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Sammanfattning

Projektet avser färdigställande av allmän platsmark inom kv Cementen NV. Projektområdet
består av 2 st detaljplaner, DP 5303 och DP 5306. Detaljplan DP 5303 vann laga kraft 2015-1207. Detaljplanen möjliggör nybyggnation av ca 800 bostäder, p-hus, förskola, gator, och park.
Detaljplan 5306 vann laga kraft 2017-07-20 och möjliggör nybyggnation av ca 300 bostäder.
Arbeten tillhörande DP 5303 finansieras enligt exploateringsavtal till 94% av 1 st exploatör.
Arbeten tillhörande DP 5306 finansieras enligt exploateringsavtal till 100% av 2 st exploatörer.
Färdigställandet av allmän platsmark innebär anläggandet av en gångfartsgata i öst-västlig
riktning, 2 st lokalgator i nordsydlig riktning samt en park med lekplats.
Kostnaden för genomförandet av detta delprojekt är beräknad till 23 400 000 kr.
Finansiering:
Exploatörer 22 350 000 kr
Fastighets- och gatukontoret netto: 1 050 000 kr
Driftskonsekvenser för projektet beräknas uppgå till 1 805 000 kronor brutto (netto 575 000
kronor) från år 2020.
200 000 kr är drift- (inkl. vinterhållning) och 320 000 kr är underhållskostnader.
Kapitalkostnaderna beräknas till 1 285 000 kr brutto, 55 000 kr netto då inbetalningar från
exploatörer täcker del av kapitalkostnaderna.
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Bakgrund/förutsättningar

Limhamn är en allsidig yttre stadsdel i Malmö. Den historiska bakgrunden som självständigt
samhälle till 1915 är främsta orsaken till detta. Limhamn utvecklades precis som Malmö, i och
med industrialismen till en ort med tung industri och hamnverksamhet. Denna har nu avvecklats
till stor del, vilket innebär att stora områden med havsnära lägen kan frigöras för ny
stadsutveckling.

Fig 1. Bild över Cementenområdet, 1998. Aktuellt projektområde markerat i gult.
Ett övergripande mål i omdaningen blir att knyta den nya bebyggelsen till det befintliga
Limhamn. Tanken är att Limhamns industriområde, tillsammans med Ön och Limhamns hamn,
ska utvecklas till en stadsdel i Limhamn med bostäder, arbetsplatser, service, rekreation, kultur,
nya hamnfunktioner m.m. Förutsättningarna att kunna skapa en unik och spännande stadsdel
kring hamnbassäng och i anslutning till Ribersborgsstranden är de bästa tänkbara.
Projektområdet innefattar 2 st detaljplaner. Den större, DP 5303, vann laga kraft 2015-12-07 och
möjliggör nybyggnation av ca 800 bostäder, p-hus, förskola, gator, och park. Området för DP
5303 exploateras av Skanska som i skrivande stund är igång med byggnationen av bostäder. Inom
denna detaljplan har sedan tidigare området sanerats och byggator inkl. vatten och avlopp och
fjärrvärme har anlagts under 2017 i enighet med tidigare beslut TN GK – 2017–119.
En mindre, Detaljplan 5306, vann laga kraft 2017-07-20 och möjliggör nybyggnation av ca 300
bostäder. Inom detta område har ingen byggata anlagts och befintlig bebyggelse står kvar.
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Fig 2. Röd färg visar aktuellt område som är föremål för byggnation
2.1 Syfte
Syftet är att uppfylla detaljplanernas intentioner. Planområdet innehåller förutom ca 1100
bostäder en park på ca 3000 kvm med lekplats, en förskola och en genomgående gångfartgata
som knyter samman kajen med Magasinsgatan och Gjuteriparken öster om planområdet. Inom
hela området anger planerna att det är möjligt att anordna centrumfunktioner inklusive handel,
kontor och vård. I vissa lägen slår planerna även fast att det ska finnas lokaler som ett
komplement och ett positivt tillskott till de bostäder som föreslås.
2.2 Avgränsning
Projektet i sin helhet avgränsas till allmän platsmark inom aktuella detaljplaner (se fig 2, 4 och 5).
2.3 Effektmål
Utvecklingen av Cementen nordvästra delen knyter an till Malmö stads övergripande mål att
Malmö ska växa hållbart och erbjuda bostäder i en unik miljö. I aktuellt området innebär detta att:
• Förse de boende med ändamålsenlig gatumiljö.
• Ge tillgång till rekreation i områdets park och kring hamnbassängen.
• Ge plats för ny gångfartsgata som förbinder Magasinsgatan med kajstråket.
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2.4 Leverans- och projektmål
Leveransmålet för projektet är anläggande av allmän platsmark som består av:
-

