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1. Sammanfattning
Fastighetskontoret och Gatukontoret har bildat projekt Hylliecentrumområde för att utveckla
och genomföra utbyggnaden av Hyllie. Objektsgodkännandet avser en del av det gemensamma
projektet 7311 i Hyllie (projektet). I takt med att bostäderna byggs ut kring Hyllie allé så
färdigställs allmän platsmark i form av gångbanor, cykelbanor och gator. Nu är bostäderna i flera
storkvarter inom kort färdigställda och projektet ska då färdigställa gatorna i storkvarteren.
Objektsgodkännandet syftar till att godkänna utformningen och genomförandet av den allmänna
platsmarken för kvarteren söder och norr om Hyllie allé. Projektet håller sig inom tidigare
beslutad driftsbudget för Dp 5051 och finns med och ryms i den av kommunfullmäktige
beslutade budgeten för Hyllie. Den totala investeringsutgiften för projektet beräknas till 65,8
Mkr och finansieras enligt beskrivet nedan i ärendet. Driftskonsekvenserna beräknas till -5 450
tkr brutto och -2700 tkr netto. De beräknade totala inkomsterna för hela projektet Hyllie allé
uppgår till 550 Mkr. Prisuppgifterna är bedömda i juni 2018.
Den aktuella detaljplanen för området, dp 5051, beställdes av Fastighetskontoret 2008 Samråd
för detaljplanen pågick februari 2010 och utställningsremiss pågick juni-augusti 2010.
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i november 2010 och vann laga kraft i december
2010.
Projektet bedöms ha en genomförandetid som sträcker sig från 2018 till och med år 2021.

2. Förutsättningar
2.1 Bakgrund
Hyllie är ett av de största utbyggnadsområdena i Malmö. I december 2010 öppnades en ny
järnvägsstation och en hel stadsdel är på väg att växa fram med bostäder, kontor, handel och
evenemang. Utmed Hyllie allé, som är en av huvudgatorna, genomförs nya bostadskvarter som
färdigställs under 2018-2021. Det nya bostadsområdet, inom dp 5051, möjliggör ca 1 900 nya
lägenheter.
Hyllie är en stadsdel som med Citytunneln har en unik tillgänglighet. Läget lockar till sig
aktörer med ett regionalt intresse. Men Hyllie ska också utvecklas till en kärna för södra Malmö
med starka lokala kvaliteter.
Dp 5051 vann laga kraft 2010-12-28. Ca en månad tidigare, 2010-11-17, tog Tekniska nämnden
beslut för genomförande av byggator i hela området som omfattas av dp 5051.
Genomförandet av byggatorna gjordes under perioden 2011 – 2012. Tekniska nämnden har
även fattat beslut om godkännande av byggata för Hyllie allé och del av lokalgata inom dp
5051, 2010-01-27.
Det finns ett tidigare objektsgodkännande för dp 5051 vilket gäller för färdigställandet av Sagas
gränd och Allétorget vilka är en del av dp 5051. Nu aktuellt objektsgodkännande är för den
övriga delen inom dp 5051 och gäller enbart allmän platsmark. Ärendet avser färdigställande av
gator som är belägna mellan Pildammsvägen och Arenagatan.
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Nu påbörjas färdigställandet av gatorna i takt med att bostadsbyggandet blir klart och
inflyttning till bostäderna sker. Färdigställandet av gatorna kommer att pågå ett antal år
framöver i etapper som följer utbyggnaden av bostäder.
2.2 Syfte och Mål
Området ingår i Hyllieprojektet som har en övergripande vision som följer:
Med kommunikationen i centrum ska Hyllie vara en drivande kraft för tillväxt och hållbar utveckling av det
nya Malmö - en gränsöverskridande och utåtriktad plats med hela världen som arena. Hyllie ska vara
Öresundsregionens klimatsmartaste område och utgöra en attraktiv stadskärna med mycket grönska som
lockar boende och företag, både nationellt och internationellt. Stadslivet ska präglas av variation i form av
livaktig handel, stora evenemang och pulserande stadsgator som kontrasteras mot rekreativa parker, lugna
gångfartsgator och trygga skolmiljöer. Hyllies centrala plats i regionen ska ge det en internationell karaktär men
med en tydlig egen identitet: öresundskt internationell.
Syftet med projektet är att skapa en attraktiv och trivsam ny stadsdel i Hyllie. Genom
anläggning av gator och gångfartsområden skapas goda förutsättningar för att röra sig tryggt
och klimatsmart mellan olika målpunkter i området. Allt i enlighet med den övergripande
visionen för Hyllie. Aktuellt projekt utvecklar den blandade staden i Hyllie med ca 1 900
bostäder både som hyresrätter och bostadsrätter, och förskola för ca 80 barn. I
bostadskvarteren så finns det på vissa platser även verksamhetslokaler i bottenvåningen. Syftet
är också att möjliggöra ett parkeringshus för ca 370 bilplatser samt att bidra till att aktivera
omgivande park- och gaturum.
2.3 Koppling till nämndsmål
Projektet är i samklang med följande mål som har antagits av tekniska nämnden.
Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete
• Tydliga, långsiktiga planeringsstrategier, byggklar mark och hållbara transporter gör Malmö till en stad där
stora och små företag utvecklas med en växande arbetsmarknad för Malmöborna
Projektet ligger i linje med utbyggnadsstrategin för Malmö och innebär att byggklar mark kan
upplåtas för verksamhetslokaler i ett stationsnära läge integrerade i bostadskvarteren. Detta
genererar nya arbetstillfällen till Malmö med mycket goda möjligheter till hållbara transporter.

