För undvika föroreningsriskatt grundvattnet det viktigtärav att
handhavandet bensin, oljor, sprängämnen sker kontrollerat.av mm

Vad påverkangäller på områden med känslig bebyggelse, före-
kommer dessafrämst inom Malmös gamla stadskärna. Kontroll av
ytliga grundvattennivåer bör utföras inomäven områden,dessa och
vid behov bör återinfiltrationäven lokal grundvatten viaav
brunnar kunna utföras. Avslutningsvis kan påverkans-noteras att
graden de naturliga grundvattenförhållandena, framför allt inom
parkområdena, blir betydligt lägre vid anläggande heltav en
underjordisk tunnel vid genomförandeän cut-and-coverav en
tunnel.

Ytvatten

Vid byggande Citytunneln kommer Malmö kanalsystemav att
påverkas minskningartemporära tvärsnittsareorgenom respek-av
tive lokala avstängningar. påBeroende byggmetod påverkanblir

eller mindre omfattande. Sålunda beröres förmer alternativet
grävd tunnel: Järnvägshamnen och Suellshamnen tvärsnitts-av
begränsning Västra Hamnkanalen ochsamt Parkkanalen genom
avstängning. Vid alternativet fräst tunnel kan avstängningen av
Parkkanalen undvikas. För tunnelns driftskede erhålls vidare en

uppgrundning kanalutloppetpermanent vid Suellshamnen.av

Malmö kanalsystem har i princip tillopp via Turbinkanalen, där
Öresundfrån Öresundvatten i Dessutlopp tillsystemet.pumpas

utgörs Varvskanalen från Citadellshamnen ansluter tillav som ut
Yttre Hamnen Suellshamnens anslutning tillsamt Inre Hamnen.av

l samband med nederbörd belastas Malmö kanaler brädd- ochav
dagvatten. Det önskvärtär det förorenade såatt snabbtvattnet

möjligt från kanalernatransporteras tillsom Oresund.ut
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harkanalernaflödesförhållandena ipåverkanCitytunnelbyggets
iredovisadfinnsStudienmodellberäkning.studerats genom

föroreningspåverkan i MalmöochVattenomsättningrapporten
Under1993.VIAKVBBCitytunneln,effekterkanaler av- genomföringar,rekommenderadeiförutsättning rapportenatt

planeradeeller större,1,0med diameter genomrörledningar m
såskerbygget attetappindelningenochutförsavstängningar av
någonivisashelt, attrapportenSuellhamnutloppet stänges

City-till följdkanalernaiföroreningstransportenpå aveffekt
förvänta.tunneln är att

Kanal-ileverorganismerandraochfiskarpåverkanViss som
medförsesavstängningarnaGenomförväntas.kan att avsesvattnet

vattenlevandeförmöjliggörvilketrörförbindelser,genomgående
påverkantordekanaldelar,olikamellanförflytta sigorganismer att

bli marginell.emellertid

Trafikomläggningar7.9.3

Trafikflöden
alternativetbyggskedetundereffekternabeskrivnanedan avserDe

erhålls ungefärtunnelborradalternativet sammatunnel. Förgrävd
där arbetena ärdelarnaochsödrai detrafikenföreffekter norra

borradalternativettunnel. Förvid grävdlikartadeungefär som
längsoch körytoriingreppuppstår ingadock gatortunnel

Stadiongatan.tillfrån Hovrättensträckandvsavsnittet,borrade

byggetappernaolikaunder dei gatunätetAvstängningarna
andrasig vägar.sökatvingastrafikflödeniresulterar att stora

tagitEMMEhjälpmed prognosprogrammetharGatukontoret av
kommatrafiken kan attvilkavisar vägarflödesbilderfram som
baseradOmfördelningen ärolikaunder devälja etapperna.

trafikflöden.dagens

kapacitetsgränsentilltagitshänsynprognoskörningarna harVid
bilddärförblirResultatenkorsningar.isträckor enlängs men

allafinns iosäkerhetTrots den prognoserefterfrågetrycket. somav
detsträckorvilkalängskorsningar ochi vilkabilddet avenger sträckorredovisas defigur 7.4framkomlighetsproblem. lblikan

får trafik-enligt gatukontoretsnågoni prognoser,etapp,som
Korsningarfordondygn.ocheller 5 000% som50ökningar över

markerade.åtgärdersärskilda ärkrävakan
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Figur 7.4 De sträckor någoni enligt gatukontoretsetapp,som
får trafikökningar 50 % ochelleröver 5 000prognoser,

fordondygn korsningar kan kräva särskildasamt som
åtgärder.
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olycksbelastadeidag ärredangatunätetDelar7.5Figur somav trafik-relativtfår storbyggfaservissaunderoch ensom

ökning.

tillräckligtökas genomkanintei gatunätetkapacitetenOm
änandra vägarsigsökatrafikenåtgärder kommer attprovisoriska

berördafår deskedeIvisar.flödesbilderna ett senarede som ochkapacitetgällervadstuderasgatunätetdelarna noggrannareav Möjligakorsningar.ifrämstkapaciteten,klaraåtgärder för att trafiksigna-tillfälligatrafiksignaler,omställningåtgärder är avt ex
körfält.antaltillfälligt utökatler eller

Trafiksäkerhet
idagolycksbelastadeMalmö äri mestochkorsningarDe somgator Ystad-ochCitytunneln omhuvudsakligen norrösterligger om

byggfasernaolikadeunderavstängningarnaPå grundvägen. av iskertrafikökningarnaDe störstatill andratrafikflyttas gator.
hårtidagredanvissamedförDetbyggnationen. attområdena runt

trafik-få ökadekommer attgatunätetolycksbelastade delar av
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mängder under vissa byggfaser. Dessa bör särskilt studeras och
lämpliga åtgärder såvidtagas ytterligare olycksbelastningatt
minimeras. På andra delar kommergatunätet antalet olyckorav att
minska på grund avstängningarna.av

Av figur framgår7.5 vilka partier redan idag olycks-ärsom
belastade och under vissa byggfaser får relativt trafik-som stor
ökning.

