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1. Sammanfattning
Föreliggande objektsgodkännande omfattar förverkligandet av allmän platsmark och kommunal
kvartersmark inom Dp 5615.
Dp 5615 togs fram 2017 - 2020 som en del av utvecklingen av Bunkeflostrand. Detaljplanen är belägen
i östra delen av Bunkeflostrand och innehåller idag endast obebyggd mark samt Gottorps allé.
Planförslaget omfattar ett småhusområde med bostäder i form av flerbostadshus, friliggande villor,
kedjehus, radhus, förskola och vårdcentral. Den södra delen av planområdet ska utvecklas till en del av
en stor stadsdelspark och naturområde som planeras bli en del av det framtida Ekostråket.
Allmän platsmark inom detaljplanen omfattar en utbyggnad av mindre lokalgator, torg, mark för
förskola, Gottorps allé, bostadsnära park och grönstråk, del av en stadsdelpark innehållande gångoch cykelstråk med en större fördröjningsdamm för hantering av dagvatten och skyfall. Fortsatt
utveckling av Ekostråket
Detaljplanens syfte är att bidra till att:
•

•
•

tillmötesgå Malmös behov av bostäder genom att möjliggöra byggandet av ett nytt, tätt
småbostadsområde i Bunkeflostrand. För att uppnå variation i området ska byggnadstyp
(exempelvis flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor) blandas och utformningen variera.
möjliggöra för en ny förskola inom DP 5615.
utveckla natur- och rekreativa värden i planområdet genom etablering av en ny stadsdelspark
och naturmiljöer längs Ekostråket samt fortsatt utveckling av Ekostråket

Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under våren 2021.
Detaljprojektering för allmän platsmark planeras att påbörjas under våren/sommaren 2021.
Entreprenaden kommer att genomföras under åren 2022 till och med 2025 med start i samråd med
exploatören. Utbyggnaden planeras att genomföras i flera etapper. Projektet omfattar även försäljning
och förvärv av kvartersmark samt upplåtelse av mark till stadsfastigheter.

De totala utgifterna inom projektet beräknas till -133 mnkr och är bedömda i prisläge februari år
2020. Totala inkomster beräknas till 121 mnkr, vilket ger ett projektnetto om -12 mnkr.
Driftkonsekvenserna beräknas till -9,9 mnkr brutto och -3,8 mnkr netto.

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Projektområdet är beläget i östra Bunkeflostrand och begränsas av befintlig bebyggelse i väster och av
Gottorpsvägen i norr. Projektområdet sammanfaller med planområdet för detaljplan 5548.
Planområdets utbredning mot söder och öster har valts så att en stadsdelspark med en planerad
dagvattendamm/fördröjningsmagasin och ett naturområde ska få plats inom planområdet.
Planförslaget omfattar ett småhusområde med bostäder i form av flerbostadshus, friliggande villor,
kedjehus, radhus, förskola och vårdcentral. Den södra delen av planområdet ska utvecklas till en del
av en stor stadsdelspark och naturområde som planeras bli en del av det framtida Ekostråket.
Planområdet har brutits ut från Dp 5548 som var på samråd i januari 2018 och är därmed den andra
etappen i en större utveckling av östra Bunkeflostrand. I och med denna delning av detaljplan utgår
tidigare projektdirektiv för Dp 5548 och ersätts av nya projektdirektiv för projekt 8577, DP 5548,
resp projekt 5341, DP 5615.
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Detaljplanens syfte är att:
•

•
•

bidra till att tillmötesgå Malmös behov av bostäder genom att möjliggöra byggandet av ett
nytt, tätt småbostadsområde i Bunkeflostrand. För att uppnå variation i området ska
byggnadstyp (exempelvis flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor) blandas och
utformningen variera.
möjliggöra för en ny förskola inom DP 5615.
utveckla natur- och rekreativa värden i planområdet genom etablering av en ny stadsdelspark
och naturmiljöer längs Ekostråket samt fortsatt utveckling av Ekostråket

2.2 Stadens mål
Projektet bedöms bidra till uppfyllande av tekniska nämndens grunduppdrag för
•
•
•
•

Exploatering av mark inom kommunen (jfr med reglementet § 4.).
Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och
vattenområden (jfr med reglementet § 7).
Kommunens trafik och infrastruktur (jfr med reglementet § 8).
Uttag och fördelning av gatukostnader enligt PBL (jfr med reglementet § 14.).

