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1. Sammanfattning
Objektgodkännandet avser projekt exploateringsprojekt 7020, Härbärget, i Hyllie (projektet).
Syftet med projektet är att göra det möjligt att uppföra blandad stadsbebyggelse med
offentliga vistelsemiljöer och mötesplatser, och därmed färdigställa den sista pusselbiten i
stadsmiljön kring Hyllie stationstorg. Projektet syftar till att utveckla, ny blandad stadsbebyggelse
med kontor, bostäder och arbetsplatser i Hyllies epicentrum. Det nya området ska möjliggöra
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar och sammantaget bidra till det rekordgröna
Hyllie.
Projektet, inom detaljplan 5589 för Härbärget 1 m.fl., i Hyllie, baseras på det förslag (The
Embassy of Sharing) som utsågs som vinnare i Malmö kommuns markanvisningstävling för
kvarteret Härbärget 2017, framtaget av byggaktör Midroc tillsammans med Wingårdhs
Arkitektkontor.
Projektet möjliggör uppförandet av ny blandad stadsbebyggelse i form av bostäder,
kontor, restauranger, olika former av mötesplatser, verksamhetslokaler, parkeringsgarage och
cykelparkering. För att skapa bästa möjliga förutsättningar att kunna anordna en attraktiv och
inbjudande entré i öster till planområdet, via torgstråket, omfattar planområdet en del av den
slänt ner mot Citytunneln som idag är reglerad som trafikområde för järnväg. Med hjälp av
exempelvis en ny stödmur mot spåren kan marken innanför muren höjas upp till samma nivå
som Hyllie boulevard och där uppe skapa mer rum för torgyta, mindre byggnader och allmänna
cykelparkeringar.
Projektet kommer att bidra till en fortsatt blandad stadsbebyggelse i stationsnära läge.
Sammanlagt möjliggör planförslaget ungefär 300 bostäder, 21 000 kvadratmeter kontorsyta
och 7000 kvadratmeter för andra typer av verksamheter.
Detaljplanen beställdes av Fastighet- och gatukontoret i december 2017 (dåvarande
Fastighetskontoret). Samråd pågick juni-aug 2019, granskning juni-aug 2020 och förväntas
antagas av stadsbyggnadsnämnden i november 2020. Markområdet, som omfattar drygt 20 000
kvm, ägs idag huvudsakligen av Malmö kommun. Mindre del av planområdets södra delar ägs av
Trafikverket inom det område som idag är reglerat som järnvägsområde för Citytunneln.
Projektet ligger väl i linje med tekniska nämndens mål.
Detta objektgodkännande omfattar genomförandet av hela exploateringsområdet och avses
belasta kategori Exploatering.
Den totala utgiften inom projektet beräknas till -153 mnkr medan de bedömda inkomsterna
beräknas till 252 mnkr. Detta ger ett projektnetto om 99 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas till
-10,3 mnkr brutto och -3,4 mnkr netto.
Projektet bedöms ha en genomförandetid som sträcker sig till och med år 2028.

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 kompletterar och bidrar till en fortsatt
attraktiv och blandad stadsbebyggelse genom fler bostäder, kontor, restauranger, olika former av
mötesplatser och verksamhetslokaler. Detta projekt är ett strategiskt viktigt område i
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målsättningen att färdigställa den sista pusselbiten i stadsmiljön kring Hyllie stationstorg i dess
stationsnära läge.
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
och trygga skolmiljöer. Hyllies centrala plats i regionen ska ge det en internationell karaktär men med en tydlig
egen identitet: öresundskt internationell.

Figur 1. Projektområdet markerat med röd kant.

2.2 Stadens mål
Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för ”exploatering av mark
inom kommunen” genom att planera, utveckla och möjliggöra färdigställandet av en blandad
stadsbebyggelse inom mark som ägs av Malmö kommun.
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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 ca 1800 arbetstillfällen inom kontor och verksamheter som möjliggörs
genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden
samt ca 300 färdigställda bostäder inom Storstadspaketets influensområde.
Projektet bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål ”Malmö stad ska genom
planeringen av staden verka för minskad segregation”. Denna bedömning grundas på att projektet
möjliggör ungefär 300 bostäder.
2.3 Leveransmål
Projektet kommer efter genomförandet ha möjliggjort ca 300 bostäder, butikslokaler, kontor och
verksamheter med ca 1800 nya arbetsplatser, ett parkeringshus med ca 300 parkeringsplatser samt
en cykelparkering för ca 500 cykelplatser. Området kommer förutom detta innehålla en öppen
dagvattenanläggning i form av kanalsystem som avser att hantera områdets dagvatten och skyfall.
I områdets mitt föreslås ett tvärsgående, grönskande torgstråk som på ett tydligt sätt kopplar
området med Hyllie stationstorg i öster och till framtida stadsbebyggelse i väster.
Infrastruktur i form av en gata längs västra kanten av exploateringsområdet, en stödkonstruktion
i den sydöstra delen av området mot Citytunneln samt lokalgator inom området binder samman
området till sin helhet i staden och centrala Hyllie.
Genom det aktuella projektet färdigställs den sista pusselbiten i stadsmiljön kring Hyllie
stationstorg i dess stationsnära läge. Detta projekt är ett strategiskt viktigt område i målsättningen
att bygga och binda ihop staden.