Målområde 3 – En stad för barn och unga
• God framförhållning och samarbete inom kommunen gör att Malmöbarnens behov av förskolor och skolor av god
kvalitet tillgodoses
• Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn och ungdomar att utveckla sin självständighet
Projektet omfattar en förskola för att stärka Hyllies behov. Omkringliggande gator ges en småskalig
och trygg utformning och förskolans läge intill en park med lekplats ger goda förutsättningar för att
ytterligare stimulera barns upptäckarglädje på olika sätt.
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Målområde 4 – En öppen stad
• Den offentliga miljön ska vara tillgänglig för alla på likvärdiga villkor.
Gatorna utformas med tillgänglighet i fokus för alla medborgare.
Målområde 5 – En jämlik stad
• Tekniska nämnden ska bidra till att minska hemlösheten genom anskaffning och förvaltning av sociala boenden
• Användningen av transportsystemet ska bli jämställt och andelen biltrafik ska minska till förmån för hållbara
transportslag.
I upplåtelseavtal med bostadsaktörer säkerställs att motsvarande minst 15 % av hyresrätterna
tillhandahålls av Malmö stad för vidareupplåtelse i andra hand.

Målområde 6 – En trygg stad
• Tekniska nämnden ska bidra till stadsmiljöer och trafiksystem som är trygga, tillgängliga och säkra.
Projektet bidrar till den blandade stadsbebyggelsen i Hyllie med bostäder och kommunal service i
form av förskola längs Tors gränd samt verksamhetslokaler som ramar in Hyllie allé. Sammantaget
bidrar projektets bebyggelse till tillgänglighet, rörelse och stadsliv, vilket i sin tur borgar för ökad
trygghet och säkerhet för alla som bor eller vistas i Hyllie.

