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1. Sammanfattning
Objektsgodkännandet avser projekt 7322, Söder om Badhuset, i Hyllie (projektet). Projektet
syftar till att utveckla ny, blandad stadsbebyggelse med bostäder, förskola och arbetsplatser i
varierad skala i området mellan Hyllie i söder och Holma/Kroksbäck i norr. Det nya området ska
bidra till att Hyllie knyts närmare centrala Malmö och Hyllies närområden i norr.
Projektet, inom detaljplan 5533 för området söder om kvarteret badhuset, i Hyllie, möjliggör
mellan 350-400 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus, radhus samt butikslokaler,
vårdboende, kontorshus om ca 11 000 m2 BTA med ca 450 nya arbetsplatser, parkeringshus med
ca 350-400 parkeringsplatser samt en förskola för 120 barn. Detaljplanen omfattar även
Hyllievångsvägen samt Hyllie boulevard. I södra delen av planområdet längs Annetorpsvägen
möjliggörs även uppbyggnaden av en stödmur. Projektet kommer att bidra till en fortsatt blandad
stadsbebyggelse i ett stationsnära läge.
Detaljplanen, som omfattar 4,5 hektar mark som ägs av Malmö stad, beställdes av
Fastighetskontoret i mars år 2016. Samråd pågick okt-nov år 2017, granskning juli-augusti 2019
och förväntas antas av stadsbyggnadsnämnden i december 2019.
Projektet ligger väl i linje med tekniska nämndens mål.
Detta objektsgodkännande omfattar genomförandet av hela exploateringsområdet, samt delar av
färdigställandet av Hyllie boulevard, som avses belasta kategori Exploatering. Huvudgatan ingår i
Sverigeförhandlingens Ramavtal 8 – storstad Malmö och är en delsträcka för Mini-MEX linje 10
och linje 6. Ett separat objektsgodkännande för permanent utformning och färdigställande av
Hyllie Boulevard tas fram när det finns ett genomförandeavtal med Skånetrafiken för linje 10.
Den totala investeringen för projektet beräknas till -100 mnkr medan de bedömda intäkterna för
markförsäljningar- respektive markupplåtelser uppgår till 245 mnkr, vilket ger ett projektnetto om
145 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas till -7,5 mnkr brutto och -2,3 mnkr netto.
Projektet bedöms ha en genomförandetid som sträcker sig till och med år 2026.

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Hyllie är ett av de största utbyggnadsområdena i Malmö. I december 2010 öppnades en ny
järnvägsstation och en hel stadsdel växer fram med bostäder, kontor, handel och evenemang. Vi
har nu nått läget att vi genom det aktuella projektet binder samman den nya stadsdelen Hyllie
med befintliga stadsdelarna Holma och Kroksbäck. Detta projekt är ett strategiskt viktigt område
i målsättningen att bygga och binda ihop staden.
Området ingår i det större stadsutvecklingsprojektet Hyllie varpå den övergripande visionen visar
vägen:
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
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och trygga skolmiljöer. Hyllies centrala plats i regionen ska ge det en internationell karaktär men med en tydlig
egen identitet: öresundskt internationell.
2.2 Mål
Koppling till Kommunfullmäktiges mål
Mål 1. En ung modern och global stad
Projektet bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål ”Malmöborna ska ha tillgång till
en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning” då projektet förväntas bidra med ca
450 nya arbetsplatser.
Mål 3. En stad för barn och unga
Genom projektet möjliggörs en ny förskola för ca 120 förskolebarn och bidrar till uppfyllandet av
kommunfullmäktiges mål ”Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa
upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential”.
Mål 8. En ekologiskt hållbar stad
Projektet bedöms bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål ”Malmö stad ska skapa en
hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad” då
projektet möjliggör ett blandat stadsdelsområde med ett bostadsbyggande för 350-400 nya
bostäder samt med en närhet till olika former av kollektivtrafik och cykelstråk.
Koppling till Tekniska nämndens mål
Målområde 1 – En ung, global och modern stad
o Tekniska nämnden ska genom Storstadspaketet verka för ett socialt hållbart Malmö.
o Tekniska nämnden ska med delaktighet av Malmöborna utveckla stadsmiljöer, bostadsområden och
infrastruktur som gynnar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Inom exploateringsområdet avses ett av Storstadspaketets kollektivtrafiklinjer genomföras vilket
med sitt effektiva trafiksystem med hög kapacitet leder till betydande satsningar och som
tillskapar nya värden för staden.
Projektet har som mål att förverkliga ett mer socialt hållbart stadsbyggande i detta område som
kommer att binda ihop staden. Både under planerings, - genomförande, - och förvaltningsfasen
ska det för alla inblandade aktörer och planerare finnas höga ambitioner att uppnå en social
hållbarhet.
Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete
o 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 kontorsverksamheter i ett stationsnära läge. Detta genererar nya arbetstillfällen till
Malmö med goda möjligheter till hållbara transporter.
Målområde 3 – En stad för barn och unga
o God framförhållning och samarbete inom kommunen gör att Malmöbarnens behov av förskolor och skolor av
god kvalitet tillgodoses.
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o Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn och ungdomar att utveckla sin
självständighet.
I området avses en förskola för ca 120 barn uppföras där tillhörande gård innefattar en yta på ca 30
kvm/barn. Inom området möjliggörs en mindre park, i anslutning till förskolegården, som syftar till
att möjliggöra en rekreativ mötesplats för vuxna samt för de äldre barnen att mötas och leka.
Målområde 5 – En jämlik stad
o Tekniska nämnden ska bidra till att minska hemlösheten genom anskaffning och förvaltning av sociala
boenden.

