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2 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

1. Sammanfattning
Objektsgodkännandet avser projekt 3007, Södra och Mellersta Holma, samt del av
storstadsprojektet 3380 (nedan kallat Projektet). Projektet syftar till att utveckla ny blandad
stadsbebyggelse med bostäder, förskolor, handel, kontor, parkeringshus och allmän platsmark.
Projektområdet avgränsas av Hyacintgatan i norr, Annetorpsvägen i söder och befintlig
bebyggelse i väster. I projektområdet ingår Pildammsvägen mellan Annetorpsvägen och
Ärtholmsvägen, som avgränsar området i öster, samt ett område inom norra delen av Holma i
anslutning till Ärtholmsvägen. Pildammsvägens ombyggnation är en förutsättning för att
möjliggöra den nya bebyggelsen, vilket också är en del i storstadsavtalets åtagande. Projektet är ett
led i att binda samman befintliga Holma med Kulladal i öster samt Hyllie i söder
Projektet berörs av två detaljplaner som är under framtagande, Dp 5546 avseende Södra Holma
och Dp 5588 avseende Mellersta Holma. Planerna planeras att antas av stadsbyggnadsnämnden i
december 2020. Projektområdet omfattar totalt ca 16 ha och staden och MKB är tillsammans
markägare inom området. Projektet kommer efter färdigställande ha möjliggjort 1000 - 1100
bostäder, lokaler för butiker och verksamheter, kontorsbyggnader med ca 1000 nya arbetsplatser,
två förskolor för sammanlagt 160 barn, två parkeringshus med 1300 - 1650 parkeringsplatser
samt allmän plats.
Projektet ligger väl i linje med kommunfullmäktiges mål.
De totala utgifterna för objektsgodkännandet beräknas till -286 mnkr medan den bedömda
inkomsten beräknas till 394 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 108 mnkr. Totala
driftskonsekvenser beräknas till -12,8 mnkr.
Total utgift för projekt 3007 beräknas till -222 mnkr medan de bedömda inkomsterna för
markförsäljningar respektive markupplåtelser uppgår till 365 mnkr. Detta resulterar i ett
projektnetto om 143 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas till -9,3 mnkr brutto.
Total utgift för projekt 3380 beräknas till -64 mnkr medan de bedömda inkomsterna i form av
investeringsbidrag via storstadsavtalet uppgår till 29 mnkr. Detta resulterar i ett projektnetto om
-35 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas till -3,5 mnkr brutto.
Utgifterna är bedömda i 2020 års prisnivå.
Projektet bedöms ha en genomförandetid som sträcker sig till och med år 2030.

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Syftet med Holmas utveckling är att möjliggöra ett stort antal bostäder med ett utökat utbud av
olika upplåtelseformer i en tät funktionsblandad stad. Dessutom ska bättre förutsättningar ges för
att förbättra utbudet av förskoleplatser, skola och service i närmiljön. Förutom tillskapande av
nya byggrätter är utvecklingen viktig för att bygga samman stadsdelen med närliggande Kulladal
och Hyllie. För orientering av projektområdet se figur 1 nedan.
År 2016 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att godkänna planprogram (Pp 6045) för HolmaKroksbäck. Planprogrammet hade föregåtts av ett värdeprogram för Holma år 2013 och
dessförinnan var området föremål för den internationella arkitekttävlingen Europan 11, genom
ett tävlingsbidrag som arbetades fram av MKB och Riksbyggen. De båda aktörerna har sedan
uppstarten av Projektet haft markreservationer inom projektområdet och varit delaktiga i
framdriften av Projektet.
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Aktuellt projekt berörs av två detaljplaner som är under framtagande, Dp 5546 Detaljplan för södra
delen av Holmastan inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. och Dp 5588 Detaljplan för mellersta delen av
Holmastan, del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl., vilka planeras gå upp för antagande i
Stadsbyggnadsnämnden i december 2020. Detaljplanerna innehåller byggrätter för bostäder,
kontor, förskolor, parkeringshus, centrumverksamhet samt allmän plats.
Staden är tillsammans med MKB ägare till de befintliga fastigheterna inom projektområdet. En
förutsättning för utvecklingen av Holma i enlighet med pågående detaljplaner är att ett antal
markbyten mellan MKB och staden sker. I ramavtal (TN-2019-1546), antaget av
kommunfullmäktige 2020-06-18, regleras övergripande principer för hur fördelning av kostnader
och nya byggrätter görs i förhållande till respektive parts nuvarande markinnehav. Detta regleras
närmare i exploateringsavtal (TN-2020-2582 och TN-2020-2583) för respektive detaljplan.