Reguljär busstrafik

Avstängningar blir nödvändiga under längre eller kortare perioder
under de olika byggfaserna. Det medför busstrafiken måsteatt
ledas andra hållplatservägar och flyttas. Förslagen nedan är
reviderade efter frånyttrande Länstrafiken Malmöhus.

Alla arbetsområden påverkarGA, och H busstrafiken. Iutom
några fall blir körsträckorna längre framkomlighetenoch försämre
bussarna i de flesta fallen påverkas inte någonkörtiderna imen

omfattning.större Sammanfattningsvis kan problemensägaattman
för busstrafiken under gårbyggskedet lösa alltföratt utan stora
olägenheter för resenärerna.

Den största omläggningen sker Centralplannär uppgrävdär och
Mälarbron stängd, byggfas B. Arbetet pågåbedöms omkring 16
månader både för grävd och borrad tunnel. Möjligheter finns att
ordna provisoriska hållplatser för alla berörda busslinjer i Norra
Vallgatan enligt figur från7.6. Linjer hamnen frånkan flyttas

Älvsborgsbron.Mälarbron till fåtalDet linjer ska västerut kansom
läggas i Norra Vallgatan Hovrättsbron.-

Tillgänglighet

De avstängningar måste under de olikagöras byggfasernasom
försämrar tillgängligheten för alla trafikanter. Sammanfattningsvis
kan gång-säga och cykeltrafikanternas tillgänglighet kanattman
förbättras med provisoriska broar. måsteBussresenärerna accep-

vissa olägenheter liksomtera biltrafikanterna mindreärsom
känsliga för Möjligheten pålastningomvägar. till ochav- av varor
påverkas inte någoni omfattning.större

Mest känsliga för långsammade trafikanternaomvägar är dvs
gående och cyklister. gång-Viktiga cykelstråkoch byggarbets-över
platserna kommer hållasdärför under helaöppna byggskedetatt
med hjälp främst provisoriska figurbroar, 7.7. I Kungsparkenav se
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ellerytterligareKommendantbronskall enutöverSlottsparkenoch

ordnas.två passager

Norrahållplatser vidprovisoriskautformningMöjlig7.6Figur av
Vallgatan.
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Figur 7.7 Gång och cykelförbindelser hålls underöppna helasom
byggtiden.
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tillFörslagpåverkas.bussresenärerÄven förtillgängligheten

pågår 16iBbyggfasIbeskrivs sombusslinjeromläggning ovan.av betydligtCentralstationentillgångavståndetblirmånadersexton mellangångavståndetförlängsÄven bytesresenärerförlängre.
NorrahållplatsernaprovisoriskadePlaceringenbussarna. av olägen-minimerasyfteistuderas attdärförbörVallgatan noga

bussresenärerna.förheterna

fåvissaunder etapperkanMalmöfrån västraBiltrañkanter
främstgällerDetdelarna.centraladetilltillgänglighetförsämrad
OstraRegementsgatan,väsentligtdärför attDet ärtunnel.grävd
tid änlängrestängsvägGustavsCarlochRönneholrnsvägen

nödvändigt.absolut

Parker7.9.4
åtgärderföljdtillparkernaför avkonsekvensernaDe permanenta

7.4.avsnittetunderredovisasbyggtidenunder

tunnelGrävd
värdeestetiska somparkernassåvälkommerbyggskedetUnder ochtunnelschaktenminskaparkernatill genomatttillgängligheten

möjl-barriäreffekter,ocksåmedförAlternativetupplag.tillfälliga
Parkernasbegränsas.parkernasigfritt röra genomigheten att följdtillfrämstbullerstömingarminskarrekreationsvärde genom

7.14.tabellspontslagning,och setransporterav
månader,från 6-18varierar seolikaför deByggtiden etapperna

fördeldetparkrniljöerna är omtill enhänsynMedtabell 7.9.
dåårstiden vegeta-kalladenunderutföraskanschaktningsarbeten

projektbeskrivning kommer trans-Enligtviloperiod.sinhartionen
endast spont-tunnelschakten utanutanförskeinte attattporter

slagning.

marktemperaturhöjdgrundvattensänkning,byggskedet kanUnder
negativmedföranärhetschaktens enträd ifriställningsamt av byggskedetunderEffekternaträden.äldredefrämstpåverkan

be-blandföljdverkningar annatekologiskakan permanentage pågår.schaktningsarbetenalång tidunder hurpå ochroende när
tidsperioder,kortaundervattenförhållandenamarkiFörändringar

vitalitet.trädensidagredanpåverkarförsommartorka,exempeltill
7.4.avsnittkänsliga,särskiltdärvidBokbestånden seär

med-riskerarmarkvattenförhållanden somdetärSammantaget
Begränsadparkrniljöema.förkonsekvensernaallvarligasteföra de

192
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tillgänglighet förändratoch rörelsemönster för parkbesökarna
under byggtiden övergåendeär karaktär.av

Borrad tunnel
De flesta de negativa konsekvenserna för parkerna bortfaller iav
alternativet med fräst tunnel. Eventuell påverkan blir i huvudsak
relaterad till följd bortpumpning grundvatten i tunneln.av av

Förslag åtgärdertill
Den effektivaste åtgärden minska riskerna borraär City-att att
tunneln. Om den skall byggas i måsteschaktöppet följande
åtgärder genomföras för minimera riskerna:att

Förbud åtgärder ökar marktryck i allamot som rotzoner.-
Skydd exponerade påföring cirka 20rotzonerav av- cm-lövförna.

Grundvattenrör för kontroll markvattenytans läge och fluk-av-
tuationer.