I upplåtelseavtal med bostadsaktörer säkerställs att motsvarande 15 % av hyresrätterna
tillhandahålls av Malmö stad för vidareupplåtelse i andra hand, med möjlighet till övertagande av
bostadskontraktet.
En jämlik stad är en stad som alla har råd att bo i. Det särskilda fokuset på social hållbarhet för
exploateringsområdet och dess genomförande aktörer kommer att bidra till en mer jämlik stad.
Dialogprocessen med aktuella byggaktörer har genomsyrats av målsättningen att stärka den
sociala hållbarheten för området och kommande upplåtelseavtal kommer att innehålla krav på
genomförandet av det.
Målområde 6 – En trygg stad
o Tekniska nämnden ska bidra till att den offentliga miljön ska vara trygg och säker.
Projektet bygger vidare på den blandade stadsbebyggelsen i Hyllie och ger möjlighet för fler att
bo och arbeta där. I projektet ingår förlängningen av Hyllie Boulevard som är en av Hyllies
viktigaste stadsgator, samt Hyllievångsvägen. Tillsammans bidrar dessa gator till tillgänglighet,
rörelse och stadsliv, vilket skapar trygghet och säkerhet för dem som bor, arbetar eller besöker
Hyllie. Utmed Hyllie Boulevard planeras separata och trygga cykelvägar, liksom för delar av
Hyllievångsvägen och lokalgatorna. Genom målsättningen att området ska sträva efter höga
ambitioner vad gäller den social hållbarheten finns förutsättningar för att området kommer att
uppnå målsättningen om ett tryggt och säkert bostadsområde.
Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad
o Tekniska nämnden ska erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser för fritid, rekreation och
evenemang.

