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1. Sammanfattning
Objektsgodkännandet är en del av genomförandet av detaljplan DP 5216. Projektet syftar till att
anlägga allmän plats och utveckla kommunens kvartersmark inom planområdet. Ett
genomförande av projektet möjliggör byggnation av bostäder och service på privat och
kommunal mark. Detaljplanen medger ca 320 bostäder varav ca 20 småhustomter samt 750 kvm
BTA lägenheter ligger på kommunens kvartersmark. Den nya bebyggelsen utgörs främst av
markbostäder i form av radhus och kedjehus i skalan 1–2 våningar. Längs de större gatorna,
Sjötorpsvägen och Rödklintsgatan, medger detaljplanen flerfamiljshus. I planområdets östra del,
grupperas bebyggelsen kring ett litet torg samt bostäder i byggnader om 4 respektive 5 våningar,
med bottenvåningar som kan inrymma servicefunktioner. Kommunal mark för förskola finns
reserverad i planområdets västra del.
Planområdet avslutas mot väster och söder i ett mot åkerlandskapet avgränsande parkstråk som
ansluter till Tygelsjös grönstruktur. Detaljplaneförslaget överensstämmer med Malmös
översiktsplan, där det anges som område för blandad stadsbebyggelse samt ett reservat för
framtida kollektivtrafik.
Den totala investeringsutgiften inom projektet bedöms till -83 mnkr, medan de beräknade totala
inkomsterna för projektet uppgår till 86,5 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 3,5 mnkr.
Driftskonsekvenserna beräknas till -5,6 mnkr brutto och -2,1 mnkr netto. Prisuppgifterna är
bedömda i oktober 2019. Projektet bedöms ha en genomförandetid som sträcker sig t om år
2027.

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Aktuellt projekt har uppstått genom en sammanslagning av projekt 1006 och projekt 8505.
Projekt 1006 startades år 2001 inom dåvarande Fastighetskontoret. Det projektet syftar bl.a. till
att utveckla kommunens kvartersmark inom planområdet. Projekt 8505 startades 2016 inom
dåvarande Gatukontoret och syftar till att genomföra allmän plats inom planområdet. Då
Fastighets- och gatukontoret numera är en gemensam förvaltning slås projekten genom detta
objektsgodkännande samman med projektnummer 1006. Tidigare beslutade projektdirektiv för
de båda projekten fortsätter att gälla för det sammanslagna projektet.
I och med DP 5216, som vann laga kraft 2019-04-29, får fastigheterna Fodret 5 och 19 m.fl. i
Tygelsjö ändrad användning. Istället för industri, lager och jordbruksmark ska området rymma
bostäder av olika slag och ha servicefunktioner, bland annat livsmedelsbutik och en förskola.
Cirka 320 bostäder ska få plats inom planområdet. En stor del av bostadsbebyggelsen ska bestå
av radhus och kedjehus på en till två våningar. Längs större gator, Sjötorpsvägen och
Rödklintsgatan, ska byggas flerbostadshus. Den högsta byggnationen koncentreras kring den lilla
platsbildningen (torgplatsen) i den östra delen av området. Husen kommer att ha fyra till fem
våningar, med möjlighet att inrymma servicefunktioner på bottenvåningar. Centrumbyggnaden på
5 våningar planeras innehålla livsmedelsaffär på bottenvåningen och servicelägenheter på våning
två till fem.
Projektet syftar till att anlägga allmän plats och utveckla kommunens kvartersmark inom
planområdet. Ett genomförande av projektet möjliggör byggnationer av bostäder och service på
privat och kommunal mark. Detaljplanen medger ca 320 bostäder varav ca 20 småhustomter
samt 750 kvm BTA lägenheter ligger på kommunens kvartersmark. Området planeras att utföras
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med ett sammanbindande bil-, gång- och cykelvägnät som bygger vidare på, och ansluter till, det
befintliga vägnätet.
Separerad gång- och cykelbana anläggs längs huvudgatan Sjötorpsvägen samt längs den större
lokalgatan Rödklintsgatan. I övrigt sker gångtrafik separerad på gångbana. Cykling sker i
blandtrafik. En kort gc-väg ansluter även torgplatsen direkt ut till Tygelsjövägen.
Området trafiksäkras med hastighetsdämpande upphöjningar och sidoförskjutningar av gator.
I väster och i söder ska den nya bebyggelsen möta en grannskapspark, innehållande lekplats,
ridstig, dagvattensänka, gc-väg m.m.
2.2 Stadens mål
Projektet bedöms bidra till uppfyllandet av tekniska nämndens mål:








Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn och ungdomar att
utveckla sin självständighet. - kommunfullmäktige målområde 3.
o Denna bedömning grundas på att en inbjudande och attraktiv park anläggs i anslutning till de
planerade bostäderna vilket kommer vara en stor tillgång till barn och ungdomar i närområdet.
God framförhållning och samarbete inom kommunen gör att Malmöbarnens behov av
förskolor och skolor av god kvalitet tillgodoses. - kommunfullmäktige målområde 3.
o Denna bedömning grundas på att mark för förskola avsätts i detaljplanen.
Kommunens markinnehav ska använda till Malmös utveckling och bidra till att stärka
stadens ekonomi. - Kommunfullmäktige målområde 8.
o Denna bedömning grundas på att försäljning av kvartersmark väntas generera en intäkt.
Tekniska nämnden ska främja Malmöbornas tillgång till natur, parker och vattenområden.
- kommunfullmäktige målområde 8.
o Denna bedömning grundas på att en inbjudande och attraktiv park anläggs inom ramen för
projektet.

2.3 Leveransmål
 Trafiksäkra och attraktiva lokalgator och kvartersgator
 Trafiksäkra passager över huvudgator och lokalgator
 Gröna lokalgator och kvartersgator med tydliga karaktärsdrag
 Ökad tillgänglighet och säkerhet längs huvudgata (Sjötorpsvägen)
 En grön huvudgata (Sjötorpsvägen) med fördröjning av dagvatten längs trädlister
 Ett grönt stråk längs Rödklintsgatan som gynnar rörelse och har ett varierat innehåll
 En inbjudande och tillgänglig torgplats
 Trafiksäker och grön gc-väg vid Centrumbyggnad
 En inbjudande park med vitala träd och omväxlande växtmiljöer som erbjuder vindskydd
och naturupplevelser
 En park som är anpassad till platsens förutsättningar och klimatförhållanden
 En lekvänlig, grön och tålig lekplats
 En ridstig med varierande karaktär
 En dagvattensänka med varierande höjdförhållanden och vegetation
 Kullar som samspelar med omgivande landskap och är anpassade för pulkaåkning
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Möjliggörande av ca 320 bostäder varav ca 20 på kommunal mark
Byggklar mark för småhus samt flerbostadshus
Byggklar mark för förskola
En dagvattenfördröjning på del av kvartersmark

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning

Fig. 1: Geografisk avgränsning. Projektet sträcker sig från Sjötorpsvägen i norr, Tygelsjövägen i öst, Ringkragestigen i väst
och Tygelsjö boställe i syd.

5 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

3.2 Detaljplan

Fig. 2: Detaljplan, DP 5216.

3.3 Kommunal kvartersmark
Projektet omfattar även kommunal kvartersmark som är markerad med orange färg i figuren
nedan. Kvartersmarken beräknas rymma ca. 20 småhus, en förskola samt mark för ett
flerbostadshus omfattande ca 750 kvm BTA. Försäljning av marken väntas inbringa en intäkt om
ca 35 mnkr.
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Fig. 3: Kommunens kvartersmark inom planområdet

3.4 Genomförande
Planområdet är ca arton hektar stort. Området är beläget väster om Tygelsjövägen och söder om
Sjötorpsvägen och gränsar i söder mot den stora gården - Tygelsjö boställe. Lantgården omfattar
idag bebyggelse och gårdsplan. Den västra och största delen består av jordbruksmark som ägs av
Malmö stad och OBOS. De enda träd som finns i planområdet är gamla träd runt Tygelsjö
boställe och en rad med oxelträd på södra sidan av Sjötorpsvägen. Marken sluttar svagt mot
sydväst. Höjdskillnaden mellan Tygelsjövägen i öster och jordbruksmark i det sydvästra hörnet är
cirka 5 meter.
Den östra delen av planområdet innefattar lagerlokaler och verksamheter. Lokaler för den
tidigare PierreRobertfabriken inklusive kontorslokaler längs Rödklintsgatan ska rivas eller är
rivna. Den delen av kvartersmarken ägs idag av OBOS. Även de tidigare silobyggnaderna och
lagerbyggnader närmast Tygelsjövägen ska ersättas med nya byggnader. De gamla kulturminnena
från järnvägsverksamheten från 1800- och 1900-talet ska ge plats till en ny centrumbyggnad och
bostäder. Rivning och nybyggnation av denna fastighet utförs av Lantmännen.