Målområde 8 – en ekologiskt hållbar stad
• Tekniska nämnden ska tillhandahålla mark för kommunal service och bostadsbyggande genom blandade
upplåtelseformer och med särskilt fokus på hög exploateringsgrad och stationsnära lägen.
• Kommunens markinnehav ska användas till Malmös utveckling och bidra till att stärka stadens ekonomi.
• Tekniska nämnden ska erbjuda attraktiva stadsmiljöer och trafiksystem med låg miljöpåverkan.
• Tekniska nämnden ska prioritera exploatering som skapar resilienta livsmiljöer som klarar ett förändrat
klimat och som skapar förutsättningar för inkluderande, attraktiva och långsiktigt robusta livsmiljöer.
• Tekniska nämnden ska främja Malmöbornas tillgång till natur, parker och vattenområden.
Projektet innefattar förskola, bostäder, verksamhetslokaler och parkeringshus, vilket bidrar till
en blandad stadsbebyggelse. Det aktuella området ligger nära Hyllie station med goda
möjligheter till kollektivtrafik med såväl tåg som buss. Projektet omfattar ett bevarande av en
del av Tygelsjöstigen, som löper på den gamla järnvägssträckningen mellan Malmö och Näset,
vars pilallé även bidrar med kulturhistoriskt värde.
Samtliga byggherrar i projektet uppmanas till höga miljöambitioner. I alla upplåtelseavtal
inkluderas en klausul om att följa Miljöprogram Hyllie.
2.4 Detaljplan
Detaljplanen beställdes av Fastighetskontoret 2008. Samråd för detaljplanen pågick under
februari 2010 och utställningsremiss pågick under tiden juni-augusti 2010. Detaljplanen antogs
av kommunfullmäktige i november 2010 och vann laga kraft i december 2010.
Detaljplanens område är beläget mellan Pildammsvägen och Hyllie stationstorg, se figur 1.
Detaljplanen innehåller ca 1 900 bostäder i flerbostadshus, en förskola för ca 80 barn, ett
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parkeringshus med ca 370 bilplatser och verksamhetslokaler i bottenvåningen i vissa kvarter.
En del av Tygelsjöstigen innefattas också, som bevaras som parkstråk, samt lokalgator som
binder ihop området med den omgivande gatustrukturen.
Detaljplanen innehåller allmän platsmark för gator, parker, torg samt för parkstråket längs
Tygelsjöstigen.

Figur 1 Illustrationsplan ur plankartan för dp 5051, från handlingar inför antagande.

2.5 Geografisk avgränsning
Detaljplanens område avgränsas i öster av Pildammsvägen och i väster av Arenagatan. I norr
och söder avgränsas planområdet delvis av råmark.
Det aktuella området för hela detaljplanen omfattar ca 12,5 ha och utgör del av fastigheterna
Hyllie 4:2, Hyllie 4:3, Hyllie 4:7 och Hyllie 165:61, som alla har Malmö kommun som lagfaren
ägare.
Inom rödmarkerat område i figur 2 kommer gatorna att färdigställas och dessa ingår i detta
objektsgodkännande. Områden som är blåmarkerade är redan färdigställda och ingår i tidigare
objektsgodkännanden.
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Figur 2 Område som ingår i objektsgodkännandet, karta från Plan- och byggatlasen.

2.6 Investeringens omfattning
För att kunna genomföra projektet måste bl a följande åtgärder genomföras, vilka omfattas av
denna ansökan om objektsgodkännande. För omfattning se figur 3.