Figur 1. Projektområdet markerat med röd cirkel.

2.2 Stadens mål
Koppling till kommunfullmäktiges mål 2020
-

Målområde stadsutveckling och klimat

Projektet bedöms bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål ”Malmö stad ska verka för att
staden stärker sin position som regional tillväxtmotor” och ”Malmö stad ska genom planeringen av staden verka
för minskad segregation.” Denna bedömning grundas på att Projektet förväntas möjliggöra ca 1000
nya arbetsplatser till Malmö samt att Projektet förväntas bidra med totalt 1000 - 1100 färdigställda
bostäder inom Storstadspaketets influensområde varav 700 - 800 på kommunal mark.
Projektet bedöms bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål ”Malmö ska vara en föregångare
när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.” Projektet och storstadsprojektet bidrar till ökad
framkomlighet för kollektivtrafik och cyklister.
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Koppling till Tekniska nämndens grunduppdrag
Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för exploatering av mark inom
kommunen samt kommunens trafik och infrastruktur (jfr med reglementet § 2) samt den övergripande
samordningen och genomförandet av exploatering inom kommunen. Detta innebär att nämnden ska förvärva,
iordningställa och avyttra eller upplåta byggklar kommunal mark för bebyggelse, såsom för bostäder och
näringsverksamheter (jfr med reglementet § 4).
Staden kommer bygga ut infrastrukturen inom projektområdet och komplettera Pildammsvägen
med gång- och cykelbanor. Kvartersmarken kommer iordningsställas och säljas eller upplåtas till
byggaktörer som kan bebygga marken.
2.3 Leveransmål
Projektet kommer efter färdigställande ha möjliggjort 1000 - 1100 bostäder, lokaler för butiker
och verksamheter, kontorsbyggnader med ca 1000 nya arbetsplatser, två förskolor för
sammanlagt 160 barn, två parkeringshus med 1300 - 1650 parkeringsplatser. Utbyggnad av allmän
platsmark innehållande bland annat parkstråk för skyfallshantering, dagvattenmagasin,
barncampus, Pildammsvägen samt lokalgator inom området.
Projektet är ett led i att binda samman befintliga Holma med Kulladal i öster samt Hyllie i söder.
Det korta avståndet till området Söder om badhuset (projekt 7322) samt Öster om mässan
(projekt 7363) är ett första steg att väva samman Hyllie med Holma.

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Projektområdet
Projektområdet omfattar de båda detaljplanerna för Södra och Mellersta Holma (Dp 5546
respektive Dp 5588), Pildammsvägen mellan Hyacintgatan och Ärtholmsvägen samt ett område i
norra delen av Holma i anslutning till Ärtholmsvägen.
Marken inom projektområdet har idag varierad användning såsom parkeringsdäck, lokaler,
markparkering, mindre kolonilotter, befintliga gator och outnyttjade gräsytor. Fastigheterna inom
området ägs dels av staden, dels av MKB. För Projektets geografiska avgränsning, med berörda
fastigheter och markägoförhållanden, se figur 2 nedan. Rödmarkerat område visar stadens
nuvarande markinnehav och grönmarkerade områden MKB:s nuvarande markinnehav.
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Figur 2. Projektområdets avgränsning med stadens (rött) och MKB:s (grönt) nuvarande markinnehav.