Ytlig bevattning trädbestånden under tiden för schakt.Öppetav-
Djupbevattning cirka 0,6 1,0 bokbeståndens rotsystem.m av- -
Bevattning ocksåskall genomföras i 50 eventuellt 100en- m, m

invid kanalen lågti liggande trädbestånd där markenzon. samt
ligger nivåi med höjden schaktkanten.
Långsiktigt kontrollprogram förupprättas beredskap för-
eventuellt åtgärdsprogram.ytterligare
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SYNTES8
Trañkkonsekvenser8.1

MalmösförtillgänglighetsfördelarväsentligaCitytunneln ger tågtrafik-vidareutvecklatmöjliggör ettochdelcentrala
effektivareformitillgodoregionen avhelakommersystem som trängsel,biltrafik,minskadrestider samtkortarekollektivtrafik,

avgasemissioner.ocholyckor

förutsättningar attutredningsaltemativet störresiktPå längre ger regionen änförtågtrafikökadochkollektivresandeökattillgodose
ökadellerbefolkningsutvecklingökadEnjämförelsealternativet.

ocksåresefterfrågan motsvar-ökadtillväxttakt menekonomisk ger
Citytunneln.förmiljöfördelarande

ytterligaremöjliggörochtågvägar enalternativaCitytunneln ger framtida yttreKontinentalbanan ettfråntågtrafik omavlastning av
Malmö.utanförgodsspår byggs

Miljökonsekvenser8.2
iskilllnadersammanställningöversiktlig avredovisasNedan en ochCitytunnelnutredningsalternativetmellanmiljökonsekvenser

Kontinetal-enbartjämförelsealternativetKontinentalbanan och
banan.

cirkamedtrañkarbetetreduktionerhållssiktÖvergripande kort avPå en tillsinileder turår. Dettafordonskilometermiljoner40 permiljöfrågor luftföro-utsläppbuller,i formtrañkstörningar avminskade av bli änredaktionenförväntassiktPåtrañksäkerhet.reningar,
större.

måttliga.EnblibedömsstadsbildenföreffekternabeståendeDeStadsbild Kontinental-Längsstationslägena.naturligtvisvidskerpåverkan buller-minskadeCitytunnelnutbyggnadenmedförbanan av stör-behovmindrenågottillleder avsini ettstörningar, tursom
bullerskärmar.ande

kulturmiljönförkonsekvensernabedömstunnelgrävaMedKultur en berörs.Dekulturlager yttremedeltidaeftersomblbli stora,att a deltilldock attkommer storkulturmiljönikaraktärsdragen
slut.byggtidensefteråterställaskunna

förkonsekvensernanegativadebegränsastunnelborradMeden tunnel.grävdmedjämförelsekulturmiljöni en
betydandeparkernaikonsekvensernablirtunnelgrävdVidParker en kvarståbedömsanläggningsarbetenefterSpårbyggtiden.under

årtill 20under10 .
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Med begränsasborradtunnel dcnegativakonsekvensernafören
parkmiljöni jämförelsemed grävdtunnel.en

Rekreation Med grävd försämrastunnel den visuellaupplevelsenen av
berördaparkmiljöerunderfemtill tio år färdigställandct.efter
Med begränsasborradtunnel denegativakonsekvensernafören
olika rekrealiönsvärdeni jämförelsemed grävdtunnel.en

Boendemiljö Minskningen järnvagstrafikenlängsKontinentalbananmedförav
där minskning deekvivalentabullernivåernamed dBA.3en avÄven vid det godsspåretsöder Malmö medförCity-nya om
tunneln minskning bullernivâerna.en av
Vid detaljutförmning Citytunnelnmåsteåtgärderutförasförav
begränsningstomljudseffekter.
Lokaltvid erhållervägar trafikavlastningkan vissstorsom en en
reduktionske det lokalatillskottet luftföroreningar.av av

Säkerhet Generellt järnvägstransporterär mycket säkra.att se somÖverflyttningen resandetågtill Citytunnelnkommer iendastav
begränsadutsträckning påverkasäkerhetenxádKontinental-att
banan.Medde förslagnaskyddsåtgärdernaför Citytunnelnser
Räddningstjänstenintedennaanläggning särskiltriskutsatt.som

Naturresurser Konsekvensernaför berg-ochgrustillgångar,respektivegrund-
och bedömsbli marginella.ytvatten

Byggskedet Underbyggskedetkommerbetydandestörningar förekomma.att
Delsi form olikadirektaemissionerfrånbyggarbetsplatscrnaav
främst buller vibrationer,och delsi form trafikomläggningarav
ochavstängningar.
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LÄNSSTYRELSEN AN K o M
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Särskilde utredaren DennisBengt
Direktiv 1994:16

Regionalpolitiska effekter att kompletteraavjärnvägsanslutningen till Oresundsbron föreslagnamed den City-
itunneln Malmö.

skillnader iDe regionalpolitiska effekter Citytunneln kansomjämfört med huvudalternativet,ge trafiklösningen enligt
broavtalet mellan Sverige och Danmark, har främst samband medförbättringar i möjligheterna nå viktigaatt serviceanläggningar

arbetsplatsområdenoch i tidsvinsterMalmö, för persontrafiken
järnväg Öresundsbron,med över effekterna frånökad trafikavKöpenhamn till viaBornholm Ystad samt förutsättningarnya atttågförbindelserregionalaordna Öresundsregionen.i

Enligt Malmö kommuns förslag till översiktsplan Citytunnelnför
bör i huvudalternativet pågatågsstationer anläggas inya Malmölängs Kontinentalbanan och Öresundsbron.förgreningen till Delägen är Lönngatan, SvågertorpFosiesom ochanges Malmö syd.
Genom att komplettera Citytunnelnmed erhålls dessutom centraltbelägna stationer vid Stadsteatern och Allmänna Sjukhuset.
Enligt planförslaget kan stationerna vid Kontinentalbanan ochCitytunneln mycket väl byggas samtidigtut och fungera somkomplement.

kvalificeradeDen servicen i MalmöLund har stor betydelse inte
bara för kringliggande regioner utan även för hela Sydsverige.

såvälgällerDet samhälls- och företagsservicen somkommersiella funktioner och det kulturella utbudet. Den ökadetillgänglighet till olika kvalificerade verksamheter i Malmö somCitytunneln måni vissbör fåkunna betydelse iger ett
sydsvenskt perspektiv, i varje fall reskostnaderna förompåbilbuss sikt blir tågresor.dyrare relativt Samtidigt blir
MalmöLunds roll ihuvudort södraden landsdelensom meramarkerad.

pågatågregionaltågFör de orter har tillsom Malmö är
fördelarna Citytunneln påtagliga.med Förutom servicenmera att

kulturutbudet ioch Malmö blir lättillgänglig ocksåökarmeramöjligheterna nåatt bekvämt arbetsområdenflera stora i Malmö.
Därtill kommer restiden någotatt blir kortare till Kastrups
flygplats tillsamt arbetsplatser och utbud olika islagavKöpenhamn. Enligt översiktsplanen Citytunnelnför beräknas

uppgåtidsvinsten till minuter tåg.7-ll Tidsvinsten ärpergivetvis påmest märkbar resavstånden.de kortare