Figur 3 Översiktskarta
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Gränderna
Alla gränder utformas som gångfartsområde. Den allmänna platsmarken i dessa gränder är 6
meter bred med 1 meters privat förgårdsmark på vardera sida intill husfasaderna vilket blir
totalt 8 meter mellan husfasaderna. Den allmänna platsmarken kommer att beläggas med
ljusgrå betongsten lagd i fiskbensmönster. På vardera sidan läggs en fris med fyra rader
smågatsten. Gränderna är smala och marken fylld av ledningar. Det är därför inte möjligt att
plantera träd i dessa. I ett gångfartsområde ska all trafik ske på de gåendes villkor. På
strategiska platser längs gränderna planteras mindre buskytor och belysningsstolpar placeras ut.
Bänkar och cykelställ placeras ut för att skapa en trivsam miljö och för att stimulera till ett
lugnt tempo i trafiken. Enligt den gestaltningsmatris som tagits fram tillsammans med
byggherrarna under detaljplaneskedet ska rik grönska på förgårdsmarken intill byggnaderna
bidra till hela gatans karaktär.
Mitt i storkvarteren öppnar sig gränderna till en liten plats där stor vikt har lagts vid att skapa
en grön lunga i gatumiljön. Här planteras stora träd, där detta är möjligt. På marken planteras
marktäckande perenner som t ex murgröna, eldtorn och benvedsbuskar. Växtvalen är gjorda
för att tåla den utsatta miljön i gränderna men samtidigt skapa en frodig grönska.
Trädkronorna belyses på kvällen med riktade armaturer som placeras på stolpar vid platserna.
På vissa platser kommer det gröna att skyddas av granitmurar, och på andra platser byggs
spaljéer. Varje platsbildning får sin egen speciella utformning.
Belysningen i gränderna och gatorna följer det belysningsprogram som tagits fram för hela
Hyllie centrumområde. Belysningen placeras på 6 meters höjd och har vitt ljus. Vitt ljus gör att
färgåtergivningen blir bra och hjälper till att skapa en trygg stämning under kvällstid. Stolparna
kommer att stå på upphöjda, fyrkantiga granitfundament, i gränderna. Likadana granitkuber
återkommer längs gränderna på strategiska platser för att skydda växter och utrustning från
påkörning av bilarna.
Hyllie allé
Hyllie allé kommer att bli en 33 meter bred gata med fyra rader träd längs hela gatan. En av
trädraderna är ett spårvagnsreservat för eventuell framtida spårvagn. Körbanorna,
cykelbanorna och de två mittersta trädraderna är redan idag färdigställda längs hela gatan,
mellan träden finns möjlighet till korttidsparkering och angöring. I takt med att byggnaderna ut
mot gatan blir klara anläggs de två yttersta trädraderna och generösa gångbanor.
Hyllie allé kommer att bli en viktig gata för stadslivet i Hyllie. Gatan kommer att präglas av
mycket grönska. Fyra trädrader av arten italiensk al utgör stommen i det gröna. In emellan de
stora träden planteras häckar av avenbok och liguster och mindre buskträd.
Häckarna bildar små avgränsade platser där det på vissa ställen placeras bänkar och cykelställ.
Det kommer även att finnas plats och möjlighet till uteserveringar.
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Illustration Hyllie allé.

Illustration Hyllie allé.

Planskiss Hyllie allé.
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Lokalgator
I anslutning till storkvarteren färdigställs lokalgatornas körbana med asfalt samt
trädplanteringar, cykelbanor i asfalt och gångbanor i betongplattor. Cykelbanorna är en del i ett
nät som kopplar ihop cykelbanorna längs Hyllie allé med lokalgatorna.
Pildammsvägen
Färdigställandet av den västra delen av gatan som löper parallellt med befintlig Pildammsväg
ingår i detta objektsgodkännande. Detta för att möjliggöra åtkomst för boende och
varuleveranser till dagligvaruhandel. I färdigställandet ingår gångbana, cykelbana, trädlist och
körbanor som när hela Pildammsvägen byggts ut kommer att vara de två södergående
körbanorna. Provisoriska in- och utfarter kommer att göras från dagens läge av
Pildammsvägen.
Övrig trafik påverkas ej utan kör som idag på den befintliga Pildammsvägen.

3. Projektets genomförande
3.1 Tidigare och kommande beslut i ärendet:
Området redovisas i Översiktsplan för Malmö som ny blandad stadsbebyggelse i stationsnära
läge.
• 2010-01-27, tog tekniska nämnden beslut om godkännande av byggata för Hyllie allé och
del av lokalgata inom dp 5051.
• 2010-11-17, tog tekniska nämnden beslut för genomförande av byggator i hela området som
omfattas av dp 5051.
• 2012-2018, tekniska nämnden har beslutat om totalt ca 20 försäljningar och upplåtelser med
tomträtt i hela området som omfattas av dp 5051.
3.2
Kvartersmark
Objektsgodkännandet omfattar endast allmän platsmark.
3.3
Planerade försäljningar respektive upplåtelser av mark
Inom aktuellt projekt genomförs inga försäljningar eller upplåtelser. Hittills genomförda
försäljningar och upplåtelser med tomträtt, inom projekt Hyllie allé, resulterar i ca 1800
bostäder och omfattar ca 150 000 BTA. Planerade försäljningar omfattar ca 7500 BTA och
motsvarar ca 80 bostäder.
3.4 Allmän platsmark
I förslaget till allmän platsmark i objektsgodkännandet ingår färdigställandet av gränder,
lokalgator och huvudgator.
3.5 Upphandling av entreprenad
Upphandling av entreprenad för iordningsställande av gatorna och gränderna som idag är
byggator görs under sommaren 2018 och entreprenaden genomförs under 2018-2021.