3.2 Detaljplaner
Aktuellt exploateringsprojekt berörs av två detaljplaner som är under framtagande, Dp 5546
Detaljplan för södra delen av Holmastan inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. och Dp 5588 Detaljplan
för mellersta delen av Holmastan, del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. Dåvarande fastighetskontoret
ansökte i december 2016 om ny detaljplan för södra delen av Holma och ett år senare ansöktes om
ny detaljplan för mellersta delen av Holma. Båda med syftet att skapa förutsättningar för ny blandad
bebyggelse.
Detaljplanen för mellersta delen av Holma (Dp 5588) var ute på samråd i maj-juni 2018 och
detaljplanen för den södra delen av Holma (Dp 5546) i oktober-november samma år. Granskning
av de båda planerna pågick januari-februari 2020. Detaljplanerna planeras gå upp för antagande i
stadsbyggnadsnämnden i december 2020. Utdrag från granskningshandlingarna för detaljplanerna,
se plankartorna i figur 3 och 4 nedan.
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Figur 3. Utdrag ur plankartan detaljplan 5546 (Södra), från granskningshandlingen.

Figur 4. Utdrag ur plankartan detaljplan 5588 (Mellersta), från granskningshandlingen.
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Planförslagen möjliggör utbyggnad av nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus,
centrumverksamhet, nya arbetsplatser främst i kontorshuset, två förskolor och två parkeringshus.
Planförslagen innebär även att bussen flyttas ut till Pildammsvägen och att denna byggs om till en
mer stadsmässig gata med gång- och cykelbana på båda sidor. Påskliljegatan byggs om och förlängs
österut och kopplar på Pildammsvägen samt att Holmavångsvägen och befintlig bussgata ersätts
av en ny gata med gångfartskaraktär. Inom planområdena tillkommer också nya lokalgator och
mindre parkstråk där vissa kommer innefatta dagvattenhantering.
Planförslaget för mellersta delen av Holma (Dp 5588) möjliggör för det så kallade barncampus som
är ett östvästligt stråk som kopplar ihop planområdet med Kroksbäcksparken och Kulladal. Längs
barncampus ska det finnas platser, funktioner och aktiviteter som vänder sig till barn och unga.
Del av Pildammsvägens ombyggnation och anläggande av dagvattendamm för skyfall kan
genomföras med stöd av rådande detaljplan (PL.1062 från år 1972), se figur 5 nedan.

Figur 5. Utdrag ur plankartan PL. 1062.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Hela Holma kallat Holmastan består av åtta investeringsprojekt, för projektens geografiska
avgränsning, se figur 6 nedan.
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Figur 6. Projekt inom Holmastan.

Detta projekt är ett första steg inom Holmastans utveckling för att möjliggöra bostadsbyggande.
Pildammsvägens utbyggnad till en mer stadsmässig gata stödjs av hela Holmastans utveckling.
Aktuell investering för Pildammsvägen tas i sin helhet inom ramen för detta objektsgodkännande.
Del av investering finansieras av storstadsprojektet 3380.
-

Storstadsprojekt 3380. Busslinje 6 är ett av 8 kollektivtrafikobjekt som ingår i
Sverigeförhandlingens ramavtal 8 – Storstad Malmö. Linje 6 är indelat i ett antal
delprojekt där delprojekt 6.3 Hyllie-Holma (projektnummer 3380) omfattar linjens
sträckning från korsningen Almviksvägen/Hyllie Boulevard i söder till korsningen
Pildammsvägen/Ärtholmsvägen i norr. Huvuddelen av kostnaden för delprojekt 3380
avser åtgärderna på Påskliljegatan och Pildammsvägen, som görs inom ramen för detta
exploateringsprojekt (3007). Enligt storstadsavtalet ska linje 6 vara i drift 2027.

-

Västra Holma, Projekt 3014, omfattas tillsammans med Södra och Mellersta Holma,
Projekt 3007, av samma ramavtal (TN-2019-1546).