Projektet bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål ”Malmö stad ska verka för att
staden stärker sin position som regional tillväxtmotor”. Denna bedömning grundas på att projektet
förväntas bidra med 550 färdigställda bostäder inom Storstadspaketets influensområde.

2.3 Leveransmål
• Bostadsnära park och grönstråk 14 500 m2
• Stadsdelspark 58 900 m2
• Naturområde och naturstråk 178 800 m2, varav Ekostråket 142 000 m2
• Torg 2 200 m2
• Ett fördröjningsmagasin för dagvatten beläget i parken
• Lokalgator 2 600 m
• Mark för förskola och bostäder
• Gottorps Allé (utveckling) 15 500 m2
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3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Projektet innefattar all allmän platsmark och kommunal kvartersmark inom planområdet Dp5615, se
nedan.

3.2 Detaljplan
Detaljplanen för del av fastigheten
Bunkeflostrand 21:3 m.fl (Gottorps allé,
etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö, Dp 5615
omfattar en areal på cirka 40 hektar.
Planområdet ligger i östra delen av
Bunkeflostrand och begränsas främst av
Gottorpsvägen i norr och av Patrons gata
och Gottorps gård i väster. I söder och öster
avgränsas planområdet främst av
jordbruksmark och Europaväg 20 (Yttre
Ringvägen).
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Planområdet ingår i PP6049, se nedan.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Planarbetet för denna del av Bunkeflostrand påbörjades genom ett samlat planprogram PP6049. Efter
samrådet delades detaljplanen upp i två delar, Dp 5548 samt nu aktuell detaljplan, Dp5615. Den
första detaljplanen, Dp 5548, fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps Allé) i Bunkeflostrand,
omfattar den sydvästra delen av planprogramsområdet. Detaljplanen förväntas/har antagits/antas
under TID. Objektsgodkännande för den detaljplanen hanterats inom projekt 8577 och beslutades av
Tekniska nämnden 2020-09-23.
En samordning av aktiviteterna inom de båda detaljplanerna kommer ske så långt som möjligt.

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
• Projektdirektiv vilket godkändes oktober 2020.
• Exploateringsavtal förväntas att godkännas av Tekniska nämnden våren 2021 i samband med
att detaljplanen vinner laga kraft.
3.5 Genomförande
Planområdet utgörs idag av brukad, högklassig åkermark. Planområdets södra gräns sammanfaller
med den historiska bygränsen mellan Vintrie och Naffentorps mark. Gränsen är delvis synlig i
åkerlandskapet.
Området lutar svagt mot områdets södra del. Markförhållandena är lera, lerig morän och postglacial
sand på kalkberggrund, vilket ger förutsättningar för odling med både vattenhållande och dränerande
egenskaper.
Större delen av planområdet utgörs av fastigheterna Bunkeflostrand 21:3 och 12:1 som ägs av
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. Malmö kommun äger mark (rödmarkerad yta fig 1)
längs Gottorpsvägen i norr, fastigheten Bunkeflostrand 9:62, där en mindre remsa ingår i
planområdet. I öster ingår en del av fastigheten Bunkeflostrand 3:1, som ägs av Malmö kommun, i
planområdet. Kommunen avser att avyttra mark som läggs ut som kvartersmark till Skanska
I öster ingår även en mindre del av fastigheten Ringvägen 1:1 i planområdet. Denna fastighet ägs av
Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab AB (rödmarkerad yta fig 2).
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Figur 1

