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1.

Sammanfattning
Syftet med projektet är att ta fram ett verksamhetsområde för logistik och tillverkning med
tillhörande kontor i Lockarp. Målet är att skapa attraktiva logistikytor med kontor vilket
möjliggör ca 1 000 nya arbetsplatser som bidrar till tillväxt och sysselsättning i staden.
Området är förenlig med översiktsplanen som anger markanvändningen särskilt
verksamhetsområde.
Fastighetskontoret beställde detaljplan, år 2015, med syfte att skapa nya verksamheter i
Lockarp. En detaljplan har, genom stadsbyggnadskontoret, upprättats; Sydväst om
Lockarps trafikplats (Dp 5466). Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera
ett verksamhetsområde i anslutning till existerande område vid Lockarps bageri, söder om
Yttre ringvägen. Detaljplanen ger förutsättningar för kvartersmark för logistik- och
kontorsverksamheter om totalt ca 7 hektar. Detaljplan antogs i stadsbyggnadsnämndens
juninämnd 2018.
I detta objektgodkännande ingår kvartersmark om ca 68 000 m2 för verksamheter och ca
7 000 m2 för allmän platsmark.
För att kunna möjliggöra verksamhetsområdet måste erforderliga investeringar i
kvartersmark och allmän platsmark göras. Med anledning av det redovisade
investeringsbehovet görs denna ansökan om objektsgodkännande. Investeringens totala
omfattning uppgår till ca 25 Mkr, där ca 4,9 Mkr avser anläggning av allmän platsmark och
ca 20,1 Mkr anläggning av kvartersmark. De totala driftkostnaderna bedöms uppgå till ca
0,4 Mkr brutto och ca 0,13 Mkr netto. Samtliga driftkostnader avser allmän platsmark.
Planerade bedömda inkomster för försäljningar uppgår till ca 70 Mkr. Prisläge baseras på
dagens prisnivåer.
Genomförandetiden på projektet sker med start under 2019 med detaljprojektering och
efterkommande upphandlingar och väntas kunna slutföras år 2022.
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2.

Förutsättningar

2.1 Bakgrund och syfte
Bakgrund
Fastighetskontoret beställde, i april 2015, detaljplan för område sydväst om Lockarps
trafikplats med syftet att skapa nya verksamheter i Lockarp i anslutning till det befintliga
verksamhetsområdet Lockarps Bageri. Området i detta objektsgodkännande, som är
identisk med den aktuella detaljplanen, ingick i planbeställningen. Den aktuella detaljplanen;
område sydväst om Lockarps trafikplats (Dp 5466), antogs i Stadsbyggnadsnämnden i juni
2018.
Syfte
Syftet med projektet är att ta fram ett verksamhetsområde för logistik och tillverkning med
tillhörande kontor i Lockarp.
Nuvarande markanvändning
Området, som ingår i detta objektgodkännande, ägs av Malmö stad. Området har fram till
2016 i huvudsak bestått av åkermark, med ett mindre trädområde i nordöstra delen där det
tidigare legat en gård. Efter arkeologisk slututgrävning 2016 har matjorden banats av.
Planmässiga förutsättningar
Detaljplanen, Sydväst om Lockarps trafikplats (Dp 5466), omfattar ett område om ca 7
hektar avsedd för särskilt verksamhetsområde med logistik- och kontorsfunktioner.
Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden i juni 2018 och väntas vinna laga kraft år
2018.
Befintliga markupplåtelser och avtal som styr kommunens agerande:
Markreservation i planområdet

Logistikföretaget Catena AB har en markreservation om 40 000 m2 inom planområdets
västra del. Denna markreservation ingår som en del i det bytesavtal som tecknades mellan
parterna Catena AB och Malmö stad under 2016. I väntan på detaljplanens (Dp 5466)
antagande har tekniska nämnden godkänt en förlängning av markreservation fram till 201812-31.
2.2 Mål med projektet
Mål
Skapa nya, attraktiva logistikytor med kontor vilket innebär ca 1 000 nya arbetsplatser som
bidrar till tillväxt och sysselsättning i staden.
Målsättningen är byggklar kvartersmark för verksamheter kontor, logistik och lager under år
2019.
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2.3 Koppling till nämndsmål
Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete
• 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 syftar till att stärka långsiktiga planeringsstrategier, skapa byggklar mark för nya
verksamheter för olika typer av företag inom logistik och tillverkning som skapar nya
arbetstillfällen till staden.
Målområde 5 – En jämlik stad