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Beslut och avtal
o Start PM (TN-FK-2012-00138) godkändes maj 2013 av ledningsgruppen, detta innebar
uppstart av projektet Holmastan. Projektets utbredning var då hela Holma.
o Planprogram Pp 6045 Holma-Kroksbäck godkändes i november 2016 av
Stadsbyggnadsnämnden.
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o Programplan godkändes i mars 2018 av dåvarande styrgrupp. Holmastan delades upp i
nio projektområden.
o December 2019 beslutade projektägare och controller om sammanslagning av projekt
3007 Södra Holma och projekt 3011 Mellersta Holma. Fortsättningsvis ett projekt med
projektnummer 3007.
o Kommunfullmäktiges beslut om ramavtal i juni 2020 mellan staden och MKB, (TN-20191546), omfattar Södra och Mellersta Holma samt kommande detaljplan för Västra Holma.
Tidigare muntlig information till Tekniska nämnden
o Lägesrapport exploatering i Holma den 28 augusti 2018.
o Informationsärende i trafikutskottet den 11 januari 2020. Trafikutredning avseende
Pildammsvägen.
Markreservationer
Första markreservationen till MKB och Riksbyggen inom Holmastan togs i Tekniska nämnden
2013-02-25 och sträckte sig fram till och med 2014-12-31. Reservationen förlängdes fram till och
med 2016-12-31 i ärende TN-2014-2034. Reservationen omfattade ca 50 % av byggrätterna på
kommunal mark inom gråmarkerat område enligt figur 7 nedan.

Figur 7. Utdrag nämndskarta TN-2014-2034. Området omfattades av reservation till MKB och Riksbyggen, 2013-02-25
t.o.m. 2016-12-31.

10 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

o Riksbyggen:
2017-01-17 - Beslut om reservation till Riksbyggen omfattande ca 200 bostäder på kommunal
mark i ärende TN-2016-3368. Reservationen omfattade två områden, ett om ca 50 bostäder
t.o.m. 2018-12-31 och ett om ca 150 bostäder t.o.m. 2019-12-31.
2018-12-12 - Beslut om förlängning av ovanstående markreservation till Riksbyggen i ärende TN2018-3869. Reservationen omfattade 50 bostäder inom södra delen av Holma (avgränsas av
Snödroppsgatan i norr) t.o.m. 2019-12-31, samt 150 bostäder inom mellersta och norra delen av
Holma (avgränsas av Snödroppsgatan i söder och Ärtholmsvägen i norr) t.o.m. 2020-12-31.
2020-03-24 - Beslut om förlängning av markreservation till Riksbyggen i ärende TN-2019-3655,
en utpekad byggrätt om ca 50 bostäder i södra delen av Holma t.o.m. 2020-11-30.

o MKB:
2016-10-19 - Beslut om en samlad markreservation till MKB kopplat till gemensam leveransplan i
ärende TN-2016-2441. 150 bostäder inom södra delen av Holma t.o.m. 2019-12-31.
2017-01-17 - Beslut om markreservation till MKB omfattande ca 300 bostäder i ärende TN-20163342 t.o.m. 2019-12-31.
2020-03-24 - Beslut om en samlad markreservation till MKB kopplat till gemensam leveransplan i
ärende TN-2020-673. 100 bostäder i södra delen av Holma (avgränsas av Snödroppsgatan i norr)
t.o.m. 2022-12-31.

o Utopia:
2018-12-12 - Beslut om markreservation till Utopia i ärende TN-2018-3916. 50 bostäder inom
södra delen av Holma t.o.m. 2019-12-31.
2020-03-24 - Beslut om förlängning av markreservation till Utopia i ärende TN-2019-4232, en
utpekad byggrätt om ca 50 bostäder i södra delen av Holma t.o.m. 2020-11-30.

o P-Malmö:
2019-04-24 - Beslut om markreservation till P-Malmö i ärende TN-2019-884 t.o.m. 2021-07-01.
2020-04-21 - Beslut om markreservation till P-Malmö i ärende TN-2020-756 t.o.m. 2020-12-31.

Figur 8 nedan visar en sammanfattande bild över gällande markreservationer vid tidpunkten för
objektsgodkännandets framtagande.
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Figur 8. Illustration över gällande markreservationer.