4. Tidplan
• Projektering pågår och beräknas vara klar i augusti 2018
• Upphandling av entreprenad för iordningsställande av gränderna och gatorna görs under
sommaren 2018
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• Genomförande av entreprenad för iordningsställande av gränderna och gatorna görs efter
sommaren 2018 till och med hösten 2021

5. Ekonomi
Detta förslag till objektsgodkännande utgör en del av pågående projekt Hyllie allé. Under
ekonomiavsnittet beskrivs de ekonomiska konsekvenserna som detta förslag till
objektsgodkännande ger upphov till avseende investeringsutrymme, likviditet samt
driftkonsekvenser. För att ge en komplett bild av hela projektet Hyllie allé i sig beskrivs ibland
även konsekvenserna, i form av bland annat inkomster och vinster, för projektet i stort.
5.1 Investeringskalkyl
Den totala investeringskalkylen för projektet Hyllie allé bedöms ge ett totalt projektnetto om ca
+375 Mkr. Nettot består av inkomster om ca 550 Mkr och utgifter på ca 175 Mkr. Detta
objektsgodkännande avser en del av de utgifterna, vilka kommer att beskrivas i avsnittet nedan.
5.2 Inkomster
Projektet Hyllie allé har genererat höga inkomster i form av både köpeskillingar och
tomträttsupplåtelser. Totalt marknadsvärde av tomtmark inom projektet bedöms uppgå till ca
550 Mkr, där 515 Mkr består av köpeskillingar.
5.3 Investeringsutgifter
Investeringsutgifter, tkr (utgifter med plustecken)
Kvartersmark

Allmän platsmark
Externt
finansierad
invest.

Tkr
Anläggning av allmän plats,
inom plan
Provisorier

SkatteExpl.finansierad finansierad
invest.
invest.
7 000

49 800

56 800

3 000

3 000

5 000

5 000

7 000

57 800

64 800

100

900

1 000

7 100

58 700

65 800

Övrigt
Summa före kreditivränta

0

Kreditivränta
Summa investeringsutgifter

0

Totalt

Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge 2018. Kreditivräntan har beräknats med
procentsatsen 1,75.
Den totala investeringsutgiften för detta förslag till objektsgodkännande bedöms till 65,8 Mkr.
Alla utgifter är hänförbara till allmän platsmark. Utbyggnad av Hyllie allé ska, sedan tidigare
överenskommelse, skattefinansieras till 60 %. Utbyggnaden av Pildammsvägen samt
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lokalgatorna runt Hyllie allé finansieras till 100 % av exploateringen. Detta gör att den totala
utgiften om 65,8 Mkr skattefinansieras med 7,1 Mkr och resterande 58,7 Mkr finansieras via
exploateringen som sker inom projektet Hyllie allé.
Utgifterna för provisorier och övrigt hänförs endast till den exploateringsfinansierade
investeringen.
5.4 Likviditetsplanering investeringsutgifter
Likviditetsplanering, tkr
Likviditetsbehov