3.5 Tidplan
Allmän plats
 Byggata: Kvartal 3, 2020 till och med vår 2022.
 Färdigställande: Efter att exploatörerna har byggt färdigt. (Ca. 2025–2027).
 Byggtid för färdigställande av gator inom projektet är ca 1 år.
Kvartersmark
 Försäljning byggrätter småhus: 2022-2024
 Försäljning byggrätter flerbostadshus: 2020-2025, osäker tidplan - beror av intresse från
marknaden.
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Förskola: Inom området finns i nuläget inget behov av förskoleplatser. Det är därför
oklart om förskolan överhuvudtaget kommer byggas.

3.6 Potentiella föroreningar
Vad gäller kommunens kvartersmark inom planområdet bedöms risken för att träffa på
föroreningar som låg då marken har använts som jordbruksmark under överskådlig tid.
Kostnad för markmiljö över MKM (uppskattad till -3 mnkr) i Sjötorpsvägen och Rödklintsgatan
belastar inte Lantmännen och OBOS utan kommunen svarar för kostnaden för ombyggnaden av
dessa gator.
Kommunen tar över mark från OBOS respektive Lantmännen för att anlägga allmän plats i
enlighet med exploateringsavtal. Marken ska vid överlämnande vara fri från markföroreningar.
Skulle föroreningar påträffas vid anläggande av allmän plats så ska exploatörerna svara för ev.
tillkommande kostnader.
Vid bedömning av storlek av ev. saneringskostnader samt risk för att stöta på föroreningar så har
kontakt tagits med markmiljöspecialist.

3.7 Osäkerhet och risker
 Entreprenadkostnader – osäkerhet i form av marknadsläge/konjunktur för
entreprenadarbete föreligger.
 Projektets storlek och omständigheten medför att det kommer att byggas ut under en
relativt lång tidsperiod vilket gör att de ekonomiska antagandena är behäftade med viss
osäkerhet.
 Påkoppling på befintliga ledningar – Ledningsläggning från påkoppling med befintliga
ledningar vid en punkt norr om Sjötorpsvägen. Då vi ska gå på/vid befintliga byggnader
och gator kan medföra risken att det kan uppstå komplikationer vid t ex schakt, vilket kan
medföra trafikproblem.
 Sanering – Sanering utförs och betalas av exploatören i enlighet med exploateringsavtal.
Risk finns att saneringen försenar Fastighets- och gatukontorets entreprenad. Gäller de
områden som inte är sanerade.
 Att bostadsmarknaden sviktar varpå det blir svårare att sälja mark för bostäder och
projektets förväntade intäkter kommer senare än beräknat.
 Att den planerade förskolan inte byggs.

4. Ekonomi
Nedan beskrivs de ekonomiska konsekvenserna för detta objektsgodkännande.
4.1 Projektkalkyl
Den totala investeringsutgiften inom projektet bedöms till -83 mnkr, medan de beräknade totala
inkomsterna för projektet uppgår till 86,5 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 3,5 mnkr.
Driftskonsekvenserna beräknas till -5,6 mnkr brutto och -2,1 mnkr netto.
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Projektkalkyl Exploatering

Tkr

Köpeskilling

37 700

Kapitaliserad avgäld

3 100

Gatukostnadsersättning från exploatör

45 700

Summa inkomster

86 500

Allmän plats
Entreprenad

-49 600

Sanering över MKM

-3 000

Projektering

-5 000

Tjänster övr (byggledning, olika typer av
konsulttjänster)

-1 000

Intern tid

-5 100

Kreditivränta
Oförutsett

-400
-5 100

Kvartersmark
Ingående markvärde

-450

Gemensamhetsanläggning

-7 000

Markarbeten

-2 000

Fastighetsbildning

-500

Intern tid

-500

Kreditivränta

-450

Gemensamma utgifter
Plankostnader
Arkeologi
Utredningar
Övriga utgifter
Summa utgifter
Projektnetto