Kommande beslut
o Kommunfullmäktiges beslut om föreslaget objektsgodkännande.
o Tekniska nämndens beslut om exploateringsavtal (TN-2020-2583) avseende mellersta
Holma och exploateringsavtal (TN-2020-2582) avseende Södra Holma.
o Kommande markreservationer, markanvisningsavtal och försäljningar.
o Detaljplanernas (DP 5546 och DP 5588) antagande i Stadsbyggnadsnämnden.
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3.5 Genomförande
Den föreslagna investeringen kopplat till detta objektsgodkännande omfattar genomförandet av
de båda detaljplanerna för Södra och Mellersta Holma samt ombyggnad av Pildammsvägen
mellan Hyacintgatan och Ärtholmsvägen, och ett dagvattenmagasin i anslutning till
Ärtholmsvägen. Se figur 9 nedan för utbyggnadsområdets utbredning.

Figur 9. Illustration över utbyggnadsområdets utbredning.

I arbetet med förtätningen av Holma ska mark saneras och terrasseras för att möjliggöra
husbyggnation mellan det idag befintliga Holma och Pildammsvägen. I samband med detta byggs
ny infrastruktur för gator och ledningar. En del befintliga ledningar måste läggas om i nya
sträckningar.
Påskliljegatan och den idag befintliga bussgatan kommer delvis att få nya sträckningar. Figur 10
visar typsektionen för Påskliljegatans tänkta utformning, och figur 11 visar typsektionen för ny
lokalgata. Förgårdsmarkens bredd varierar längs med sträckningen av lokalgatan.
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Figur 10. Typsektion för Påskliljegatan.

Figur 11. Typsektion för ny lokalgata som ersätter befintlig bussgata.
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För aktuell del av Pildammsvägen som ska byggas om innebär det att vägen kompletteras med
trädlist och gång- och cykelbana på vardera sida.
Den befintliga vägen med körbanor och mittrefug kommer inte att påverkas av ombyggnaden
med ett undantag. Längst i söder kommer befintlig gång- och cykeltunnel, som ska vara kvar, att
delvis byggas om. Idag finns det ett ljusinsläpp i mitten som kommer att gjutas igen för att
möjliggöra för bussen (linje 6) att svänga ut från Påskliljegatan och köra över bron norrut. Första
sträckan blir då ett busskörfält där idag mittrefugen finns på en sträcka av ca 100 meter. Därefter
kör bussen i blandtrafik på Pildammsvägen. Se figur 12 för typsektion för Pildammsvägen.

Figur 12. Typsektion för ombyggnaden av Pildammsvägen.

I den sydvästra delen av projektområdet finns en långsmal grön axel som bildar ett parkstråk.
Förutom att det utgör ett promenadstråk som leder till östra delen av Kroksbäcksparken, behöver
stråket utformas för att kunna fördröja vatten i samband med skyfall. Utöver detta anläggs i norr
ett dagvattenmagasin strax söder om Ärtholmsvägen. Detta magasin ska kunna ta emot den största
delen av dagvattnet från utbyggnadsområdet. Det gäller både det ”normala” dagvattnet men även
vatten från skyfall.
För att kunna genomföra utbyggnaden så krävs det att tre gång- och cykeltunnlar byggs om, en
på Pildammsvägen, en på Holmavångsvägen och en på Ärtholmsvägen. De byggs om från
planskilda korsningar till plankorsningar.
Inom området finns idag Citytunneln vilket kommande arbeten måste förhålla sig till. I samband
med utbyggnaden måste man även förhålla sig till befintliga ledningar som bibehålls, flyttas eller
läggs om i nya lägen. Hänsyn måste också tas till befintlig trafik inom området.
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3.6 Tidplan
Den övergripande tidplanen för genomförandet är som följer:
Genomförandeåtgärd

Tid (år)

Projektering (byggator)

2020 - 2022

Projektering (färdigställande och grönytor)

2021 - 2022

Markterrassering (kvartersmark)