Figur 2

Ett servitut vilket belastar S:17 (81/2006.1) finns på Gottorps allé för
att säkra anslutning till fastigheten Bunkeflostrand 21:6. Ett servitut
belastar S:22 (12/1998) finns över en väg i den östra delen av
planområdet. Servituten utgår då detaljplanen vinner laga kraft och
framtida anslutning av fastigheterna kommer att ske via Patrons väg.
Marksamfälligheterna kommer lösas in där allmän plats läggs ut.
I den senaste skissen för den kommande detaljplanen planläggs ca.
9 000 kvm kommunal mark för kvartersändamål för bostäder.
Storleken på den planerade förskolefastigheten uppgår till 4 214 kvm
och föreslås förläggas på mark som idag ägs av Skanska. Kommunen
planerar att förvärva denna mark för förskolan.

Figur 4 Förskolefastigheten
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Figur 5 Översikt: Parker och Natur inom DP5615.

Park och natur
STADSDELSPARK
Den stora parken som anläggs i den södra delen av planområdet kommer att fungera som
stadsdelspark, med funktioner som tillhör till denna parkkategori. Parkens yta har blivit något större
jämfört med i PP 6049 på grund av ökade dagvattenmängder som ska fördröjas i parken. Övrigt har
parken samma huvudkaraktär och funktioner som beskrivs i planprogrammet. Detaljeringsgraden har
ökat och ett gestaltningsprogram för parken har tagits fram av Vega Landskab. Parken gränsar till
Ekostråket i sydost och ska fungera som Randzon till det gröna stråket, som sträcker sig från
Pildammsparken till Öresund.
Parken ska erbjuda såväl aktiva platser och stråk, som lugna naturmiljöer för återhämtning och
rekreation.
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Parken ska främja naturvärden och ekosystemtjänster. Den ska upplevas som en del av Ekostråket
och det är viktigt att parken ges förutsättningar för en hög biodiversitet och att den är lättillgänglig för
en bred allmänhet.
Landskapets höjdskillnader ska förstärkas. Kullar och höjdplatåer formas i parkens kantzon, närmast
bebyggelsen. Inre öppna gräsmarker bibehålls med befintliga höjder och lågpunkter skapas vid
dagvattenmagasin. Till markmodellering används överskottsmassor från nya bebyggelseområden och
dagvattenmagasin.
Parken tillsammans med Ekostråket ska bilda ett mosaiklandskap. Den inre öppna delen, med
gräsmarker och dagvattenmagasinens våtmarker, ska kantas av skogsmiljöer. Ett sammanhängande
skogsrand längs bebyggelsen ska erbjuda skyddade och variationsrika miljöer och skiftande
markhöjder. Ett stråk genom skogsmiljöerna ska binda ihop randen. Skogsmiljöer mot Yttre
Ringvägen och omgivande landskapet i öster ska vara mer omfattande och naturlika. Växtsamhällen
bestående av stora träd och undervegetation ska skapa vindskydd och skydda från trafikbuller.
Siktlinjer och utblickar mot det öppna landskapet i sydosts bevaras och tydliggöras.
Dagvattenmagasin Östra ska ta hand om dagvattnet från bostadsområden norr och söder om
Gottorps allé och dagvatten från parken. Våtmarker med varierande fuktighetsgrad och små öppna
vattenytor ska bilda naturmiljöer med hög diversitet och förutsättning till rikt insekts- och djurliv.
Både barn och vuxna ska kunna komma nära vattenmiljöerna och uppleva den karaktäristiska miljön.
Parkens viktigaste mötesplats placeras i anslutning till magasinets norra sluttning.
•
•
•
•
•
•
•
•