Projektet omfattar möjliggörandet av en mindre park som med växtlighet och lekmöjligheter ger
förutsättningar för kvartersnära rekreation.
Målområde 8 – en ekologiskt hållbar stad
o Tekniska nämnden ska tillhandahålla mark för kommunal service och bostadsbyggande genom blandade
upplåtelseformer och med särskilt fokus på hög exploateringsgrad och stationsnära lägen.
o Kommunens markinnehav ska användas till Malmös utveckling och bidra till att stärka stadens ekonomi.
o Tekniska nämnden ska erbjuda trafiksystem med låg miljöpåverkan som bidrar till en attraktiv stadsmiljö.
o Tekniska nämnden ska främja Malmöbornas tillgång till natur, parker och vattenområden.
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Projektet innefattar bostäder, förskola, kontor och park, vilket bidrar till en blandad
stadsbebyggelse. Bostäderna avses varieras både vad gäller formation i form av radhusbebyggelse
och flerbostadshus, och vad gäller upplåtelseformer.
Det aktuella området ligger nära Hyllie station med goda möjligheter till kollektivtrafik med såväl
tåg som buss. Området kommer när Hyllie boulevard är färdigställd att möjliggöra en delsträcka
inom ramen för Storstadspaketets Mini-MEX linje 10 och stadsbusslinje 6, med hållplatsläge
strategiskt placerat för god upptagning i hela området. Området kommer även att vara väl
försörjt med cykelbanor i Hyllie boulevard och Hyllievångsvägen.
Samtliga byggaktörer i projektet uppmanas till höga miljöambitioner. I alla upplåtelseavtal
inkluderas en klausul om att följa Miljöprogram Hyllie.
Området ligger i direkt anslutning till koloniområdet Hyllierankan samt med gångavstånd till
parkområden både i väst i form av den planerade aktivitetsparken och nordväst i form av
Kroksbäcksparken.
Koppling till leveransmål
Exploateringsprojektet kommer efter genomförandet ha möjliggjort 350-400 bostäder,
butikslokaler, kontorshus med ca 450 nya arbetsplatser, ett parkeringshus med ca 350-400
parkeringsplatser samt en förskola för 120 barn. Området kommer förutom detta innehålla en
dagvattenanläggning som avser hantera områdets dagvatten, skyfallshantering inom förskolans
gröna ytor, en mindre park med både lek, - mötes, - och rekreationsmöjligheter.
Genom det aktuella projektet binds den nya stadsdelen Hyllie samman med befintliga
stadsdelarna Holma och Kroksbäck. Detta projekt är ett strategiskt viktigt område i
målsättningen att bygga och binda ihop staden.
Infrastruktur i form av Hyllievångsvägen i norr, färdigställandet av Hyllie boulevard i väst,
genomförandet av en stödmur längs Annetorpsvägen i söder, samt lokalgator inom området
binder samman området till sin helhet i staden.

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Området för den aktuella detaljplanen omfattar del av fastigheterna Hyllie 155:91 och Hyllie
165:61. Marken är idag obebyggd och består delvis av ett matjordsupplag och till övriga delar
råmark. Lagfaren ägare till samtliga berörda fastigheter är Malmö kommun.
Exploateringsområdet avgränsas i norr av Hyllievångsvägen, i väster av Hyllie boulevard, i söder
av Annetorpsvägen och i öst av koloniområdet Hyllierankan. Området omfattar ca 4,5 hektar.
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Figur 1 Exploateringsområdet

3.2 Detaljplan
Fastighetskontoret beställde i mars 2016 detaljplan för del av Hyllie 155:91 och del av Hyllie 165:61
med syftet att möjliggöra byggnation av bostäder, kontor, parkeringsanläggning och förskola.
Arbetet med detaljplanen (Dp 5533) har pågått sedan 2016. Samråd för detaljplanen ägde rum i
okt-nov 2017 och granskning juli-aug 2019. Detaljplanen förväntas antas av
stadsbyggnadsnämnden i december 2019.
Planförslaget möjliggör mellan 350-400 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus, radhus
samt butikslokaler, vårdboende, kontorshus om ca 11 000 m2 BTA med ca 450 nya arbetsplatser,
parkeringshus med ca 350-400 parkeringsplatser samt en förskola för 120 barn. Detaljplanen
omfattar även Hyllievångsvägen samt fortsättningen på Hyllie boulevard. I södra delen av
planområdet längs Annetorpsvägen möjliggörs även uppbyggnaden av en stödmur.
Detaljplanen omfattar sex bostadskvarter, ett större kontorshus, ett parkeringshus, en förskola, en
öppen dagvattenhantering samt en mindre park. Tre av bostadskvarteren längs Hyllie boulevard i
väst kombinerar bostäder med mindre centrumverksamhet. De tre bostadskvarteren i öst mot
Hyllierankan är renodlade bostadskvarter. Parkområdena inom planområdet innehåller förutom
rekreativa värden en fördröjningsfunktion inom den nordöstra parkytan samt möjlighet till lek i
den mest centrala parkytan. Inom förskolans gröna ytor hanteras skyfallet inom området. Det
större kontorshuset är beläget i sydväst och direkt öster om det är ett större parkeringshus
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beläget. I den västra och norra delen av planområdet säkras utrymme för två större gator,
Hyllievångsvägen och Hyllie boulevard. Detaljplanen omfattar också uppbyggnaden av en
stödmur i söder mot Annetorpsvägen.