2022 - 2024

Markentreprenad för byggator och ledningsarbete

2022 - 2024

Markentreprenad ombyggnation av Pildammsvägen

2023 - 2024

Första byggstart byggaktörer

2023

Markentreprenad färdigställande allmän plats

2025 - 2030

Projektet beräknas vara helt färdigställt

2030

3.7 Potentiella föroreningar
MKB har gjort markundersökningar inom sina fastigheter (undantaget ytor under byggnad) och
staden inom de fastigheter som är kommunägda. Staden och MKB har tagit del av varandras
rapporter.
I det översta lagret, mulljorden, förekommer inga förhöjda halter. Därunder, i fyllnadsmassorna,
förekommer emellanåt förhöjda halter. Fyllnadsmassor har inslag av skräp i stora mängder.
Gällande de stora östliga och södra områden förekommer det inte förhöjda halter underst i
naturliga jordarter.
Utöver de få punkter där föroreningshalter över MKM förekommer bedöms föroreningsgraden
inom området vara förhållandevis låg och inga förhöjda halter har påvisats i naturlig jord.
Snödroppsgatan och Bussgatan har låga halter PAH i asfalten. Hyacintgatan har höga halter PAH
i asfalten. Asfalten i de stora östliga och södra delarna är det 50/50 med höga/låga halter PAH.
Sammantaget för alla rapporter som är skrivna i området har halter som överstiger MKM varit få.
De halter som förekommit över MKM har varit i närheten till gator och byggnader, där massorna
måste tas omhand i kommande entreprenad.
Kostnaden för att ta omhand massor som har halter som överstiger MKM uppskattas till 1 mnkr.
För övrig mark, som har halter över KM, är det i dagsläget svårt att göra en
kostnadsuppskattning eftersom provtätheten är så pass låg. Kostnadsuppskattningen för halter
över KM är baserad på en schabloniserad kostnad i kronor/kvadratmeter tomtyta. Mark- och
miljöspecialist inom förvaltningen rekommenderar att göra en riskbedömning över området och
räkna fram platsspecifika riktvärden, vilket därför kommer ske inför kommande entreprenad.
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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

Detaljplanerna blir överklagade
Entreprenad- och konsultkostnader blir högre än kalkylerat p.g.a. konjunkturberoende
Entreprenadupphandlingarna blir överklagade
Hittills okända föroreningar upptäcks inom entreprenaden
Osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna

Faktorer som medför en förskjutning av tidplanen påverkar såväl stadens som MKB:s
leveransmål för bostäder.
Ovan risker och osäkerheter kommer att hanteras i det fortsatta löpande arbetet.

4. Ekonomi
Kostnader inom och utanför ramavtalet
Objektsgodkännandet förhåller sig till tidigare beslutat ramavtal för Södra och Mellersta Holma. I
objektsgodkännandet ingår även delar utanför ramavtalets avgränsning.
Aktuella delar utanför ramavtalet är Pildammsvägens sträckning mellan Hyacintgatan och
Ärtholmsvägen. Denna del finansieras dels genom statlig finansiering via storstadsavtalet dels
genom kommunen. Kommunens kostnader finansieras i sin tur via intäkter från framtida
markförsäljningar, vilket även gäller för övriga sträckningen av Pildammsvägen.
Kostnaderna för anläggandet av dagvattendammen i norra delen av Holma ingår även i detta
objektsgodkännande.
4.1 Projektkalkyl
De totala utgifterna för objektsgodkännandet beräknas uppgå till -286 mnkr. Utgifterna för
allmän plats beräknas till -229 mnkr och utgifterna för kvartersmark beräknas till -57 mnkr.
Totala inkomster från försäljningar, markupplåtelser samt investeringsbidrag och markbyte
bedöms till 394 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 108 mnkr.
Totala driftkonsekvenser bedöms till -12,8 mnkr brutto och -1,8 mnkr netto.
Objektsgodkännandet innefattar investeringsåtgärder som ingår i två kategorier, Exploatering och
Storstadspaketet infrastruktur i Tekniska nämndens investeringsportfölj. Detta innebär två
projektnummer och två kalkyler. Projektnummer för kategori Exploatering är 3007.
Projektnummer för kategori Storstadspaketet infrastruktur är 3380.
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Projektkalkyl
Projektkalkyl
Köpeskilling
Kapitaliserad avgäld
Investeringsbidrag
Markbyte
Summa inkomster