Postadress Telefon
MALMÖ20515 04014eooo
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LÄNSSTYRELSEN
Malmöhuslön

skånesystemplaniBanverketattnämnaskansammanhangdettaI påblir störstpå resandeteffektcitytunneln:attberäknar totaladetökatantasCitytunneln exLund.södertrafiken om ochSvedala-Malmö30%medMalmö-Lund,13%medresenärerantalet resandettotala norrdetFörändringarna avMalmö-Kastrup.6%med 4%.under omberäkningarBanverketsenligtliggerLundom i ställetMalmötill ochpå resandet genomeffekterCitytunnelns Banverkets envisar prognospersonkilometeri antaluttrycks
4%.setttotaltmedökning

persontrafik ochföravseddärendastCitytunnelnattmedochI förutvecklingsmöjligheternadubbelspår blirmedbyggs ocksåböralternativ. Deti dettagodamycketpersontrafiken attförutsätterberäkningarsinaiBanverketpåpekas att turtäthet.i störreresulterarspårkapaciteten enökningen av förberäkningarnaitåg störreärantaletord,andraMed huvudalternativet.iänCitytunneln
frånpersontrafiken heltövertarCitytunnelnattmedochI pågodstrafikökadförbankapacitetfrigörsKontinentalbanan få stordettaperspektivet kanlängredetIbana.denna i landet.orterradförbetydelse en

i länet,inpendlingen castörstasärklassidenharMalmö kommun Malmökring avi orternaarbetstillfällenaSamtidigt är000.47 isigavspeglarDettaMalmö.iarbetskraftenförbetydelsestor ikommunernablandutpendlingsströmmenstörstadenMalmö haratt meddelövervägandetillidagskerPendlingen15000.länet, ca Malmö skertillarbetsresorna20%omkringEndast avbil. andelenärKöpenhamnochStockholmstorstäderkollektivt. somI Från blstörre.långt atrafikkollektivmedarbetsresor övergång tillfrämjaattangeläget endetärmiljösynpunkt förbättringSkåne. avDeni västraresandekollektivt trafikspårbunden sommednå arbetsplatserattmöjligheterna värde.stortsammanhangi detta avärmedgercitytunneln
samhällsutbyggnadensannoliktperspektivet kommerlängredetI spårbundenmedtill orterförläggasutsträckningökadiatt utvidgningtill avmöjligheterdekansammanhangdettatrafik. I Sturup,Trelleborg,tillfrån blMalmö apågatågssystemet på Lommabanan,samtLundtillanknytningmedStaffanstorp-Dalby skissar,KollektivtrafikLänsMalmöhusförKommunalförbundetsom ochorteri berördautvecklingsbetingelsernaförfå betydelse ökadeboende. Deocharbetefördelningenregionala avdenför valmöjligheterarbetskraftensockså vidgabörresmöjligheterna sysselsättningsnivån.höjatill attbidraocharbetsmarknadenpå ökaresmöjligheterarbetskraftensiförbättringarnabörDessutom attföretagenförförutsättningarnaocksåpendlingsomlanden men tillförhållandeilokaliseringsortväljafrittmera bidrasåledes kunnabörCitytunnelnbosättning.arbetskraftens öresundsbro.effekternadynamiska enavsprida detill att

TohlanPostadress o4on4eoooMALMÖ20515
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LÄNSSTYRELSEN
Mahnöhuslön

spårbundnatakt med den trafikenI att utvecklas kommer
busstrafiken minska påatt varför kapacitetnettoeffekten och

påkvalité pendlingsmöjligheterna svårär att bedöma. ökadEn
på tågtrafiksatsning åtföljasbehöver troligtvis satsningaravpå olika matartrafikformer pendlarparkeringar.ochav I ett

regionalt ocksåperspektiv är det viktstor vidatt detav
stationslägen i Malmö parkeringsmöjligheterordnas för att

stimulera frånunderlätta och till tåg.bilbussbyten till

Citytunneln möjligheternaMed stärks avsevärt att utveckla
järnvägstrafiken Köpenhamn-Ystad via inriktningMalmö med främst
på tillresenärer utökningBornholm. En denna trafik kommerav
att stärka ställningYstads trafikknutpunktsom

vilketoch hamnstad, regionalpolitisktär värde.av

2

441
ÅbergUlf

Planeringsdirektör
ø/

John Ideland
Avdelningsdirektör/

Pnsløduu Telefon
MALMÖ20515 6004014 OO
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A N K O MMALMÖHUSTRAFIK
1994-03-3 0

Ifall Hrqv
....... un..

Lund 1994-03-28

Citytunneln i Malmö be delsefull länk i miljö-en att-
lanpassat transportsystem resundsregionen

ÖresundsbroavtaletI mellanSverigeoch förutsättsDanmark tågtrafikentill
bron ledasviaKontinentalbananoch dubbelspårsöder Malmö.ett nytt omDet innebär Malmö förblirC säckstationdärallaatt persontåg skallen somvidaretill Köpenhamnmåstevändamedtidsfördröjningar följd.somKontinentalbanankommer bli hårt belastadvilket innebärökadeatt
störningarför mångaMalmöhusbållvilket restriktioneri planeringenochgersårbarheti trafiken.

Som alternativoch komplement till Kontinentalbananett föreslås järn-atttill bronvägen skalldrasi tunnelunderMalmö Citytunneln. ochPerson-en -godstrafiken ochför godstrafikenbyggs enkelspåriganslutningsepareras ensöder Malmötill Trelleborgsbanan. föreslagnaDen lösningenharom utrettssedan och betydligt1990 förbättradkapacitet bansystemetiger genomMalmö.Flexibiliteten planeringeni ökarsamtidigt riskenför störningarsomför såvälomgivandebostadsområden för trafikenminskar.som

DenplaneradeCitytunneln innehåller lokalstationericentralalägen.Detnya
järnvägstrafikenväsentligtökadtillgänglighetger till de resmålenitungaMalmö.TillsammansmedMalmö C täcker stationvid Stadsteaterniennyin Malmöshelainnerstad.stort sett

Effekter trafiken

jlairnvägstrafikenCitytunneln denregionala till ochfrånger Malmöökad
marknadochförbättradkonkurrenskraft.