Följande platser ska formas i parken:
Cirkelformad mötesplats vid vattnet
Entréplats vid vändplan
Odlingsområde vid vändplan
Områdeslekplats i den östra delen, med naturkaraktär
Hundrastgård
Picknickplats med grill
Pulkabacke
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Figur 6 Översiktlig gestaltning av stadsdelsparken och Ekostråket, Gestaltningsprogram för Gottorp, Vega
Landskab)
BOSTADSNÄRA PARKER OCH GRÖNSTRÅK
2 st små parker (gröningar) ingår i detaljplanen. I öster ligger s k Kastanjeparken som ska kantas av
trädrader och ha en nedsänkt mitt-del för aktivitetsytor och skyfallshantering. Parken ska innehålla en
entréplats med prydnadskaraktär i norr och öppna lekytor i söder.
Den andra parken, söder om Gottorps allé, består av stora träd som ska bilda stommen i den lilla
parken. Parken ansluter direkt till stadsdelsparken i söder och grönstråket vid Gottorps gård i norr
och blir en viktig länk mellan stadsdelspark och bostadsområden.
Befintliga trädrader norr och öster om Gottorps gård bildar en ryggrad till det nya grönstråket, mellan
Centrumtorget och Gottorps allé. Stråket ska ha naturkaraktär, med grusgång, öppen
dagvattenhantering och liten mötesplats i den södra delen, som även ska ta hand om regnvatten vid
skyfall.
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Figur 7 Torg (1), bostadsnära park (2) och grönstråk vid Gottorps gård (3), enligt Gestaltningsprogram för
bostadsområdet i Gottorp, av Fojab Arkitekter

NATURSTRÅK I NORDOST
Det smala naturstråket gränsar till Yttre Ringvägen och Gottorpsvägen och har huvudfunktion - att
skydda bostäderna från trafikbuller. Stråket ska utformas så att den upplevs som en lugn och skyddad
miljö från yttre störningar och insyn. En infopunkt till Ekostråket formas vid Gottorpsvägen, intill
befintliga träd, som bildar ett naturligt landmärke. Från infopunkten ska besökare lätt hitta till
Ekostråket i Gottorp och kunna följa stråket norrut och söderut. Bullervallen ska formas med
förhållandevis brant slänt för att skapa en skyddad zon nedanför slänten. I denna zon ska dagvatten
från vallen samlas och ledas till våtmarker i Stadsdelsparken/Ekostråket. Längs vallryggen ska täta
skogsmiljöer bilda en grön ridå och skydda från buller. Öppna marker vid Gottorpsvägen, med
gullvivor och låg buskvegetation, ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
GOTTORPS ALLÉ
Gottorps allé är en värdefull grön miljö och ett karaktärsbildande landskapselement som har
historiska anor. Ett flertal århundraden har allén varit en viktig länk mellan Öresund och byarna öster
om.
Allén ska bevaras och utvecklas som ett viktigt naturstråk. Grusbeläggningen ska bibehållas och
gående ska prioriteras längs stråket.
Alla träd längs allén är biotopskyddade. Trädinventering av 137st träd genomfördes 2015-05-10. Mer
information i Inventering Gottorps allé. Rapport 2015-05-11. Inventeringen visar att hästkastanjerna
längs allén har till stor del måttlig till dålig vitalitet, på grund av transportskador på stam och krona,
hård beskärning, åkerbruk och kastanjeblödarsjuka. Ålder på hästkastanjerna varierar mellan 70 och
90 år.
EKOSTRÅKET
Ekostråket är ett av Malmös viktigaste grönstråk. Den består av ett pärlband av parker och
naturområden från centrala Malmö ut till kusten.
Stråket binder samman stadsdelar, staden med landsbygden och staden med havet. Ekostråket är en
sammanhållande länk där både människor och djur kan röra sig fritt, utan större barriärer.
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De gröna miljöerna längs stråket har varierande karaktär och storlek. Ju längre ut från stadens
centrum desto mer naturlik blir karaktären. Ytorna blir något större och närhet till öppet landskap
och hav blir kännbar. Ekostråket vid Gottorp är en viktig länk som förlänger stråket söderut och
kopplar samman Gottorp med Elinelundsparken via Ekopassagen. Länken söder om, mellan Gottorp
och Östra Strandhem, är inte detaljplanelagd och saknas idag.
I Gottorp ska Ekostråket bilda ett natur- och rekreationsområde med karaktär av ett mosaiklandskap,
där öppna gräsmarker växlar med trädbevuxna skogsmiljöer. Den inre delen av naturstråket hålls
öppen, där långa siktlinjer ska underlätta att hitta längs Ekostråkets huvudriktning, mot Ekopassage i
norr och Östra Strandhem i söder. De öppna gräsmarkerna ska kantas av skogsmiljöer med
naturkaraktär, som bildar skyddande gröna ridåer.
Man ska kunna gå, rida och cykla längs stråket.
Ekostråket i Gottorp utformas dynamiskt och etappvis, där tid och vegetationssuccession används
som redskap. Vissa randzoner tillåts självså och växa fritt medan andra delar brukas som åkermark,
betas av tamboskap eller sås med ettåriga blommande växter för att ge mat till insekter och fåglar. En
mosaik av olika funktioner och innehåll, med såväl permanent som tillfällig karaktär testas längs
stråket. Stråket fylls successivt med landmärken och blickfång som fungerar som ledtråd längs
huvudstråket. Det kan vara utsiktstorn, konstverk typ landart mm.