• Användningen av transportsystemet ska bli jämställt och andelen biltrafik ska minska till förmån för
hållbara transportslag.
Projektet syftar till att skapa logistikytor i staden som bidrar till att förbättra tillgänglighet för
godshantering och e-handelslösningar med korta hållbara transporter in till staden.
Målområde 8 – en ekologiskt hållbar stad

• Kommunens markinnehav ska användas till Malmös utveckling och bidra till att stärka stadens ekonomi.
Projektet innebär en exploateringsvinst vilket bidrar till att stärka stadens ekonomi.
• Tekniska nämnden ska erbjuda attraktiva stadsmiljöer och trafiksystem med låg miljöpåverkan.
Projektet skapar nya gång- och cykelstråk i sydöstra Malmö samt genom planering av ny
kollektivtrafik till och från området.

• Tekniska nämnden ska främja Malmöbornas tillgång till natur, parker och vattenområden.
Projektet främjar Malmöbornas tillgång till natur- och vattenområden då en mindre del
bevaras som NATUR (se bild detaljplanekarta) samt till cykelanslutningar utmed Arrievägen
som bidrar till att det blir lättare att cykla till det öppna landskapet utanför Yttre ringvägen.
Vidare anläggs en dagvattenanläggning SKYDD (se bild detaljplanekarta) i områdets västra
del.
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2.4 Detaljplan

Beställare av detaljplan

Fastighetskontoret har stått som beställare till detaljplan, (Dp5466). Detaljplanen beställdes
april 2015.

Bild visar plankarta enligt antagandehandling för detaljplan DP 5466.

Status på planarbetet

Arbetet med detaljplanen, (Dp 5466), har pågick mellan 2015-2018. Planen gick upp till
samråd under våren 2017 och granskningshandlingar gick upp till granskning i mars 2018.
Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämndens juninämnd 2018.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

Syftet med detaljplanen är att etablera ett verksamhetsområde i anslutning till redan
existerande område vid Lockarps bageri, söder om Yttre ringvägen.
Planläggningen motiveras av ett uttalat behov av större industritomter i Malmö.
Detaljplanen medger industri/logistikverksamhet och kontor samt bilservice.
Bebyggelse kommer att uppföras för en större verksamhet på en större fastighet i
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planområdets västra del och på mindre fastigheter i anslutning till Arrievägen i öster. Vidare
kommer ett område med befintliga träd bevaras som NATUR i planområdets nordöstra del
närmast Arrievägen och en dagvattenanläggning, SKYDD, i västra delen av planen.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen som anger markanvändningen särskilt
verksamhetsområde.

Ytor för allmän platsmark och kvartersmark

De totala ytorna för allmän platsmark är ca 7 000 m2 och för kvartersmark är ca 68 000 m2.

2.5 Geografisk avgränsning

Områdets avgränsning

Projektområdet, Lockarp 8 (projektnummer 6586) är på totalt ca 75 000 m2. Området
avskärmas åt norr av en trädridå emot Yttre ringvägen, en ridå som är etablerad i samband
med anläggningen av vägen. Området avgränsas i söder av Ystadbanan som trafikeras av
tågtrafik mellan Trelleborg/Ystad och Malmö. Området avgränsas i öster av Arrievägen.
Precis väster om det aktuella området har ett reservat om ca 10 000 m2 lämnats för framtida
järnvägsutbyggnad.

Karta visar avgränsning för projektområdet, projektnummer 6586, Lockarp 8. Området avgränsas av
Yttre ringvägen i norr, Ystadbanan i söder och Arrievägen i öster.

Berörda fastigheter o markägoförhållanden
Lockarp 24:1 – Ägs av Malmö kommun
Lockarp 8:2 – Ägs av Malmö kommun
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2.6 Investeringens omfattning
För att kunna genomföra projektet måste bl a följande åtgärder genomföras, vilka omfattas
av denna ansökan om objektsgodkännande.