KommunallörbundetlörMalmöhus kollektivtrafikLäns
Ban lOA-BoxH85 221 lundalan 05%46160500 -GDMGDAW Vx Telefax044140775 I.
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effek-Tillstomjärnvägsnätet.svenskadetdelintegreradCitytunneln utgör aven minskadeMalmö,i res-järnvägssystemetikapacitetökadväsentligthör aterna Banverketstrafikeringskostnader.Avsänktaochresande järnvägenökattider, trafikeringseffekterivinsternahälftenframgårkalkylersamhällsekonomiska avatt hälftenmedanEurocitytågochIntercity-snabbtåg,medresandetillgodogörs effekterdessabakgrundÖresundståg.Motoch avPågatågmedresandetillgodogörs detoch ärprojektnationelltbetraktasdelövervägande etttill somCitytunnelnbör finansieringen.delväsentligtförBanverket avnaturligtdå ensvararatt
Malmö-servicemarknadeniochbostads-arbets-,förblbetydelseCitytunnelns a MalmöstadsbyggandetiförochregionenirollMalmösför centmmregionen, som genomförandetförbetydanderedo ansvarsjälvregionen är ettockså att tagör att till City-betalarSvedabmedeldedettahandskerförsta attprojektet. genomIav Öresundsbron.fråntrafikantavgiftertunneln genomgenereras

denmedsamtidigtbyggsCitytunnelnlämpligasteärresurssynpunkt, attDet, ur investe-innebärCitytunneln attSenareläggningÖresundsförbindelsen. avfasta mkrtotalt 650CMalmöbangårdsombyggnaden cammimåstegörasringar värdenärblir1993-03-22 utanregionen,Södra somBanverketSkåne,Systemplan Öresunds-medsamtidigtbyggsCitytunnelnOmbyggssedanCitytunneln ut. Citytunneln.finansieringenföranvändasmedel avdessakanförbindelsen

regionen.CitytunnelprojektetikringuppslutningpolitiskbredfinnsDet en särskildtillkallabeslut ut-regeringensdärför enattvälkomnarTrafikMalmöhus City-finansieringochgenomförandetill avförslaglämnauppdragmedredare att tillställningstagandeför ettunderlagvälgrundatframochtunneln ettattemotser regeringenföreläggasCitytunnel kanÖresundsbroochgenomförandesamtidigt av
våren.under

FÖRBUNDSSTYRELSEN

FalkBjörn HermanssonnnarOrdförande rbundsdirektör

SkåneiutvecklingkollektivtrafikensochCitytunnelnBilaga

GDAGDA94OS

204



Citytunneln och kollektivtrafikens utveckling Skånei

Bakgrund

Genomfördaochplaneradeinvesteringar deti Sydsvenska såärtransportsystemet genom-gripande dekommer förändramänniskorsvardag;dvsförutsättningarnaför deatt att en-skildamänniskornas företagensoch handlande. viktigasteDe förändringarna följande:är

ÖresundsförbindelsenDen fasta
Dennainnebär förutsättningar förskapas integration Malmö och Köpen-att en av -hamnsregionentill marknadför boende,arbete,service,utbildningengemensam etc.företagFör många kommerregionen fungera sammanhållenregionföratt somenproduktion ochdistribution ochtjänster.Detta innebärför Skåne regio-avvaror att

blir väsentligt och Köpenhamnän inte kommernenscentnim tyngre attnu att varaställedit föråker inköp ochnöjen område fårett ömsesidigtman utanen ettsom ut-bytemedregionensolika funktioner. följdEn regionenSkåneSydsverigefårattav
regionenblirän är polariserad,dvsunderlagetett tyngre förcentrum attnu merkollektivtrafiken in stärks.mot centrum

Regionaltågochlokaltågi SkåneSydsverige
PågatågssystemetMalmöhusi länhar varit drifti i Resandetmedår.11 tågennu caharökat helatiden kollektivtrafikengenerelltdvs bussarnaminskattrots att
mednågra varje underår de åren.Resandet Pågatågenharprocent senastesexökat så kapacitetstaket nåttsochinvesteringar i tåg.att görsnu nu nya

Kustpilen moderntochbekvämtär tågsystem trafikerarsträckanKarls-ett nytt somkrona Kristianstad Hässleholm Malmö.Systemetharvarit i drift i tvååroch- - ca-resandetharvidaöverskridituppgjorda omfattarDet sträckanävenprognoser. nuHässleholm Helsingborg.-
TrafikhuvudmännenlängsVästkustbananhar tillsammansmed planeratför ut-enveckling regionaltågtrafiken västkustenefter modell Kustpilen.av samma som

Llpprustnineen järnvägensinfrastrukturav
Som del i Malmöhusöverenskommelsenpågår upprustningochelektrifieringen en avjärnvägenMalmö Ystadtill kmh. Södra160 stambanan för snabbtåg,dvs- anpassasminst kmh.200 Västkustbananbyggs till dubbelspårochdimensionerasför 250ut
kmh. fårdelvisDen sträckning, räknar med denskall Lands-ny angöraa att
krona.

Setti sammanhangmedde tågtyper hållerett utvecklasskapardettanya som attförutsättningarför lyft för jarnvägstrafiken transportmedelvadgällerett som stan-dard,attraktivitet ochresande.