-175
-1 300
-215
-1 210
-83 000
3 500
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4.1.1 Utgifter
Den totala investeringsutgiften inom projektet bedöms till -83 mnkr.
Preliminärt beräknade utgifter för att iordningsställa allmän plats uppgår till -69,2 mnkr, varav
saneringsutgifter över MKM för allmän plats har bedömts till -3,0 mnkr. Saneringsutgifter som
avser hantering av förorenade massor över MKM (Mindre Känslig Markanvändning) kommer att
resultatföras. Avsättning för denna kostnad kommer att göras i samband med att beslut om detta
objektsgodkännande är taget, vilket innebär en negativ resultatpåverkan och belastar
budgetramen för marksanering.
Iordningsställande av kvartersmark prognostiseras till -10,9 mnkr. Samtliga gemensamma utgifter,
vilka inbegriper arkeologi, plankostnader, utredningar samt övriga utgifter, hänförs till
kvartersmark. Dessa utgifter bedöms till -2,9 mnkr vilket innebär att den totala utgiften för
kvartersmark uppgår till -13,8 mnkr
Investeringsutgifter före år 2019 på ca -2 mnkr består till största delen av arkeologi, intern tid och
ingående markvärde.
Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge oktober 2019. Kreditivräntan har beräknats med
procentsatsen 1,75.

4.1.2 Inkomster
Totalt marknadsvärde av tomtmark inom projektet som kan utvecklas och säljas av kommunen,
bedöms uppgå till ca 37,7 mnkr. Kvartersmarken innefattar byggrätter för ca. 20 småhus och 750
m2 BTA bostad i flerfamiljshus.
Inom projektet planeras även för en förskola. Mark kommer att upplåtas med internt markavtal
till stadsfastigheter och den kapitaliserade inkomsten beräknas till ca 3,1 mnkr.
Den allmänna platsen inom projektet finansieras delvis av två exploatörer, genom
exploateringsavtal. Gatukostnadsersättningen från exploatörerna bedöms till 45,7 mnkr.
De beräknade totala inkomsterna för projektet uppgår därmed till 86,5 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
66,2 mnkr allmän plats, investeringsutgift
- 45,7 mnkr gatukostnadsersättning från exploatörer
= 23,5 mnkr exploateringsfinansierad allmän plats
* 80 % försäljningsyta inom projektet
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= 16,4 mnkr gatukostnadsersättning
Den totala avsättningen från köpeskillingarna på 37,7 mnkr för gatukostnadsersättning uppgår
därmed till -16,4 mnkr, vilket ger en försäljningsinkomst på 21,3 mnkr. Med avdrag för utgifter
avseende iordningsställande av kvartersmark som hänför sig till försäljningen om ca -11 mnkr,
beräknas exploateringsvinsten till 10,3 mnkr
4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År

Utgifter

Inkomster,
exkl
markavgäld

Summa

-2018

-1 875

2019

-2 900

9 700

6 800

2020

-16 845

11 250

-5 595

2021

-45 650

23 750

-21 900

2022

-120

28 000

27 880

2023

-40

0

-40

2024

-13 750

9 450

-4 300

2025

-670

450

-220

2026

-600

420

-180

2027

-550

380

-170

-83 000

83 400

400

Summa

-1 875

4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän plats
År
2022

Intäkt
2 610

Kvartersmark

Kostnad

Intäkt

Kostnad

-4 222

Netto
-1 612

2023

0

2024

0

2025

700

-1 132

2026

-432
100

-75

2027
2028
Summa

25
0

90

-146

3 400

-5 500

-56
100

-75

-2 075

Utbyggnaden av allmän plats uppgår till -69 200 tkr där -66 200 tkr bedöms som en investering
och aktiveras år 2022, 2025 samt 2028 efter hur etapperna byggs ut. Resterande del, -3 000 tkr
avser hantering av förorenade massor över MKM och resultatförs. Totala
gatukostnadsersättningar som periodiseras i samband med aktiveringarna uppgår till 62 100 tkr.
11 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

År 2026 bedöms internt markavtal med stadsfastigheter avseende förskola träda i kraft. Intäkten
för den årliga avgälden bedöms uppgå till 100 tkr. Upparbetade utgifter hänförliga till dessa
upplåtna objekt aktiveras samtidigt. Den nuvarande internräntesatsen om 3 procent har använts
för att beräkna kostnaderna för aktiveringarna hänförliga till kvartersmarken. De totala
kostnaderna för kvartersmarken beräknas därmed till -75 tkr.
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 -5 575 tkr brutto och -2 075 tkr netto.
4.4 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt om -83 mnkr bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
exploateringsutgifter. De framtida driftskonsekvenserna om -2,1 mnkr (netto), bedöms rymmas
inom Fastighets- och gatukontorets beräknade driftskonsekvenser. Även saneringskostnaderna på
-3 mnkr bedöms rymmas inom budgetramen för marksanering.
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