Markmiljöundersökningar samt andra utredningar
Historisk inventering av markförutsättningarna projektområdet har genomförts under 2016.

Efterbehandling av förorenad mark
Bedömningen är att området inte behöver efterbehandlas.

Geoteknik
Geoteknisk undersökning har genomförts under 2016. Bedömningen är att
grundläggningsförhållandena är övervägande god då marken består av naturligt lagrad
lermorän och sand. Vid projektering ska kompletterande undersökningar genomföras.

Arkeologi
En arkeologisk slutundersökning av projektområdet har genomförts under 2016. Besked
har inkommit från Länsstyrelsen 2017-01-03 om att inga fler arkeologiska insatser är
nödvändiga inom den aktuella ytan.

Förvärv
Då Malmö kommun är markägare av all mark kommer inga förvärv vara nödvändiga inom
projektområdet.

Grovterrassering, andra markarbeten
Grovterrassering och andra markarbeten kommer att genomföras under 2019.

Anläggande av gator, natur, belysning
•

•
•
•
•

Byggator och belysning på kvartersmark från Arrievägen till de kommande tomterna
färdigställs under 2019. Efter det att gator och belysning färdigställts inom
kvartersmark ska dessa överföras till en gemensamhetsanläggning.
Byggator och belysning på allmän plats utmed Arrievägen kommer att färdigställas
under 2019.
Naturområdet i projektområdets nordöstra del iordningställs genom mindre
gallringar av sly för att lyfta fram befintliga träd.
Anläggning av allmän plats utom plan avser trafiklösningar för Arrievägen.
Hela projektet väntas vara helt färdigställt senast 2022.

Anläggande av fördröjningsmagasin för dagvatten
Dagvattenutredning har genomförts under 2016. I utredningen föreslås en damm för
dagvattenhantering som placerats i områdets västra del. Vattenmängderna vid ett 1008 (17)

årsregn tas om hand i den dagvattendamm med svämvallar som anläggs inom området.
Anläggande av fördröjningsmagasin för dagvatten genomförs och färdigställs under 2019.
Servitut kommer att skrivas in i avtalen vid försäljning med åtkomst till
fördröjningsmagasin.

Rivning
Då området har använts som jordbruksmark finns inga byggnader inom området. Således
sker ingen rivning inom området.

Ledningsomläggning
Det finns inga ledningar inom projektområdet.
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3.

Projektets genomförande

3.1 Tidigare och kommande beslut i ärendet

Särskilt verksamhetsområde i översiktsplan

Projektområdet är utpekat i översiktsplan som område för särskilda verksamheter.

Markreservation i projektområdet

Logistikföretaget Catena AB har en markreservation om 40 000 m2 inom planområdets
västra del. Denna markreservation ingår som en del i det bytesavtal som tecknades mellan
parterna Catena AB och Malmö stad under 2016. I väntan på detaljplanens (Dp 5466)
antagande har tekniska nämnden godkänt en förlängning av markreservation fram till 201812-31.
3.2 Kvartersmark
Den totala ytan för kvartersmark blir ca 68 000 m2 i ett sammanhållet område mellan
reningsanläggning för dagvatten i väster, Yttre ringvägen i norr, Arrievägen i öster och
Ystadbanan i söder. Av de totalt 68 000 m2 blir 3 000 m2 väg och 65 000 m2 tomtytor.

3.3 Planerade försäljningar respektive upplåtelser av mark
Totalt väntas 65 000 m2 tomtmark försäljas/upplåtas.
3.4

Allmän platsmark
Den totala ytan för allmän platsmark blir ca 7 000 m2 i form av reningsanläggning för
dagvatten i västra delen (ca 4 000 m2), natur i nordöstra delen (ca 2 500 m2) och cykelbana
och träd utmed Arrievägen (ca 500 m2).

3.5

Upphandling av entreprenad
Upphandling av entreprenad sker efter laga vunnen detaljplan, dvs under 2018-2019.
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4.