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Området för den aktuella detaljplanen omfattar fastigheten Härbärget 1, del av Hyllie 7:3, del av
Hyllie 4:2 och del av Järnvägen 1:1. Marken inom Härbärget 1, del av Hyllie 7:3 samt del av Hyllie
4:2 är idag obebyggd och består av råmark. Lagfaren ägare till fastigheterna är, förutom Järnvägen
1:1 vilken ägs av Trafikverket, Malmö kommun.
Exploateringsområdet och projektet avgränsas av detaljplanens gränser samt inkluderar Hyllie
stationsväg. Planområdet avgränsas i norr av Hyllie stationsväg, i öster a Hyllie boulevard och i
söder av järnvägsområdet. I väster omfattar planområdet del av befintligt område för
markparkering, den så kallade P Väster. Området, för vilket det finns ett pågående
planprogramsarbete, omfattar drygt 20 000 kvadratmeter.
3.2 Detaljplan
Fastighet- och gatukontoret beställde december 2017 (dåvarande Fastighetskontoret) detaljplan
för fastigheten Härbärget 1 m.fl. i Hyllie i Malmö. Syftet var att möjliggöra byggnation av kontor,
verksamheter, bostäder, parkeringsgarage och cykelparkering. Arbetet med detaljplanen (Dp
5589) har pågått sedan 2018. Samråd pågick juni-aug 2019, granskning juni-aug 2020 och
förväntas antagas av stadsbyggnadsnämnden i november 2020.
Sammanlagt möjliggör planförslaget ungefär 300 bostäder, 21 000 kvadratmeter kontorsyta
och 7000 kvadratmeter för andra typer av verksamheter, ca 300 parkeringsplatser samt ett
cykelhus med plats för ca 500 cykelplatser. Detaljplanen omfattar även en ny gata längs västra
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kanten av området, möjliggör för uppbyggnaden av en stödkonstruktion i den sydöstra delen av
området mot Citytunneln samt lokalgator inom området.
Inom planområdet föreslås sex olika kvarter. Inom samtliga kvarter möjliggörs underjordisk
parkering. Ett syfte med detaljplanen är att uppnå en varierad stadsbebyggelse inom planområdet
som kan vara hållbar över tid. Detta gäller för såväl utformning som användning. Fyra av
kvarteren är i huvudsak reglerade genom användningarna Centrum och Kontor i syfte att kunna
möjliggöra en stor variation såsom exempelvis centrumverksamhet, butikslokaler, restauranger,
mötesplatser och möteslokaler, hotell och long-stay, småskaligt hantverk och produktion. Ett av
dessa kvarter innehåller även en mindre del bostäder. Det femte kvarteret omfattar ett större
bostadskvarter. Det sjätte kvarteret föreslås omfatta ett antal paviljonger som utgör ett basarstråk
och kan innehålla exempelvis saluhall, restauranger, kiosker, föreningslokaler, marknader,
boulebanor och liknande. Inom detta kvarter möjliggörs även anordnande av parkeringshus för
cyklar.