Torg
Ett litet torg i Gottorps centrum formas till en grön och trivsam mötesplats. Torget ska kunna
användas av såväl unga som gamla. Vissa delar anpassas till återkommande eller spontana aktiviteter,
som t ex loppis eller torghandel. Platsen ska innehålla solitära träd som ger lätt skugga och berikar
platsen med årstidsväxlingar. Platsen markeras tydligt mot Centrumgränd och biltrafik längs gatan.
Markbeläggning på torget ska bestå av betongmaterial med inlägg av natursten. Cykelställ
koncentreras till byggnader och entréer med publik verksamhet.
Ett konstverk som lockar till lek och interaktion föreslås på platsen. Även vatten i någon form
föreslås ingå i gestaltningen. Många av idéerna för platsens innehåll och utformning kommer från
dialogarbetet med boende, som genomfördes under hösten 2019.

Trafik
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Gatunätet utformas med prioritet för fotgängares och cyklisters behov. Utmed Gottorpsvägen
planeras en förlängning av dagens separerade gång-och cykelbana på gatans södra sida. Även gatan i
nord-sydlig riktning inne i bostadsområdet, som leder från den befintliga cirkulationsplatsen på
Gottorpsvägen och söderut till den planerade förskolan, utformas med en separerad gång- och
cykelbana. Från lokalgatorna samt kvartersgatorna leder gång- och cykelvägar vidare ut i parkområdet
och ansluter till befintligt gång- och cykelnät i väster.
Flera smala genvägar mellan husen gör att det är lätt att ta sig till omgivande park och gata var man än
befinner sig i bostadsområdet.
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BILTRAFIK
Inne i bostadsområdet finns lokalgator och kvartersgator för blandtrafik där gaturummet utformas
som gångfartsområden och delas av fotgängare, cyklister och motorfordon. Gatan i nord-sydlig
riktning inne i bostadsområdet, som leder från den befintliga cirkulationsplatsen på Gottorpsvägen
och söderut till den planerade förskolan, utformas mer som en traditionell trädplanterad lokalgata
med en separerad gång- och cykelbana på västra sidan och en gångbana på östra sidan.
Det är av stor vikt att gatorna utformas så att fotgängares och cyklisters behov prioriteras högre än
bilisternas. Gångfart ska eftersträvas.