Malmöhusöverenskommelseninnebär betydandesatsning kollektivtrafiken,en
sannoliktdenstörstasatsningensedandet järnvägsbyggandetsdagar.stora
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skall knytatrafikenför sammanhuvudnäthand somförstaiInvesteringarna ettavser huvud-fleraellermedlänMalmöhus avikommuner ensamtligaicentralorterna
Helsingborg.ochLundMalmö,orterna

ingåröverenskommelsen sats-och ijärnvägstrafikhuvudnätctutgörsiStommen av Pågatågs-kollektivtrafiken.nuvarandedenförbättraochbygganingar utatt pendlingsstråksträckor.I stomnätetsomfatta tungatillutvecklas nyaattsystemet medexpressbusslinjersärskildasaknasinrättasjärnvägstrafikförförutsättningardär
snabbhet.ochkomforthög

järn-MalmöiCitytunnelnvidvikt somläggsMalmöhusöverenskommelsen storl förförutsättningarCitytunneln enOresundsförbindelsen. gertillvägsanslutning åt-övrigaeffektenstärkerochmöjlig avärjärnvägstrafikutbyggd annarssommer
trafiksystemet.gärderi

ökadedenmöjliggörCitytunnelnjärnvägstrafiken genomutvecklingDen somav för-TrelleborgochStaffanstorp samtPågatågstrafiktillMalmöitillgängligheten är
Lommabanan.ochSvedalatillYstadbananPågatågstrafiktätad

MedMalmö-Ystad.idagviaredangårBornholm-KöpenhamntrafikendelEn stor av trafikenochhuvudstadsinnärmreBornholmkommerförbindelsenfastaden förutsättningCitytunnel ärSverige.En endelenövervägande övertillkommer att såvälkonkurrenskraftigbliskallkunna motKöpenhamn-Ystadtågtrafikenför att ochYstadbanantågservicegod gestödjadåkanbusstrafik. ävenDenbil- ensom
miljövinster.stora

Qresundståg Öre-tågtrafikenför överochmedDSBtillsammansplanerarTrafikMalmöhus ochSydsverigeitågtrafiksystemenutbyggdadesammankopplingsund.Genom aven effektivt,medknytas ettinvånaremiljoner sammankommerDanmark atti tre
komfortabeltochenergivänligt transportsystem.

dämpasBiltrafiken

ökadväsentligtfårkollektivtrafikenledatillåtgärdernakommerplanerade attDe att innebärSamtidigtdämpas.utvecklingbilismensinnebärkonkurrensduglighet.Det att
reduceras.dieseltågochdieselbussmedtrafikeneltågsatsningen att

år.fordonskilometeruttryck ieffekterna perviktigastedesammanfattastabellvidståendeI CitytunnelnMedår.fordonskmmiljtillberäknas 60biltrafikarbetet perMinskningeni ca
år.fordonskmmiljytterligare 50med 30biltafikarbetet perreduceras -

emissionernareduceringytterligareinnebärdieseltågoch avÖvergången dieselbussfrån en 6050ochtågfrån bussarkväveoxidutsläppen motsvaraMinskningen -trafiken.från av
medbil.fordonskmmilj

kantrafiksystemMalmöregionensiåtgärdernaplaneradedeminskadeemissionernaDe av år. Dennafordonskmmilj150beräknas pertotaltredovisningenenligt motsvaracaovan

GHTunncl



siffra kanjämförasmeddeberäknadeeffekterna vägtrafiken följdi Skånetill denavÖresundsförbindelsen.fasta underlagsrapportI i miljökonsekvensbeskrivningen24nr avdennaberäknasbiltrafiken i Skåneökamedknappt vid trafik bron0.5% 10.000enbilar dag.per

Medutgångspunkti bilpark i Skåne bilar och450.000 årlig körsträcka bilen påen permil1.300 detta ökning biltrafikenmed milj fordonskm.motsvarar 30en av ca

Citytunneln kan ledatill ytterligare satsningar

Kommunalförbundetför MalmöhuslänsKollektivtrafik har företrädareför regionensomMalmöhusöverenskommelsenbundit sigför åtagandenförgenom utvecklalänetsstora attkollektivtrafik.

Öresundsbron förutsättnin förär överenskommelsen. därförDet vikti tid-ären attplanenför bron . försenas.Citytunneln . finansieradu Malmöhusöverenskommel-är u .inte inte isamtidigtdenär åtgärd har betydelseförsen. kollektivtrafikensmen störst utvecklingsom
i regionen.

Med Öresundsbronsamtidigtgenomförandeett ochCitytunneln kan satsningarpåav nyaregionenskollektivtrafik aktualiseras.PåLominabananochYstadbanantill Svedalakan
tågtrafikendå busstrafikenersätta ochTrelleborgs-ochStaffanstorpsbananblir möjligaatttrafikeramedPågatåg.Pålängresikt kanStaffanstorpsbarianutvecklas Dalby LundmotochSturupsflygplatskopplastill Svedala.

GHTunnel



citytunnellokaltågsutbyggnad medMöjlig

m;I4. Vellinge

satsningarCitytunneln lmnÖresundsbronochgenomförande nyasamtidigtMed avett kanSvedalatillYstadbananochLommabananPåkollektivtrafik aktualiseras.regionens
möjligablirStaffanstorpsbananoch attTrelleborgs-ochbusstrafikentågtrafikendåersätta

LundDalbyutvecklasStaffanstorpsbanankanlängresiktmedPågatåg.Pi mottrafikera
Svedala.kopplastillflygplatsochSturups
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Kommittédirektiv

1994:16Dir.
Förslag tillUtredare med uppdrag lämnaatt

eventuellgenomförande och finansiering enav
i MalmöCitytunnel

1994:16Dir.

regeringssammanträdeBeslut vid februari 1994den 3

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas lämna förslagmed uppdrag att
genomförande och finansiering Citytunneleventuell 1av en
Malmö.

Utredaren skall

redovisa förslag lokalisering, utformning ochpåett
byggande Citytunnel minimerareventuell in-av en som

i och kulturmiljöer,natur-greppen

belysaprojektets samhälls- företagsekonomiska för-oche
ochutsättningar möjligheter till finansiering olikaav

intressenter samt

redovisa underlag för bedömning projektets miljö-av-
konsekvenser inverkanoch kulturmiljöer.pá

Utgángspunkter för arbetet skall de överenskommelservara om
miljö itrafik och Malmöregionen regionala företrädare ochsom

tidigare träffat riksdagens beslut med anledningstaten samt av
med Danmarkavtal fast förbindelse Oresundett överom en

prop. 1990912158, bet. 19909l:TU31, rskr. 199091:379.