Projektkalkyl 3007
Projektkalkyl 3380
Holma södra och
Pildammsvägen
mellersta
339 000
11 000
29 000
15 000

Totalt
339 000
11 000
29 000
15 000

365 000

29 000

394 000

-106 600
-23 300
-500
-5 800
-2 000

-43 000
-6 000

-149 600
-29 300
-500
-8 700
-3 500
-350
-1 250
-4 000
-7 200
-21 300

Allmän platsmark
Entreprenad
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Projektering
Byggprojektledning
Plankostnader
Förprojektering
Intern tid
Kreditivränta
Oförutsett

-1 100
-2 500
-5 900
-14 000

-2 900
-1 500
-350
-150
-1 500
-1 300
-7 300

Kvartersmark
Markbyte
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Markarbeten grovterassering
Intern tid
Fastighetsbildning
Arkeologi
Kreditivränta

-15 000
-16 200
-500
-13 500
-6 000
-500
-100
-1 600

-15 000
-16 200
-500
-13 500
-6 000
-500
-100
-1 600

-3 500
-3 400

-3 500
-3 400

Gemensamma utgifter
Plankostnader
Utredningar
Summa utgifter
Projektnetto

-222 000

-64 000

-286 000

143 000

-35 000

108 000
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4.1.1 Utgifter
Totala utgifter för objektsgodkännandet beräknas till -286 mnkr och omfattar genomförandet av
de båda detaljplanerna för Södra och Mellersta Holma och ett dagvattenmagasin i anslutning till
Ärtholmsvägen, samt ombyggnad av Pildammsvägen mellan Hyacintgatan och Ärtholmsvägen.
Delen för Södra och Mellersta Holma inklusive dagvattenmagasinet bedöms till -222 mnkr och
Pildammsvägen till -64 mnkr. Åtgärderna för Pildammsvägen, vilka ingår i storstadsavtalets
åtagande, är fördelade på kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Kollektivtrafikåtgärderna bedöms
utgöra 85 % av de totala utgifterna och cykelåtgärder 15 %, vilket innebär att -54 mnkr bedöms
utgöras av kollektivtrafikåtgärder och -10 mnkr av cykelåtgärder.
Kostnad för hantering av förorenade massor bedöms uppgå till totalt 46,5 mnkr, där 1 mnkr
avser massor över MKM. Avsättning för denna kostnad kommer att göras i samband med att
beslut om detta objektsgodkännande är taget, avsättningen innebär en negativ resultatpåverkan.
Hittills upparbetat är ca 11 mnkr. De största utgiftsposterna är intern tid, plankostnader och
utredningar.
Utgifterna är bedömda i prisnivå juni 2020.
4.1.2 Inkomster
De totala inkomsterna bedöms till 394 mnkr.
Inkomsterna består av bedömda inkomster från köpeskillingar från försäljningar på 339 mnkr.
Bedömningen i nuläget är att all mark kommer att försäljas. Kapitaliserad avgäld för två förskolor
uppgår till 11 mnkr och markbyte med MKB värderas till 15 mnkr. Sammanlagt för Södra och
Mellersta Holma ger det inkomster på 365 mnkr.
För Pildammsvägen bedöms investeringsbidraget genom statlig finansiering via storstadsavtalet,
uppgå till 29 mnkr. Inkomster för kollektivtrafikåtgärder beräknas till 27 mnkr och inkomster för
cykelåtgärder till 2 mnkr. Inkomsterna är beräknade på 50 % statlig medfinansiering för
kollektivtrafiksåtgärder och 25 % statlig medfinansiering för cykelåtgärder enligt Ramavtal 8
Storstadspaketet.
Gatukostnadsersättning och exploateringsvinst
För Pildammsvägen är den återstående delen efter statlig medfinansiering, skattefinansierad till 20
%. Det vill säga 7 mnkr är skattefinansierade och resterande del på 28 mnkr är
exploateringsfinansierad. I Södra och Mellersta Holma är 165 mnkr exploateringsfinansierade.
Totalt 193 mnkr av den allmänna platsmarken inom projektområdet är således
exploateringsfinansierad. 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 är 86 % vilket ger en gatukostnadsersättning på 165
mnkr. Från köpeskillingarna på 339 mnkr dras gatukostnadsersättning på 165 mnkr bort vilket
ger en försäljningsintäkt på 174 mnkr. Efter avdrag för anskaffningsvärde för kvartersmark som
hänför sig till försäljningarna, på 48 mnkr, bedöms exploateringsvinsten till 126 mnkr. Tidigare
beslutat ramavtal mellan MKB och Malmö stad reglerar bland annat fördelningen av kostnader
mellan parterna utifrån gällande fastighetsägande
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4.2 Likviditet
Markbyte med MKB resulterar i en inkomst respektive en utgift på vardera 15 mnkr efter gjord
värdering. Dessa poster är inte likvidpåverkande och ingår således inte i tabellen nedan.
Likviditetsbehov Tkr
År