Skyfallshantering
Området höjdsätts så att skyfallsvatten avleds till parkmark i söder. Delar av bostadsområdet kommer
att höjas upp för att skapa fall mot dikena och fördröjningsmagasinet i söder.
Fördröjningsmagasin dimensioneras för att ta emot minst ett 10-års regn via ledningssystem. Detta
innebär en vattennivå ca 1 m under dagens marknivå. Om dammen fylls till bredden rymmer den
vatten motsvarande ett ca 30-års regn. Den stora parken har gott om utrymme som kan moduleras
för att ta hand om ett 100-årsregn. Dessa ytor kan fungera som vistelseytor all tid som det inte regnar
extremt mycket.
Parken kommer modelleras för att kunna ta hand om dagvatten. Skåldiken i kanten av parken anläggs
för att ytvatten inte ska rinna vidare in/ut ur området. Nivån i magasinet/dam-men får inte överstiga
marknivån inne i bostadsområdena då de i så fall kan komma att svämmas över när magasinet står
fullt.

3.6 Tidplan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BG1 Projektstart: oktober 2020
Detaljplanen förväntas preliminärt vinna laga kraft: april 2021
Markförsäljning: sommaren 2021
Förvärv av mark: sommaren 2021
BG 2 Godkännande att gå upp med objektsgodkännande till TN: november 2020
Upphandling av detaljprojektering: våren 2021
Detaljprojektering: 2021-2022
Upphandling av entreprenad: 2022
Entreprenad: 2022-2025
BG 3 Godkännande att gå upp med slutrapport för projektfasen till AU: 2026
Garanti: 2026-2028

3.7 Potentiella föroreningar
Vid överlåtelse av markområden från exploatören till allmän platsmark ska exploatören i enlighet med
exploateringsavtal bekosta erforderliga åtgärder och erforderlig sanering.
Vid överlåtelse av kvartersmark från kommunen till exploatören ska kommunen i enhetlighet med
exploateringsavtal ombesörja och bekosta erforderliga åtgärder och erforderlig sanering.
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3.8 Osäkerhet och risker
• Tid – allmän platsmark. Överklagande av detaljplan kan påverka Malmö stads tidplan.
• Tid – allmän platsmark. Exploatörens utbyggnadstakt kan påverka Malmö Stads tidplan
• Entreprenadkostnader - Exploatörens utbyggnadstakt kan påverka Malmö stads tidplan vilket
därmed ger en osäkerhet i form av marknadsläge/konjunktur för entreprenadarbete.

4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala utgiften inom projektet beräknas till -133 mnkr medan de bedömda inkomsterna
beräknas till 121 mnkr. Detta ger ett projektnetto om -12 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas
till -9,9 mnkr brutto och -3,8 mnkr netto.
Projektkalkyl Exploatering
Köpeskilling kvartersmark
Kapitaliserad avgäld intern markupplåtelse förskola
Gatukostnadsersättning från exploatör
Summa inkomster

Tkr
20 000
3 000
98 000
121 000

Allmän plats
Entreprenad
Entreprenad, Ekostråket
Byggprojektledning
Projektering
Kreditivränta

-82 500
-2 000
-4 000
-8 000
-2 100

Kvartersmark
Fastighetsbildning
Markarbete
Kreditivränta

-100
-1 000
-300

Gemensamma utgifter
Förvärv
Arkeologi
Sanering under MKM
Utredningar, miljö
Intern tid
Summa utgifter
Projektnetto