2

Bakgrund

förförhandlare1990april5 attden cnbeslötRegeringen medsamrådiuppdragmed atttillkallasskulleMalmöregionen
överenskommelseutarbetaMalmöregioneni enberörda parter minskaochtrafikförsörjningenförbättratillsyftaskulle attsom träffade199115januariDentrafiken.frånmiljöproblemen stadMalmölandsting,länsMalmöhusförhandlingsman,statens principöverenskommelseMalmöhusKommunförbundet enoch

PlancringssitualionenMalmöregionen. varimiljöochomtrafik
förplaneringenpågåendedådenberoendeoklaremellertid råddeosäkerhetdenochOresundsförbindelse somfasten till bron.anslutningarnabeträffande

23träffade denregeringen marsdanskadenochsvenskaDen RegeringenOresund.förbindelse överfastavtal1991 ett enom den1990912158prop.riksdagen somföravtaletredovisade
l9909lzTU3l,bet.avtaletgodkännabeslöt1991 attjuni12 folke-danskadetgodkändesAvtalet1990911379. avrskr. tillanslutningarnaavtaletI1991. attaugusti anges14dentinget dubbelspårigSverige utgörsiförbindelsen av enfastaden fyrfaltigTrelleborgsbanan samttill enansluterjärnväg som vägellerringvägen avInretill annananslutermotorväg som

motorvägsstandard.
1991augusti29denbakgrunddennabeslöt motRegeringen

Malmöregionenmiljö iochtrafik m.m.förförhandlareatt en utarbetaberördamed enuppgift partermed atttillkallasskulle kollektivtrafik-ochjämvägs-väg-,huröverenskommelse om dentillanslutasochutformasskallMalmöregionenisystemen Oresund.förbindelsen överfastabeslutaderiksdagenav ochförhandlingsmanträffade1992 statensjunilDen kollektivtrafiklänsMalmöhus enförKommunalförbundet
Malmöregio-itrafiksystemetiåtgärderöverenskommelse om skallCentralMalmöföreslåsöverenskommelse attdennaInen. delvisdubbelspårig järnväg,Oresundsbrontill engenomknytas förutsättaavtaletiDenCitytunneln.Malmöundertunneli Kontinentalbanans.k.denutbyggnadutgörsanslutningen avav slutligadenIdelar.centralaMalmösytlägei runtgårsom inomdetkonstaterades ramenMalmöhusöverenskommelsen att
fråganlösamöjligtinte om.enattöverenskommelsen varför

Citytunneln.finansiering av påbörjautbetal-1993januari14 attdenbeslötRegeringen
Maimöhusöverenskommelsema.tillbidragningarna statensav



375

överväganden

Oresund goda förutsätt-skapasförbindelse överfastMed en
Skandinavien övriga Europa.fråntrafikenförningar motner

viktig del i utvecklingenförbindelsenutgörDessutom en av
dennaEn viktig iSverige. deli södratrafiksystemet annan

överenskommelser åtgärder för trafik ochdeutveckling är om
träffats regionalamellan före-Malmöregionenimiljö som

.Malmöhusöverenskommelserna.s.k.deochträdare statcn,
helhetslösningskapa förmedframtida arbetetI det att en

Oresundsregionen skall utgángspunkternaitrafiken vara
riksdagens beslut medMalmöhusöverenskommelserna samt an-

förbindelseavtalet fastsvensk-danskadetledning om enav
Oresund.över

innebär dels generellt förbätt-Malmöhusöverenskommelsema
i regionen,trafiken väg och järnvägförutsättningar förrade

kollektivtrafikensatsning utgörskraftigdels stommevarsen
järnvägstrafik.av

understryks betydelsen skapaöverenskommelsernaI attav
Citytunneln.bygga Denförutsättningar för attatt avses

dubbelspårigjärnväg innebär frånoch vägenförutformas atten
blirOresundsbron 7 km kortareCentral tillMalmö attsamtca

vid Malmö I Citytun-slipper vända Central.genomgående tåg
stationer byggas vilket deävenneln kommer att gernya

det bl.a. finns mängdMalmö, därdelarnacentrala storenav
tillgänglighet till järnvägen. Citytun-förbättradarbetsplatser,

till utvecklat regionalt ochmöjlighet tágsystemneln även ettger
regionenkommunikationer mellan i ochförbättrade orterna

Oresundsförbindelsen med järnvägs-vissåknyter samman
Sverige. Godstágen till Oresundsförbindelsensödraisystemet

genomförs, trafikeraCitytunneln enkel-kommer, att enom
Oresundsförbindelsen.från Trelleborgsbanan tillspárigjämväg

Uppdraget

led i miljöanpassatkanCitytunneln ett ett trans-anses vara
behandlai För de frågeställningarSkåne. attportsystem som

beträffande samhälls- företagsekonomiprojektet ochkringfinns
skallmiljöaspekter utredaren iteknik- och uppdrag attsamt ges

genomförande och finansieringförslag tilllämna av en
Utredaren bör särskilt i vilkenCitytunnel.eventuell manange

till finansieringen.bidrakanintressenterolika
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4

kultur-ochiingreppinnebärCitytunneln natur-Byggandetav
skallUtredarenMalmö.delarnacentralai demiljöer av

utformninglokalisering,bedömningförunderlagredovisa av
ingrepp.dessaminimeraförCitytunnelnbyggande attoch av

miljökonsekvensbeskriv-redovisautredarenbörDessutom en
Citytunneln.projektetning av betydandesådanprojektet årifrånbör utgåUtredaren att av

komnadet kan attbeskaffenhetingripandeoch attomfattning
l987:l2enligt lagenprövningregeringensföremål för ombli

medhushållning naturresurser m.m.
överenskommelserdeskallarbetetförUtgångspunkter vara

ochföreträdareregionalamiljö statenochtrafik somom rikstagcnsMalmöregionenbeträffande samtträffattidigare
fastDanmarkmedettavtalanledningavmed enombeslut
bet.19909l:l58,Oresund prop.förbindelse över

199091:379.rskr.199091:TU31,
tilldirekivregeringensbeaktandemedskall,Utredaren av

regionalpoli-redovisautredaresärskildaochkommittéer attom
regionalpclitiskaredovisa de1992:50,dir.konsekvensertiska

förslag.sinakonsekvensema av
maj 1994.1denredovisasskallUppdraget senast

Kommunikationsdepartementet



Statens offentliga utredningar 1994

Kronologisk förteckning

Ändradansvarsfördelningför denstatliga 35.Vårandes ochandras.stämma. -statistiken.Fi. Kulturpolitikochinternationalisering.Ku.
2. Kommunerna,LandstingenochEuropa Miljö36. ochfysiskplanering.M.