300 m lokalgata

-

450 m gångfartsgata

-

3000 kvm park inkl. lekplats

Fig 3. Illustration över gångfartsgata och park.
2.5 Målsynkronisering
Projektet erbjuder och förhåller sig väl till olika mål inom Malmö stad, bl.a.
kommunfullmäktigemålen att:
”Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en
attraktiv och tillgänglig stad. Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra
hållbara val.” och ”Alla i Malmö ska känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga
rum.”
Projektet anknyter även till följande tekniska nämndmål:
”Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn och ungdomar att utveckla sin självständighet.”
”Den offentliga miljön ska vara tillgänglig för alla på likvärdiga villkor”.
”Tekniska nämnden ska bidra till stadsmiljöer och trafiksystem som är trygga, tillgängliga och säkra.”
”Tekniska nämnden ska erbjuda attraktiva stadsmiljöer och trafiksystem med låg miljöpåverkan.”
I utformningen av den allmänna platsmarken konkretiseras målen ovan genom bl.a:
- gångfartsgatans utformning där trafikering sker på de gåendes villkor.
- detaljeringsgraden på markbeläggning och planteringar skapar ett trivsamt och attraktivt
stadsrum.
- gaturummets möblemang och belysningen för ökad trygghet och tillgänglighet.
- parken med dess lekplats som uppmuntrar till lek och möten människor emellan.
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2.6

Detaljplan

Projektet ligger inom detaljplanerna DP 5303 och DP 5306.
DP 5303, vann laga kraft 2015-12-07 och möjliggör nybyggnation av ca 800 bostäder, p-hus,
förskola, gator, och park.
DP 5306 vann laga kraft 2017-07-20 och möjliggör nybyggnation av ca 300 bostäder.

Fig 4. Plankarta för DP 5303.

7

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET – Objektsgodkännande Cementen NV, färdigställande

Fig 5. Plankarta för DP 5306.
2.7 Andra projekt
Inom DP5303 bedriver Skanska exploateringsprojekt på kvartersmark som angränsar till allmän
platsmark. Samordning med Skanska har hållits gällande tidplan och tillgänglighet för anläggandet
av den allmänna platsmarken. Inom DP 5306 har exploatering av kvartersmark ännu inte
påbörjats.
2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder
I skrivande stund berör inte projektet andra intressenter. Allt eftersom inflyttning sker i de olika
kvarteren i DP 5303 och DP 5306, så kommer gatu- och parkbyggnationen engagera allt fler.
Anläggandet av den allmänna platsmarken kommer dock ske etappvis och följa
exploateringstakten för kvartersmarken för att konflikter med olika intressenter ska minimeras.
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2.9 Karta

Fig 4. Orienteringskarta.

2.10 Omfattning
Gatan genom området i väst-östlig riktning utformas som en gångfartsgata, 450 m lång och 12 m
bred, där fotgängare prioriteras och biltrafiken får en underordnad roll. Stråket kommer ha en
beläggning av marktegel utan skillnader mellan gångytor och körbana. Gångfartsgatan får en
varierad karaktär längs med stråket och gott om plats för grönska. Flera sittmöjligheter finns
längst sträckan och belysningen spänns upp i linor kopplade till master.
Parken kommer att innehålla en områdeslekplats med gungor, klätterställning /rutschkana,
vippdjur och lekstuga.
Två gator inom området är lokalgator, tot ca 300 m, med kommunalt huvudmannaskap. Strategin
för trafiken är att utifrån omgivande områden skapa ett lokalvägnät som länkar samman
planområdena med områden runtomkring och med övriga Limhamn. Lokalgatorna får en sektion
med 2,5 m breda trottoarer på ömse sidor och körbana på 6,0 m och ska utformas på ett sätt som
håller hastigheterna nere, bl.a. genom upphöjda korsningspunkter i anslutning till gångfartsgatan
och andra anslutande gator.
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3

Budget och kalkyl

Kostnaden för genomförandet av detta delprojekt är beräknad till 23 400 000 kr i 2019 års
prisnivå.
Finansiering:
Exploatörer: 22 350 000 kr
Fastighets- och Gatukontoret netto: 1 050 000 kr
Projektets nettokostnad avser gatukostnader kopplat till kommunal förskoletomt inom DP 5303.
När tomten framöver upplåts till stadsfastigheter kommer en årlig avgäld i form av intern
markupplåtelseavgift tas ut.
3.1 Tidplan
Fas

Start- och sluttid

Genomförande

2017-2027

– projektering

2017-2019

– byggnation

2019-2024 (Byggnation av allmän platsmark sker etappvis med start
2020)

