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Öresundsmetron

Hur kan den byggas?

Varför behövs den?

Vad betyder avlasta och utveckla?

Vad är 
Öresundsmetron?

Nästa steg?



Kapaciteten på 
Öresundsbron utmanas. 

4,3 
miljoner invånare i Greater 
Copenhagen/

Öresundsregionen

2029
Fehmarn Bält-tunneln 
öppnar 

EU:s mål
överflyttning av fler 
långväga godstransporter 

till järnväg

Varför en Metro? 



• Idag hanterar Öresundsbron 80% av 
järnvägsgodset till och från den europeiska 

kontinenten.* 

• Antalet godståg mellan Skandinavien och 

Centraleuropa kan fördubblas när Fehmarn Bält-
tunneln öppnar. 

• Om järnvägstransporterna av gods ska öka behövs 
det också satsningar på både sjöfart och järnväg.

• Öresundsmetron frigör spårkapacitet på 
Öresundsbron, och möjliggör ökad godstågstrafik 

in och ut från Sverige.

• EU: mål - överflyttning av långväga 

godstransporter till järnväg - 50% över 30 mil.

* Källa: Trafikverket PM Förbindelse över Öresundprognoser för 

godstransporter, 2017

Öresundsbrons kapacitet är 
avgörande för Skandinaviens 
import och export



• När Fehmarn Bält-tunneln öppnar tar det tre 
timmar med tåg från Malmö till Hamburg

• Öresundsmetron kan skapa ökad plats för 
fjärrtåg mot Danmark och vidare ner till 

kontinenten. 

• Detta ökar tillgängligheten och gör resan 

smidigare både för den som ska resa från 
Sverige till Köpenhamn, och för den som ska 

resa längre.

• Tåget blir ett realistiskt och klimatsmart 
alternativ, också för affärsresenärer. 

• Öresundsmetron tar dig enkelt till Köpenhamns 
centralstation för vidare resa till kontinent.

Tågresor till kontinenten



• Öresundsbron fyller idag många 
trafikbehov.

• Genom att låta lokaltrafik och pendling 
gå via Öresundsmetron avlastas 

Öresundsbron så att mer plats kan ges 

åt fjärrtåg, godståg & regionaltåg.

• Avlastningen medför även ökad 
punktlighet och mindre risk för 

trafikstörningar. 

Öresundsmetron avlastar 
bron



Gemensamma ambitioner om ett utvecklat 
transportsystem över gränser



• En tunnelbana mellan centrala Malmö och 
centrala Köpenhamn 

• Borrad tunnel under Öresund

• Avsedd för pendlare och andra resenärer

• Leder rakt in i Köpenhamns metrosystem

• Kompletterar Öresundsbron och frigör 

spårkapacitet

• Minskar beroendet av vägtransporter

• Trafiköppning ca 2035

- tidplan kopplad till Köpenhamns metroutbyggnad

Öresundsmetron mer konkret



Öresundsmetron innebär

Avgångar upp till var Restid ca Minskad restid med 

90:e 20

ca

50%
sekund minuter från Malmö C



Arbetsmarknadsregionen 
växer

Tillgänglighet med 
1) Öresundståg, 2018
2) Öresundståg + Ö-metro, 2035, från Köpenhamn H eller Malmö C till andra sidan Öresund. 
Källa: ÅF (2018)



TBM- borrning i kalkberg där Öresund är som grundast



Kartan visar den planerade Metron i Köpenhamn 
och hur den sammanflätas med Öresundsmetron.

Utbyggnad i Köpenhamn

Prags 
Boulevard

Öresundsmetro



Lynetteholmen
stor ny stadsdel

Köpenhamn H









• Öresundsmetron avlastar och utvecklar

• 50 % av framtidens passagerartrafik kan flyttas 

över till metron. 

• Detta skapar ökad spårkapacitet på bron för 

regional- gods och fjärrtåg

• Metron kan också attrahera nya resenärer 

vilket utvecklar kollektivtrafiken

Kollektivtrafikresandet 
tvärs södra Öresund 2035 +
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De totala anläggningskostnader kust till kust 
sträckan beräknas till cirka 30 miljarder svenska 

kronor, inklusive ett korrektionstillägg på 50%. 

En kombination av tänkbara finansieringskällor:
• Framtida Öresundsbrointäkter från 

vägtrafikanter 

• Biljettintäkter från Öresundsmetron

• EU-bidrag

Kostnad och finansiering



• Öresundsmetron främjar kollektivtrafik och 
klimatvänliga godstågstransporter.

• Genom att skapa förutsättningar för en 
överflyttning av gods från väg till järnväg bidrar 

den till att nå uppsatta klimatmål om minskade 
utsläpp från transportsektorn.

• Att transportera gods på järnväg är också ett 
energi- och yteffektivt transportsätt. Ett 

godståg motsvarar cirka 20 tunga lastbilar med 

släp som inte behöver uppta plats på vägarna.

Klimatsmart satsning





• Den fjärde EU-finansierade utredningsfasen 
för Öresundsmetron pågår till maj 2021

• Under 2020-21 utreder Malmö stad möjliga 
sträckningar och stationer till Malmö C och 

vidare in i Malmö

• Utbyggnaden av Köpenhamns metro med 
Lynetteholmsutredningarna som möjliggör 

anslutning till Öresundsmetron 2035.
• Målsättningen är att det snarast tillsätts en 

dansk-svensk statlig utredning om 
Öresundsmetron

Nästa steg



Tack!

Klas Nydahl
Malmö stad

Ta gärna kontakt med oss!

maria.bredin@malmo.se

emmy.harlidwestholm@malmo.se

Aktiviteter: nyhetsbrev, webbinars, seminarier, möten, kunskapshöjning mm.

Hemsida för projektet: www.oresundsmetro.com

Skriv upp dig på nyhetsbrev: malmo.se/oresundsmetro
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