Figur 2 Utdrag ur plankartan för detaljplan 5589, från granskningshandlingarna.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Projektet ingår i influensområdet för Storstadspaketet men innebär ingen investering inom
Storstadspaketets åtaganden.
Projektet angränsar till det pågående planeringsarbetet för planprogram kallat Västra Hyllie.
Projektet ska gestaltningsmässigt och stadsmässigt kopplas an till de södra delarna om
Citytunneln, exploateringsprojektet kallat Söder om spåren.
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
År 2017 höll Fastighets- och gatukontoret en markanvisningstävling om att bebygga fastigheten
Härbärget 1 och del av Hyllie 4:2 i Hyllie (exploateringsområdet). Det förslag som utsågs som
6 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande
Mallversion 1.1

vinnare i tävlingen heter Embassy of Sharing och togs fram av Midroc, för vilket ett
markanvisningsavtal tecknades hösten 2019.
Fastighets- och gatukontoret kommer att ta fram överlåtelseavtal i form av köpeavtal där
kommunal mark överlåts till exploatören (Midroc) som blivande fastighetsägare.
Fastighets- och gatukontoret kommer att ta fram avtal avseende markköp av/markbyte med
Trafikverkets mark.
En förutsättning för genomförandet är ansökan och beslut om tillstånd från Trafikverket att få
lov att bygga stödkonstruktion inom skyddsavståndet till Citytunneln.
Ett samverkansavtal med VA-syd kommer att tas fram för att reglera och fastställa
kostnadsfördelning samt ansvarsområden.
3.5 Genomförande
Den föreslagna investeringen kopplat till detta objektsgodkännande omfattar genomförandet av
hela exploateringsområdet samt Hyllie stationsväg.
Längs exploateringsområdets norra kant ska sektionen för Hyllie stationsväg breddas och
kompletteras med cykelbana samt en rad med trädplanteringar på södra sidan. Längs
exploateringsområdets sydöstra kant längs Citytunneln ska en stödkonstruktion anläggas. Längs
områdets västra sida ska en ny gata byggas. Gatans sektion ska bestå av gångbana, trädrad och
körbana. Inom området ska lokalgator, torg, planteringar och en öppen dagvattenhantering i
form av kanalsystem anläggas.
Den allmänna platsmarken kommer att anläggas i två etapper. Första etappen består utav
byggator och den andra etappen utav färdigställande.
3.6 Tidplan
Moment
Detaljprojektering
Entreprenad Byggata
Entreprenad Stödmur
Entreprenad Cykelhus
Entreprenad Färdigställande

Start
2021 Q1
2022 Q1
2023 Q1
2023 Q4
2027 Q1

Slut
2022 Q1
2023 Q1
2023 Q4
2024 Q4
2028 Q2
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3.7 Potentiella föroreningar
Det har under 2019 genomförts en översiktlig markundersökning inom aktuellt område.
Proverna analyserades på petroliumämnen, PAH, metaller och två prover analyserades på DDT
och Aldrin/dieldrin. Alla halterna var under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning, en analys hade ett ämne (kadmium) som hade halt över Naturvårdsverkets halt
för mindre än ringa risk. Men eftersom kadmium förekommer naturligt i Skåne i lite högre halter
än resten av Sverige bedöms det inte som allvarligt. Inga indikationer finns att det kan
förekomma förhöjda halter och inga saneringsåtgärder bedöms som nödvändiga.
3.8 Osäkerhet och risker
De risker och osäkerheter som bedöms finnas för projektets genomförande är:
Detaljplanen blir överklagad
Entreprenad- och konsultkostnader blir högre än kalkylerat pga. konjunkturberoende
Entreprenadupphandlingarna blir överklagade
Hittills okända föroreningar upptäcks inom entreprenaden
Tillstånd från Trafikverket dröjer längre än förväntat
Dagvattenlösningarna (öppna kanalsystemen och regnbäddar) har en osäkerhetsfaktor
avseende faktisk ansvars- och kostnadsfördelning
o Osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna
o
o
o
o
o
o

Ovan risker och osäkerheter kommer hanteras i det fortsatta arbetet.
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala utgiften inom projektet beräknas till -153 mnkr medan de bedömda inkomsterna
beräknas till 252 mnkr. Detta ger ett projektnetto om 99 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas till
-10,3 mnkr brutto och -3,4 mnkr netto.
Projektkalkyl Exploatering
Köpeskilling
Summa inkomster

Tkr
252 000
252 000

Allmän platsmark
Entreprenad
Projektering
Byggprojektledning
Kreditivränta
Oförutsett

-95 700
-8 500
-5 500
-2 000
-7 500

Kvartersmark
Markarbete
Fastighetsbildning
Kreditivränta

-500
-500
-300

Gemensamma utgifter
Intern tid
Förvärv
Utredningar
Oförutsett
Summa utgifter
Projektnetto