Figur 2 Utdrag ur plankartan för detaljplan 5533, från granskningshandlingarna.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Hyllie boulevard ingår i Sverigeförhandlingens Ramavtal 8 – storstad Malmö och är en delsträcka
för Mini-MEX linje 10 och linje 6. Ett separat objektsgodkännande för permanent utformning
och färdigställandet av Hyllie Boulevard tas fram när det finns ett genomförandeavtal med
Skånetrafiken för linje 10. Färdigställandet av gatan ska enligt Ramavtal 8 stå klart senast 2029.
För denna delsträcka planeras färdigställandet av gatan vara klart år 2026.
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3.4 Tidigare och kommande beslut

Figur 3 Illustration med kvartersindelning kopplat till tagna beslut

Befintliga markupplåtelser och avtal som styr kommunens agerande
Markreservation i det nordvästra kvarteret (kvarter 1 i figur 3)
I kvarteret längst i nordväst har Ikano bostadsutveckling AB en markreservation med byggrätt för
kontor, centrumverksamhet och vård/alternativt bostäder och som gäller till och med 2019-1231, i enlighet med Tekniska nämndens beslut i december 2018. Markreservationen omfattar
närmast ca 9 000 m2 BTA.
Markreservation i det mittersta bostadskvarteret mot Hyllie boulevard (kvarter 2 i figur 3)
I exploateringsområdets mittersta bostadskvarter i väst har Trianon Rolf AB en markreservation
till och med 2019-12-31, i enlighet med Tekniska nämndens beslut i december 2018.
Markreservationen omfattar en byggrätt om ca 6500 m2 BTA, för bostadsändamål med
centrumverksamhet i bottenplan.
Markreservation i det södra bostadskvarteret mot Hyllie boulevard (kvarter 3 i figur 3)
I det södra bostadskvarteret i väst har markreservationer, antagna i enlighet med Tekniska
nämndens beslut i december 2018, tilldelats till MKB Fastighets AB och JM AB och som gäller
till och med 2019-12-31.
Den för MKB reserverade byggrätten för bostäder omfattar ca 1200 m2 BTA. Den för JM
reserverade byggrätten för bostäder och centrumverksamhet i bottenplan omfattar ca 3500 m2
BTA.
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Markreservation i det sydöstra kvarteret (kvarter 4 i figur 3)
I kvarteret längst i sydöst har BoKlok Mark och Exploatering AB en markreservation med
byggrätt för bostäder som gäller till och med 2019-12-31, i enlighet med Tekniska nämndens
beslut i december 2018. Markreservationen omfattar närmast 8000 m2 BTA.
Markreservation i det mittersta kvarteret mot koloniområdet Hyllierankan (kvarter 5 i figur 3)
I det mittersta kvarteret mot koloniområdet Hyllierankan, har Hyresbostäder i Malmö AB en
markreservation med byggrätt för bostäder som gäller till och med 2019-12-31, i enlighet med
Tekniska nämndens beslut i december 2018. Markreservationen omfattar ca 3500 m2.
Markreservation i det nordöstra kvarteret (kvarter 6 i figur 3)
I det nordöstra kvarteret har ETC Bygg en markreservation med byggrätt för bostäder som gäller
till och med 2019-12-31, i enlighet med Tekniska nämndens beslut i december 2018.
Markreservationen omfattar ca 4500 m2 BTA.
Markreservation i det mittersta nordliga kvarteret även innehållande byggnad för förskola (kvarter 7 i figur 3)
I det mittersta nordliga kvarteret har MKB tilldelats en markreservation med byggrätt för
bostäder, som gäller till och med 2019-12-31, i enlighet med Tekniska nämndens beslut i