Tidplan
Tidplan Lockarp 8 - projektnummer 6586
2018
Antagande av detaljplan
Laga kraft
Upphandling av entreprenad
Terrassering och markåtgärder
Färdigställande av byggator/belysning kvartersmark
Färdigställande av byggator/belysning allmän platsArrievägen
Färdigställande av fördröjningsmagasin för
dagvatten
Färdigställande av natur

2019

2020

x
x
x

x

x

x

X
X
X
X

x
x

Hela projektet väntas vara helt avslutat 2022
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5.

Ekonomi
Nedan beskrivs de ekonomiska konsekvenserna för detta förslag till objektsgodkännande.

5.1 Investeringskalkyl
Projektnetto:
+ 70 Mkr köpeskillingar
- 20,1 Mkr anläggning av kvartersmark
- 4,9 Mkr anläggning av allmän platsmark
= + 45 Mkr Projektnetto
5.2 Inkomster
Totalt marknadsvärde av tomtmark inom projektet som kan utvecklas och säljas av
kommunen, bedöms uppgå till ca 70 Mkr. Detta utgörs av ett område för logistik- och
kontorsverksamhet, vilket skapar ca 1 000 nya arbetsplatser. I kalkylen förutsätts all
kvartersmark avyttras genom försäljning.
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5.3 Investeringsutgifter
Investeringsutgifter, tkr (utgifter med plustecken)
Kvartersmark

Tkr
Anläggning av allmän plats,
inom plan
Anläggning av allmän plats,
utom plan
Ingående markvärde

Allmän platsmark
Externt
finansierad
invest.

Totalt

SkatteExpl.finansierad finansierad
invest.
invest.
2 000

2 000

1 500

1 500

315

35

350

Plankostnader

1 350

150

1 500

Grovterrassering

3 600

400

4 000

Markarbeten, kvartersmark

2 000

Arkeologi

5 400

600

6 000

Geoteknik

225

25

250

Fastighetsbildning

150

150

4 000

4 000

Gemensamhetsanläggning
Utredningar

180

2 000

20

200

Projektledning

1 000

Övrigt

1 350

150

1 500

19 570

4 880

24 450

500

50

550

20 070

4 930

25 000

20 100

4 900

25 000

Summa före kreditivränta
Kreditivränta
Summa investeringsutgifter
Summa investeringsutgifter
avrundad

1 000

Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge år 2018. Kreditivräntan har beräknats med
procentsatsen 1,75.
Den totala investeringsutgiften inom projektet bedöms till 25 Mkr.
Preliminärt beräknade utgifter för att iordningsställa allmän plats uppgår till 3,5 Mkr.
Tillkommande indirekta utgifter och kreditivränta uppgår till 1,4 Mkr, vilket gör att den
totala utgiften för allmän platsmark i detta objektsgodkännande beräknas till 4,9 Mkr. All
utbyggnad av allmän plats inom projektet finansieras till 100 % av exploateringsinkomster.
Anläggning av allmän plats utom plan avser trafiklösningar för Arrievägen.
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Vid fördelning av indirekta utgifter, vilka i detta projekt består av ingående markvärde,
plankostnad, grovterrassering, arkeologi, geoteknik, utredningar samt övriga utgifter, har
arealmodellen använts där ca 90 % tillförts kvartersmark och resterande 10 % allmän
platsmark.
Iordningsställande av kvartersmark, inklusive indirekta utgifter och kreditivränta uppgår till
20,1 Mkr.
Investeringsutgifter före år 2018 på ca 6,5 Mkr består till största delen av arkeologi.
5.4 Likviditetsplanering investeringsutgifter och försäljningar
Likviditetsplanering, tkr
Likviditetsbehov