-19 100
-200
-1 100
-100
-12 500
-133 000
-12 000

4.1.1 Utgifter
Den totala investeringsutgiften inom detta objektsgodkännande beräknas till -133 mnkr.
Utgifterna för allmän plats uppgår till -115 mnkr, inklusive tillkommande fördelade gemensamma
utgifter och kreditivränta. Vid fördelning av gemensamma utgifter, vilka i detta projekt består av
förvärv av mark, intern tid, arkeologi, utredningar och sanering under MKM, har arealmodellen
använts där 3% tillförts kvartersmark och resterande 97% allmän plats. Allmän platsmark avser i
detta projekt iordningställandet av park, ekostråk, dagvattenanläggning, mindre lokalgator samt
torg. De beräknade utgifterna består till största delen av entreprenad, projektering och intern tid.
Utgiften för kvartersmark inklusive fördelade gemensamma utgifter och kreditivränta, uppgår till
-18 mnkr. Investeringsutgiften för iordningställande av kvartersmark som hänförs till
försäljningar har bedömts till -5 mnkr. Övriga -13 mnkr avser iordningställande- samt förvärv av
mark som ska upplåtas med intern markupplåtelse till stadsfastigheter.
Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge februari år 2020. Kreditivräntan har beräknats med
procentsatsen 1,75.
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4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten för projektet är beräknad till 121 mnkr och omfattas av försäljning av
tomtmark, intern markupplåtelse samt gatukostnadsersättningen från exploatör. Totalt
marknadsvärde av tomtmark inom projektet som kan säljas av kommunen, bedöms uppgå till 20
mnkr. Detta utgörs av ett småhusområde med bostäder i form av flerbostadshus, friliggande
villor, kedjehus, radhus och vårdcentral. Även en förskola kommer att upplåtas med intern
markupplåtelse till stadsfastigheter, kapitaliserad avgäld uppgår till 3 mnkr.
Den allmänna platsen inom projektet finansieras till 85,59% av exploatören Skanska AB.
Exploateringsavtal som reglerar gatukostnadsersättning i detaljplan 5615, togs fram år 2020.
Gatukostnadsersättningen från exploatören bedöms till 98 mnkr.
Gatukostnadsersättningar/investeringsbidrag och exploateringsvinster
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
-115 mnkr allmän platsmark, investeringsutgift
+98 mnkr gatukostnadsersättning från exploatörer
= -17 mnkr exploateringsfinansierad allmän plats
* 62 % försäljningsyta inom projektet
= -10,5 mnkr gatukostnadsersättning
Den totala avsättningen från köpeskillingarna på 20 mnkr för gatukostnadsersättning uppgår
därmed till -10,5 mnkr, vilket ger en försäljningsinkomst på 9,5 mnkr. Med avdrag för utgifter
avseende iordningsställande av kvartersmark som hänför sig till försäljningarna om ca. -5 mnkr,
beräknas projektet ge en exploateringsvinst om 4,5 mnkr.
4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter

Inkomster

Summa

2020

-12 000

2021

-18 000

29 000

11 000

2022

-16 500

13 000

-3 500

2023

-22 500

20 000

-2 500

2024

-22 500

20 000

-2 500

2025

-22 500

20 000

-2 500

2026

-17 000

15 000

-2 000

2027

-1 000

3 500

2 500

2028

-1 000

500

-500

-133 000

121 000

-12 000

Summa

-12 000

15 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År

Intäkt

Kvartersmark

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Netto

2023

0

0

2024

0

0

2025

3 700

-5 900

2026

2 300

-3 600

100

-400

-1 600

6 000

-9 500

100

-400

-3 800

Summa

-2 200

År 2026 bedöms internt markavtal med stadsfastigheter avseende förskola träda i kraft. Den totala
intäkten för de årliga avgälderna bedöms uppgå till 100 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 -400 tkr.

Utbyggnaden av allmän platsmark uppgår till -115 mnkr och utgörs av utgifter för stadsdelspark,
bostadsnära park, ekostråk, dagvattenanläggning, mindre lokalgator samt torg. Utbyggnaden av
stadsdelsparken med dagvattenanläggning bedöms aktiveras år 2025. Torget, bostadsnära park
samt mindre lokalgator bedöms vara klara och aktiveras år 2026. Ekostråket kommer ha en längre
naturnära utvecklingstid med små medel och kommer beräknas vara klar efter 2026. Totala
gatukostnadsersättningar som periodiseras i samband med aktiveringen av allmän platsmark, uppgår
till 108,5 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 enligt tabell ovan till -9,9 mnkr brutto och -3,8 mnkr netto.
4.4 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt om -133 mnkr, bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
Tekniska nämndens Exploateringskategori. De framtida driftskonsekvenserna om -3,8 mnkr
netto, bedöms rymmas inom Fastighets- och gatukontorets beräknade driftskonsekvenser.
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