År

Investeringsutgifter

Kreditivränta

Bedömda
totala
försäljningar
per år

Totalt

Kvarters- Allmän Kvarters- Allmän
mark
plats
mark
plats
2018

-6 000

-50

-6 050

2019

-21 000

-250

-21 250

2020

-19 500

-300

-19 800

2021

-18 300

-400

-18 700

-64 800

-1 000

-65 800

2022
2023
Summa

Bedömda försäljningar tas inte upp i detta objektsgodkännande, detta förslag till beslut rör
endast utgifterna.
5.5 Gatukostnadsersättning
Gatukostnadsersättning beräknas enligt Malmö stads principer för avsättning av gatukostnader.
Det innebär att det enbart är ytan för fastigheterna som försäljs i förhållande till den totala
kommunägda kvartersmarksytan inom projektet som kan bidra med gatukostnadsersättning.
Försäljningsytan inom projektet Hyllie allé uppgår enligt aktuell bedömning till ca 85%, vilket
innebär att utgiften för allmän plats som är exploateringsfinansierad om 58,7 Mkr kan till 85%
finansieras med gatukostnadsersättningar.
5.6 Kalkyl driftkonsekvenser
+ 2 750 tkr intäkt, periodiserad gatukostnadsersättning om 49 900 tkr
- 5 450 tkr kostnad allmän platsmark (drift och underhåll, ränta och avskrivning)
= - 2 700 tkr driftkonsekvens, netto
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Driftkonsekvenser, tkr (kostnader med minustecken)
Allmän platsmark

År

Varav
Varav expl.Inv. att
skattefinansierad
aktivera finansierad
allmän
allmän
platsmark
platsmark

Periodiserad
gatukostnads
ersättning
(försäljning)

(Brutto)
Kostnader
(drift o
underhåll
samt kapitalkostnader)

Netto

2018
2019
2020
2021

65 800

7 100

58 700

2 750

-5 450

-2 700

65 800

7 100

58 700

2 750

-5 450

-2 700

2022
Summa

Driftkonsekvenserna beräknas utifrån den investeringsutgift som detta förslag till
objektsgodkännande omfattar. Inkomsterna och därmed den periodiserade
gatukostnadsersättningen avsätts från försäljningarna som skett/sker inom projektet Hyllie allé.
All utbyggnad/färdigställande av allmän plats bedöms vara klar år 2021 och därmed aktiveras.
Gatukostnadsersättning utgår endast för den del som är exploateringsfinansierad samt med så
stor del som motsvaras av försäljningsytan inom projektet, dvs för 85% av 58,7 Mkr.
För beräkning av periodiserad gatukostnadsersättning / kapitalkostnader har nuvarande
internräntesats 3 procent använts och för avskrivningstiden har en schablon på 40 år använts,
vilket motsvarar 2,5 procent. För beräkning av drift- och underhållskostnader av allmän plats
har en schablon tagits upp motsvarande 2,75 procent.
Driftkonsekvenserna beräknas enligt tabell ovan till -5 450 tkr brutto och -2 700 tkr netto.
5.7 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten, inom
ramen för Hyllieprojekten. De återstående utgifterna från år 2018 och framåt om 65,8 Mkr
bedöms därmed rymmas inom den totala budgetramen för exploateringsutgifter.
De framtida driftkonsekvenserna har ingått i den senast framtagna sammanställningen av
beräknade driftkonsekvenser år 2018-2024, med ett belopp om -2,5 Mkr.
5.8 Lönsamhetsbedömning
Projektet Hyllie allé som helhet bedöms generera inkomster om totalt ca 550 Mkr, vilket består
av köpeskillingar samt kapitaliserade avgälder avseende tomträttsavtal för bostäder. Totalt
bedöms investeringsutgifterna för projektet uppgå till ca -175 Mkr, inklusive utgifterna i detta
förslag till beslut, vilket gör att exploateringsprojektet utifrån detta anses lönsamt att
genomföra. Projektet genererar även exploateringsvinster runt 350 Mkr.
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5.9 Kopplingar till andra projekt och följdinvesteringar
Detta objektsgodkännande utgör en del av pågående projekt Hyllie allé. Utbyggnadstakten på
kvartersmarken påverkar i vilken omfattning färdigställandet av allmän platsmark kan
genomföras.

6. Osäkerhet och risker
• Hittills okända föroreningar som upptäcks inom entreprenaden
• Entreprenad- och konsultkostnader kan variera kraftigt i pris eftersom de är
konjunkturberoende
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