År

Investeringsutgifter

Kreditivränta

Bedömda
totala
försäljningar
per år

Totalt

Kvarters- Allmän Kvarters- Allmän
mark
plats
mark
plats
-2017

-5 900

-545

-60

-6 505

2018

-5 630

-335

-170

-6 135

2019

-5 100

-2 200

-180

-20

40 000

32 500

2020

-2 450

-1 750

-90

-30

20 000

15 680

2021

-490

-50

10 000

9 460

-19 570

-4 880

70 000

45 000

Summa

-500

-50

5.5 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.
+ 4,9 Mkr exploateringsfinansierad allmän platsmark
* 100 % försäljningsyta inom projektet
= 4,9 Mkr gatukostnadsersättning
Den totala avsättningen från köpeskillingarna på 70 Mkr för gatukostnadsersättning uppgår
därmed till -4,9 Mkr, vilket ger en försäljningsinkomst på 65,1 Mkr. Med avdrag för utgifter
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för iordningsställande för kvartersmark om -20,1 Mkr, beräknas exploateringsvinsten till 45
Mkr.

5.6 Saneringskostnader
Enligt bedömning gjord av fastighetskontorets markmiljöspecialist finns ingen sanering som
behöver åtgärdas inom projektområdet.
5.6 Kalkyl driftkonsekvenser
+ 270 tkr intäkt, periodiserad gatukostnadsersättning om 4 900 tkr
- 400 tkr kostnad allmän platsmark (drift och underhåll, ränta och avskrivning)
= -130 tkr driftkonsekvens, netto
Ingen driftkonsekvens kommer att uppstå för kvartersmarksutgifterna, då all tomtmark
kommer att försäljas. Det är endast vid intern markupplåtelse eller vid tomträttsupplåtelse
driftkonsekvens avseende kvartersmark uppstår.

Driftkonsekvenser, tkr (kostnader med minustecken)
Allmän platsmark

År

Varav
Varav explInv. att
skattefinansierad
aktivera finansierad
allmän
allmän
platsmark
platsmark

Periodiserad
gatukostnads
ersättning
(försäljning)

(Brutto)
Kostnader
(drift o
underhåll
samt kapitalkostnader)

Netto

2018
2019
2020
Summa

4 900
4 900

0
0

4 900
4 900

270
270

-400
-400

-130
-130

Utbyggnad av allmän plats bedöms vara klar är 2020 och då också tas i bruk. All allmän
plats inom projektet är exploateringsfinansierad. Dessutom bedöms all kvartersmark i
nuläget försäljas, vilket innebär att gatukostnadsersättningen från köpeskillingarna
finansierar kapitalkostnaderna som uppstår vid aktivering. Nettoposten består därmed
endast av drift och underhåll.
För beräkning av periodiserad gatukostnadsersättning/kapitalkostnader har nuvarande
internräntesats 3 % använts och för avskrivningstiden har en schablon på 40 år använts,
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vilket motsvarar 2,5 %. För beräkning av drift- och underhållskostnader av allmän plats har
en schablon tagits upp motsvarande 2,75 %.
Driftkonsekvenserna beräknas enligt tabell ovan till -400 tkr brutto och -130 tkr netto.

5.7 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt finns med i budgetskrivelse 2019 till ett belopp av totalt 23 Mkr,
fördelat på flertalet år. Projektets utgifter bedöms därmed rymmas inom den planerade
budgetramen för exploateringsutgifter.
De framtida driftkonsekvenserna har ingått i den senast framtagna sammanställningen av
beräknade driftkonsekvenser år 2018-2024, med ett belopp om -130 tkr.

5.8 Lönsamhetsbedömning
Marknadsvärdet av tomtmark inom projektet bedöms till 70 Mkr, vilket består i förväntad
direkt försäljning av byggrätter. Totalt bedöms investeringsutgifterna för projektet uppgå till
ca -25 Mkr, vilket gör att exploateringsprojektet utifrån detta anses lönsamt att genomföra.
Projektet bedöms generera en exploateringsvinst på ca 45 Mkr.

5.9 Kopplingar till andra projekt och följdinvesteringar
• Redogörelse för ekonomiska kopplingar till andra projekt, eventuella nödvändiga
följdinvesteringar
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6.

Osäkerhet och risker

• Detaljplanen blir överklagad.
• Hittills okända föroreningar som upptäcks inom entreprenaden.
• Entreprenad- och konsultkostnader kan variera kraftigt i pris eftersom de är
konjunkturberoende.
• Finns det någon osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna specificerat på inkomster och utgifter.

17 (17)