Bilagedel.C.+ 37.Sexualupplysningochreproduktivhälsaunder
Mänsföreställningar kvinnorochchefskap. 1900-taleti Sverige.UD.om. vapenlagenochEG.Ju. 38.Kvinnor,barnoch iarbeteSverige1850-1993.UD.. Kriminalvårdochpsykiatri.Ju. 39 Gamla blivitäldre.Omär solidaritetungasom. .SverigeochEuropa.Ensamhällsekonomisk mellangenerationerna.Europeiskaäldreåret1993.. konsekvensanalys.Fi. Långsiktig40. strålskyddsforskning.M.
EU,EESochmiljön.M. Ledighetslagstiñ4l. översyn.A.gen en. -Historiskt8. vägval FöljdemaförSverigei utrikes- 42.Statenochtrossamfunden.C.-ochsäkerhetspolitiskthänseende bli, 43.Uppskattadsysselsättningatt skattemasbetydelseav om-respektiveintebli medlemi Europeiskaunionen.UD. fördenprivatatjänstese Fi.tum.O Förnyelseochkontinuitet- konstochkultur 44.Folkbokföringsuppgifiemai samhället.Fi.om. framtiden.i Ku. Grunden45. för livslångtlärande.U.
Anslutningtill EU Förslagtill övergripande Sambandet46. mellansamhållsekonomi,transfereringar-lagstiñning.UD. ochsocialbidrag.
Omkrigetkommit...Förberedelserförmottagande 47.Avveckling denobligatoriskaanslutningenav. militärtbistånd1949-1969Bilagedel.SB. till+ studentkårerav ochnationer.U.
Suveränitetochdemokrati 48.Kunskapförutveckling bilagedel.A.+. bilagedelmed+ UD. 49.Utrikessekretessen.expertuppsatser. Ju.

13.JlK-metoden, Fi. 50.Allemanssparandet Fi.m.m. översyn.en-14.Konsumentpolitiki tid.C. Minne51. ochbildning.Museemasuppdragochenny
På15. K.väg. organisation bilagedel.Ku.+
Skoterköming16. påjordbruks-ochskogsmark. 52.Teaternsroller.Ku.
Kartläggningochátgärdsforslag.M. 53.Mästarbrevför hantverkare.Ku.
Års-ochkoncemredovisningenligtEG-direktiv. 54.Utvärdering praxisi asylärenden.Ku.av. Del ochl ll. Ju. 55.Rättentill reformeratbilstöd.ratten-Kvaliteti kommunalverksamhetnationell 56.Ett för kvinnor våldtagitsochcentrum som-.uppföljningochutvärdering.C. misshandlats.S.

l9. rollerRena i biståndetstyrningocharbetsfördelning57.Beskattning fastigheter,del Principiellaav- -i effektivbiståndsförvaltning.UD.en utgångspunkterför beskattning fastigheterav m.m.20.Reformeratpensionssystem.S. Fi
21.Reformeratpensionssystem.BilagaA. 58.6JuniNationaldagen.Ju.

Kostnaderochindivideffekter.S. 59.VilkavattendragskallskyddasPrinciperoch
Reformerat22. pensionssystem.BilagaB. förslag.M.
KvinnorsATPochavtalspensioner. 59.VilkavattendragskallskyddasBeskrivningarav23.Förvaltabostäder.Ju. vattenområden.M.

24.Svenskalkoholpolitik strategiförframtiden. 60.Särskildaskäl utformningochtillämpningen- av-25.Svenskalkoholpolitik bakgrundochnulåge. 2kap.5 §ochandrabestämmelseri-26.Att förebyggaalkoholproblem. utlänningslagen.Ku.
27.Vård alkoholmissbrukare. 61.Pantbankemaskreditgivning.av N.
28.Kvinnor alkohol.och 62.Rationaliseradfastighetstaxering,del Fi.
29.Barn FöräldrarAlkohol. 63.Personnummerintegritetocheffektivitet.Ju.- - -30.Vallagen.Ju. 64.Med i tankarnaM.raps31.Vissamervardeskattefrågorlll Kultur Fi. 65.Statistikochintegritet,del2 Lagm.m. om- -32.MycketUnderSammaTak.C. personregisterför officiellstatistik Fi.m.m.33.Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden, 66.Finansiellatjänsteri förändring.Fi.m.m.

Ku. 67.Räddningstjänsti samverkanoch entreprenad.
34.Tekniskt förytterligareTV-sändningar.utrymme Ku. FöOtillbörlig68. kurspåverkanochvissainsiderfrågor.Fi.
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EnvironmentofPrinciplesGeneralthe69.On
Protection.M.

Fi.utjämning.lnomkommunal70.
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S.sjukvårdspersonaltjänsten.ioch
förtidspensionarbetsskadaochsjukpenning,72.
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Malmö.K.Citytunnelni78.



Statens offentliga utredningar 1994

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Rättentill reformeratbilstöd.[55]ratten-Ett för kvinnor vâldtagitsochcentrum somkrigetOm kommit...Förberedelserförmottagandeav misshandlats.[56]militärtbistånd1949-1969Bilagedel.[11]+ Omintygochutlåtanden utfärdas hälso-som av
ochsjukvårdspersonali tjänsten.[71]Justitiedepartementet
sjukpenning,arbetsskadaochförtidspensionVapcnlagenochEG[4] förutsättningarocherfarenheter.[72]Kriminalvård -ochpsykiatri.[5]

Års-ochkoncemredovisningenligtEG-direktiv. KommunikationsdepartementetDel1och11.Ju.[17]
På [15]väg.Förvaltabostäder.[23]
Citytunnelni Malmö.[78]Vallagen.[30]

Utrikessekretessen.[49] Finansdepartementet6JuniNationaldagen.[58]
ÄndradansvarsfördelningPersonnummer fördenstatligaintegritet statistiken.[l]ocheffektivitet.[63]- SverigeochEuropa.Ensamhällsekonomisk

Utrikesdepartementet konsekvensanalys.[6]
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