december 2018. Byggrätten är belägen ovanpå byggrätten för förskola och omfattar ca 900 m2
BTA.
Markreservation i det mittersta kvarteret i söder (kvarteret benämnt parkeringshus i figur 3)
I kvarteret benämnt parkeringshus har Malmö kommuns parkeringsaktiebolag tilldelats en
markreservation med byggrätt för parkering- och mobilitet samt med centrumfunktion i de norra
delarna mot lokalgatan, som gäller till och med 2021-07-01, i enlighet med Tekniska nämndens
beslut i april 2019. Markreservationen omfattar ca 16 000 m2 BTA vilket motsvarar 350-400
parkeringsplatser.
Markanvisning i det sydvästra kvarteret (kvarter 8 i figur 3)
I kvarteret längst i sydväst har NCC Property Development AB en markanvisning med byggrätt
för kontor, som gäller till och med 2021-02-01, i enlighet med Tekniska nämndens beslut i april
2019. Markanvisningen omfattar ca 11 000 m2 BTA vilket motsvarar ca 450 nya arbetsplatser.
3.5 Genomförande
Den föreslagna investeringen kopplat till detta objektsgodkännande omfattar genomförandet av
hela exploateringsområdet, samt delar av färdigställandet av Hyllie boulevard.
Längs exploateringsområdets norra kant ska sektionen för Hyllievångsvägen breddas och
kompletteras med en rad med trädplanteringar på södra sidan. Detta innebär att gång- och
cykelbanan på Hyllievångsvägens södra sida flyttas. Längs exploateringsområdets södra kant ska
en stödmur längs Annetorpsvägen anläggas. Längs områdets västra sida ska befintlig byggata
kompletteras med nödvändig infrastruktur för utbyggnaden av exploateringsområdets
kvartersmark och allmänna platsmark. Inom området ska gator anläggas liksom parken i de
centrala delarna av planområdet samt även den parkyta som primärt ska fungera som
dagvattenfördröjning.
Inom området finns idag infiltrationsbrunnar som behöver anpassas vid anläggandet av stödmur
längs Annetorpsvägen.
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En terrassering av marken som avgränsas av Hyllie Boulevard i väster, Annetorpsvägen i söder,
koloniområdet Hyllierankan i öster och Hyllievångsvägen i norr behöver göras för att klara
dagvattenavrinningen i området. Dagvattnet från området avses fördröjas inom den nordöstra
parkytan.
Den aktuella delen av Hyllie boulevard ingår i en delsträcka inom projektet Storstadspaketet och
kommer att färdigställas i ett senare skede. Hyllie boulevard med tillhörande trädplanteringar och
gång- och cykelvägar på båda sidor kräver en ombyggnad av befintlig byggata vilket också krävs
söderut vid kopplingen med påfarten från Annetorpsvägen och på bron till södra sidan om
Annetorpsvägen. Det kommer också att anläggas en busshållplats för kommande MEX-linje på
denna delen av Hyllie boulevard.
Arkeologi
En arkeologisk slutundersökning av planområdet är gjord av Malmö Kulturmiljö och ingår i
rapporten Arkeologisk slutundersökning 2002 och 2005, Hyllievång – boplatser från neolitikum
och järnålder, Hyllie socken i Malmö stad, Skåne län.
3.6 Tidplan
Den övergripande tidplanen för genomförandet är som följer:
Genomförandeåtgärd

Tid (år)

Projektering (gator och grönytor samt kvartersmark)

2020 - 2021

Markterrassering (kvartersmark)

våren 2021

Entreprenad för interna byggator samt vissa arbeten på
Hyllie boulevard och Hyllievångsvägen