Utgifter

Inkomster

Summa

-2019

-8 000

-8 000

2020

-5 000

-5 000

2021

-5 000

1 000

2022

-35 000

44 000

9 000

2023

-96 000

80 000

-16 000

2024

-68 000

60 000

-8 000

2025

-4 000

105 000

101 000

2026

-10 000

13 000

3 000

2027

-10 000

76 000

66 000

2028

-10 000

-10 000

2029

-10 000

-10 000

2030

-10 000

Summa

-271 000

-4 000

-10 000
379 000

108 000

4.3 Driftkonsekvenser
Totala driftkonsekvenser för objektsgodkännandet bedöms till -12,8 mnkr brutto och -1,8 mnkr
netto. Driftkonsekvenserna baseras på avskrivning enligt schablon på 40 år, dvs 2,5 % och
internränta på 3 %. Enligt beräkning medför exploateringen inga ökade drift- och
underhållskostnader.
Kapitalkostnaderna fördelar sig med -9,3 mnkr brutto (-1,2 mnkr netto) på Södra och Mellersta
Holma och med -3,5 mnkr brutto (-0,6 mnkr netto) på Pildammsvägen.
Pildammsvägens markentreprenad beräknas färdigställas 2024 liksom markentreprenaden för
byggator av allmän plats i Södra och Mellersta Holma. Dessa delar aktiveras 2024.
Terrassering av kvartersmark bedöms också färdigställas 2024 och dessa delar aktiveras i
samband med försäljning eller upplåtelse mellan år 2022 och 2027 där de största delarna efter yta
aktiveras 2024 och 2025.
År 2024 bedöms interna markavtal med stadsfastigheter avseende två förskolor träda i kraft. Den
totala intäkten för de årliga avgälderna bedöms uppgå till 300 tkr. Nuvarande internräntesatsen
om 3 % har använts för att beräkna kostnaderna för aktiveringarna hänförliga till kvartersmarken.
De totala kostnaderna för kvartersmarken beräknas därmed till -200 tkr.
Färdigställandet av allmän plats sker sedan etappvis efter hur utbyggnaden i området utförs,
mellan 2025 och 2030 och aktiveras 2030.
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Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År

Intäkt

Kostnad

2024

6 900

-9 000

2030

3 800

-3 600

10 700

-12 600

Summa

Kvartersmark
Intäkt
300

Kostnad
-200

Netto
-2 000
200

300

-200

-1 800

4.4 Budgetavstämning
Investeringsutgifterna för detta projekt om -286 mnkr bedöms rymmas inom den totala
budgetramen för exploateringsutgifter samt ramen för Storstadspaketet. De framtida
driftskonsekvenserna om -1,8 mnkr netto bedöms rymmas inom Fastighets- och gatukontorets
beräknade driftkonsekvenser. Även saneringskostnaderna (sanering över MKM) på 1 mnkr
bedöms rymmas inom budgetramen för sanering.
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