-3 000
-7 500
-1 000
-21 000
-153 000
99 000

4.1.1 Utgifter
Den totala investeringsutgiften inom detta objektsgodkännande beräknas till -153 mnkr.
Utgifterna för allmän plats uppgår till -125 mnkr, inklusive tillkommande fördelade gemensamma
utgifter och kreditivränta. Vid fördelning av gemensamma utgifter, vilka i detta projekt består av
intern tid, plankostnader samt utredningar, har arealmodellen använts där 75% tillförts
kvartersmark och resterande 25% allmän plats. Av den totala utgiften på -125 mnkr avser -29
mnkr utbyggnad av en ny gata längs västra kanten av området samt lokalgator inom området. I
områdets mitt planeras ett tvärsgående grönskande torgstråk samt en cykelparkering för ca. 500
cykelplatser. Utgiften för torg och cykelparkering bedöms till -80 mnkr. Återstående -16 mnkr
avser utbyggnad av stödmur.
Investeringsutgiften för kvartersmark inklusive fördelade gemensamma utgifter och kreditivränta,
uppgår till -28 mnkr. Kvartersmark avser i detta objektsgodkännande markförvärv på -7,5 mnkr
samt utgifter för iordningställandet av tomtmark som ska säljas av kommunen om -20,5.
De upparbetade investeringsutgifterna till och med år 2020 kommer att vara -4 mnkr och består
till största delen av plankostnader, markarbeten, projektering och oförutsett.
Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge oktober 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 252 mnkr. Totalt marknadsvärde av tomtmark
inom projektet som kan säljas av kommunen, bedöms uppgå till 252 mnkr. Detta utgörs av ett
område för ca. 300 bostäder, kontorsyta om ca. 21 000 kvm, verksamheter om ca. 7000 kvm samt
ett parkeringshus.
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
-125 mnkr allmän platsmark, investeringsutgift
+0 mnkr gatukostnadsersättning från exploatörer
= -125 mnkr exploateringsfinansierad allmän plats
* 100 % försäljningsyta inom projektet
= -125 mnkr gatukostnadsersättning
Avsättningar för Hyllie stadsdelspark
Enligt tidigare beslut av objektsgodkännandet för projektet Stadsdelsparken i Hyllie (detaljplan
5592), ska stadsdelsparken finansieras till 90% genom exploatering som sker i centrala och södra
Hyllie. Resterande 10% ska skattefinansieras. Det här projektet ska i enlighet med
objektgodkännandet för stadsdelsparken, avsätta ca. -25 mnkr från köpeskillingar i
gatukostnadsersättning för stadsdelsparkens finansiering.
Den totala avsättningen från köpeskillingarna på 252 mnkr för gatukostnadsersättning uppgår
därmed till -125 mnkr, vilket ger en försäljningsinkomst på 127 mnkr. Med avdrag för utgifter
avseende iordningställandet av kvartersmark som hänför sig till försäljningen om ca -28 mnkr,
samt gatukostnadsersättning för finansiering av Stadsdelsparken i Hyllie om ca. -25 mnkr,
beräknas exploateringsvinsten till 74 mnkr.
4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
tom 2020
-4 000
2021
-7 500
40 000
2022
-36 500
40 000
2023
-22 000
23 000
2024
-3 000
80 000
3025
-3 000
29 000
2026
-9 000
2027
-34 000
40 000
2028
-34 000
Summa
-153 000
252 000

Summa
32 500
3 500
1 000
77 000
26 000
-9 000
6 000
-34 000
99 000
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4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2023
3 000
-4 500
2024
2025
2026
2027
2028
3 900
-5 800
Summa
6 900
-10 300

Netto
-1 500
0
0
0
0
-1 900
-3 400

Utbyggnaden av allmän platsmark uppgår till -125 mnkr och utgörs av utgifter för byggator,
stödmur, torg samt cykelparkering med pumpstation. Utbyggnaden av byggator och stödmur
bedöms aktiveras år 2023. Torg och cykelparkering bedöms vara klara och aktiveras år 2028.
Totala gatukostnadsersättningar som periodiseras i samband med aktiveringen av allmän
platsmark, uppgår till 125 mnkr, enligt stycke 4.1.2 ovan. För beräkning av periodiserad
gatukostnadsersättning/kapitalkostnader har nuvarande internräntesats om 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 -10,3 mnkr brutto och -3,4 mnkr 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 2021 och framåt om -149 mnkr,
bedöms därmed rymmas inom den totala budgetramen för Tekniska nämndens
Exploateringskategori. De framtida driftskonsekvenserna om -3,4 mnkr netto, bedöms rymmas
inom Fastighets- och gatukontorets beräknade driftskonsekvenser. Projektet genererar även en
exploateringsvinst som beräknas till 74 mnkr.
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