Vinter 2020/2021 - Vinter
2021/2022

Totalentreprenad för stödmuren

Vinter 2019/2020 – Vinter
2020/2021

Iordningställande av Hyllie boulevard, Hyllievångsvägen
och lokalgator samt parkytor

2023 - 2026

Första byggstart byggaktörer

Sommaren 2021

Projektet beräknas vara helt färdigställt

2026

3.7 Potentiella föroreningar
Den aktuella marken har tidigare använts som åkermark. En översiktlig miljöteknisk
markundersökning samt kompletterande undersökning genomfördes under 2012 i närliggande
kvarter. Den översiktliga markundersökningen visade att det förekom endast låga halter strax
över riktvärdet för Känslig Markanvändning (KM). Efter kompletterande undersökning
bedömdes inga halter överskrida Naturvårdsverkets generella riktvärde för förorenad mark.
Bedömningen, som Miljöförvaltningen delar i sitt yttrande på granskningshandling av
detaljplanen, är att samma slutsats kan dras för det aktuella området. Det bedöms inte finnas
behov av kompletterande undersökningar i detta ärende.
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3.8 Osäkerhet och risker
De risker och osäkerheter som bedöms finnas för projektets genomförande är:
o
o
o
o
o
o
o

Detaljplanen blir överklagad
Kommunstyrelsen/ och eller Kommunfullmäktige drar ut på ärendet
Entreprenad- och konsultkostnader blir högre än kalkylerat pga konjunkturberoende
Entreprenadupphandlingarna blir överklagade
Hittills okända föroreningar upptäcks inom entreprenaden
Utbyggnaden av byggator förskjuts i tid pga dåliga väderförutsättningar
Osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala investeringen för projektet beräknas till -100 mnkr medan de bedömda inkomsterna
för markförsäljningar- respektive markupplåtelser uppgår till 245 mnkr, vilket ger ett projektnetto
om 145 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas till -7,5 mnkr brutto och -2,3 mnkr netto.
Projektkalkyl Exploatering
Köpeskilling
Kapitaliserad avgäld
Summa inkomster

Tkr
157 000
88 000
245 000

Allmän platsmark
Entreprenad
Projektering
Tjänster övr (byggledning, olika typer av
konsulttjänster)
Intern tid
Kreditivränta
Oförutsett

-75 400
-1 700
-1 200
-1 200
-1 800
-3 500

Kvartersmark
Ingående markvärde
Markarbeten
Fastighetsbildning
Intern tid
Kreditivränta

-200
-3 100
-200
-2 500
-500

-2 300

Gemensamma utgifter
Plankostnader
Geoteknik
Arkeologi
Utredningar
Provisorier
Övriga utgifter
Summa utgifter
Projektnetto

-1 600
-200
-1 100
-1 700
-3 000
-1 100
-100 000

-11 000
-4564,5
-4385,5

145 000
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4.1.1 Utgifter
Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till -100 mnkr. Utgifterna för allmän
plats uppgår till -83 mnkr. Tillkommande fördelade gemensamma utgifter och kreditivränta
uppgår till -6 mnkr, vilket gör att den totala utgiften för allmän plats beräknas till -89 mnkr.
Vid fördelning av gemensamma utgifter, vilka i detta projekt består av ingående markvärde,
plankostnad, arkeologi, utredningar, provisorier samt övriga utgifter, har arealmodellen använts
där 51% tillförts kvartersmark och resterande 49% allmän plats. Av den totala utgiften på -89
mnkr avser -78 mnkr utbyggnad av stödmur, park, dagvattenmagasin, GC-banor samt för
Hyllievångsvägen, vilka till 100% är exploateringsfinansierade. Återstående -11 mnkr avser
överskjutande del av den bedömda total kostnaden för färdigställandet av Hyllie boulevard som
inte ryms inom avtalad budget för storstadspaketet. Denna utgift skattefinansieras till 33% i
enlighet med samma principer som för tidigare etapper vid finansiering av Hyllie boulevard.
Iordningsställande av kvartersmark, inklusive fördelade gemensamma utgifter och kreditivränta
uppgår till -11 mnkr. De upparbetade investeringsutgifterna till och med år 2018 är -5,3 mnkr och
består till största delen av arkeologi, plankostnader samt markarbete.