Garantitid

2024-2027 (Olika garantitider följer olika etapper av utbyggnad av
allmän platsmark med start från 2020)

3.2 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt om 23, 4 mnkr bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
exploateringsutgifter. De framtida driftskonsekvenserna om 575 tkr (netto), ingår i den av
Fastighets- och gatukontoret framtagna sammanställningen av beräknade driftskonsekvenser år
2019-2025.
Projektet i sin helhet har beräknat slutår 2027 då exploatören har byggt det sista huset inom
detaljplanen och då garantitider för allmänna platsmarken beräknas vara utgångna.
3.3 Osäkerhet och risker
Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger.
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Byggnationen av den allmänna platsmarken är beroende av exploateringen på
kvartersmark. Förseningar i exploateringen leder till förseningar i färdigställande av
allmän platsmark.



Projektets storlek och omständigheten att det kommer att byggas ut under en lång
tidsperiod gör att de ekonomiska antagandena är behäftade med viss osäkerhet.
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3.4 Kalkyl

Alla belopp i tkr

Kalkylerade inbetalningar
Nettokalkyl

Allmän
Basmånad:
platsmark 2019 - 04
22 350

Projektkalkyl brutto

-1 050 Inbetalningar minus utbetalningar i projektet
-23 400 Alla utgifter i projektet

Entreprenad

-15 600

Konsulter

- 1 100

Egna tjänster

- 1 160

Oförutsett

-5 500

Kreditivränta
Ändrad driftskostnad,
totalt
Ökad drift

-40
-575
-200

Ökat underhåll

-320

Internränta

-700

Avskrivningar

-585

Fördelade inbetalningar

Inbetalningar från exploatören täcker del av
1 230 kapitalkostnaderna.

Intäkter
Finansiering:
Exploatörer:
Nettofinansierat:

22 350 000 kr
1 050 000 kr

Driftskostnader
Årliga driftskostnader(drift, underhåll, kapitalkostnader) uppkommer för Fastighets- och
Gatukontoret till följd av färdigställd allmän plats som beräknas att uppgå till 1 805 tkr/år. De
ökade årliga driftskostnaderna faller ut löpande efter hur etapper färdigställs.
För beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3 % använts. En schablon på 2,5% har
använts vid beräkning av avskrivningar.
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Likviditetsplan
Driftskonsekvenser
Likvidbehov
Intäkter Kostnader
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totalt

- 260
- 2 310
- 7 720
- 4 900
- 3 100
- 1 000
- 3 130
- 300
- 400
- 280
-23 400

580
290
180
180
1 230

- 860
- 425
- 260
- 260
-1 805

Anm: Uppgifter i tabellen bygger på antaganden i ett tidigt skede och är därför behäftade med
osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden, se avsnitt Osäkerhet och risker.
Slutbesiktningar kommer att ske etappvis varför driftskonsekvenserna också kommer att spridas
över ett antal år.

4

FN:s barnkonvention

FN:s barnkonvention antogs av kommunfullmäktige 2004-03-25 §61.
FN:s barnkonvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år i hela
världen. Genom barnkonventionen har Malmö stad ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska lyftas fram i all verksamhet.
Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla medborgare.
4.1 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?
Detaljplaneområdet som helhet innehåller utbyggnad av en förskola. Framtida gångfartsgata med
vistelseytor, park och lekplats påverkar på ett positivt sätt barn- och ungas trivsel, säkerhet och
möjlighet till rekreation. Platserna verkar inbjudande och inkluderande för barn.
4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?
Området har gestaltats utifrån barn och ungas perspektiv. Gångafartsgatan är med dess
sittmöblemang och rumsbildningar tänkt som en yta som uppmuntrar till vistelse, rörelse och
samtal. Parken med dess lekplats har försetts med utrustning med tydligt fokus på barn och sätter
leken i främsta rummet.
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5

Jämställdhetsintegrering

Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna CEMR:s1 Den
europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Därmed har
kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.
5.1 Huvudsyfte
Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter
riktade till medborgarna och kvalitetssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke
diskriminerade.
5.2 Mål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig
verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av
resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och
pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
5.3 Inriktningsmål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för:


likvärdig verksamhet, service och bemötande



likvärdig myndighetsutövning



likvärdig fördelning av resurser



jämställd fördelning av makt och inflytande

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

5.4 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet?
Nej, det har inte varit aktuellt med en sådan analys i projektet.
5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?
Ombyggnaden av park- och gatumiljön har utformats med utgångspunkt att miljöerna ska kunna
tilltala och inbjuda till vistelse för alla, oavsett kön eller ålder.
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