4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten för projektet är beräknad till 245 mnkr. Totalt marknadsvärde av tomtmark
inom projektet som kan säljas av kommunen, bedöms uppgå till 157 mnkr. Detta utgörs av ett
område för kontor, bostäder och parkeringshus om ca. 48 000 m2 BTA. Marknadsvärdet av
tomtmark som bedöms upplåtas med tomträttsavtal beräknas till 81 mnkr och utgörs av ett
område för bostäder om ca. 19 000 m² BTA. Även en förskola kommer att upplåtas med intern
markupplåtelse till stadsfastigheter, kapitaliserad avgäld uppgår till 7 mnkr.
Gatukostnadsersättning och exploateringsvinst
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.
Gatukostnadsersättning för allmän plats inom projektet:
+ 78 mnkr exploateringsfinansierad allmän platsmark exkl. Hyllie Boulevard
* 52 % försäljningsyta inom projektet
= 40 mnkr gatukostnadsersättning
Den totala avsättningen från köpeskillingarna på 157 mnkr för gatukostnadsersättning uppgår
därmed till -40 mnkr, vilket ger en försäljningsintäkt på 117 mnkr. Utgifter för iordningsställande
av kvartersmark som hänför sig till försäljningarna beräknas till -6 mnkr. Med ytterligare avdrag
för gatukostnadsersättning för den exploateringsfinansierade delen av Hyllie Boulevard om -7
mnkr beräknas vinsten till 104 mnkr.
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4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
-2018
-5 300
2019
-4 200
2020
-46 000
2021
-30 200
126 000
2022
-600
31 000
2023
-5 500
2024
-4 500
2025
-3 000
2026
-700
Summa
-100 000
157 000

Summa
-5 300
-4 200
-46 000
95 800
30 400
-5 500
-4 500
-3 000
-700
57 000

4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
-2018
2019
2020
2021
2022
2 250
-6 350
2023
2024
2025
2026
350
-1 000
Summa
2 600
-7 350

Kvartersmark
Intäkt
Kostnad

Netto

850

-30

550
1 250

-30
-90

0
0
820
0
-3 580
1 160

2 650

-150

-650
-2 250

År 2020, 2022 och 2023 bedöms tomträttsavtal med Trianon, ETC och MKB avseende bostäder
träda i kraft. Under år 2023 bedöms även internt markavtal med stadsfastigheter avseende förskola
träda i kraft. Den totala intäkten för de årliga avgälderna bedöms uppgå till 2 650 tkr. Nuvarande
internräntesatsen om 3 procent har använts för att beräkna kostnaderna för aktiveringarna hänförliga
till kvartersmarken. De totala kostnaderna för kvartersmarken beräknas därmed till -150 tkr.
Utbyggnaden av allmän plats exkl. Hyllie Boulevard och Hyllievångsvägen bedöms aktiveras år 2022.
De nämnda gatorna bedöms vara färdigställda år 2026. Totala gatukostnadsersättningar som
periodiseras i samband med aktiveringen av allmän platsmark, uppgår till 40 mnkr enligt stycke 4.1.2
ovan. 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 till -7 500 tkr brutto och -2 300 tkr netto.
4.4 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten, inom ramen
för Hyllieprojekten. De återstående utgifterna från år 2019 och framåt om 95 mnkr bedöms därmed
rymmas inom den totala budgetramen för exploateringsutgifter.
Projektets inkomster bedöms till totalt 245 mnkr, vilket består i köpeskillingar samt kapitaliserade
avgälder avseende internt markavtal för förskola och tomträttsavtal för bostäder, kontor och
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parkering. Totalt bedöms investeringsutgifterna för projektet uppgå till -100 mnkr, vilket gör att
exploateringsprojektet utifrån detta anses lönsamt att genomföra. Projektet genererar även en
exploateringsvinst om 104 mnkr.
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