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1. Sammanfattning
Projektet Mölledalsskolan 1 har som syfte att möjliggöra byggnation av förskola, grundskola,
särskola och LSS-boende i Bulltofta i Kirseberg. Projektet medför utbyggnad av lokalgata,
gång- och cykelväg samt anläggande av park.
Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplan Dp 5142 för fastigheten Mölledalsskolan 1 m.fl. i
december 2017. Detaljplanen vann laga kraft 2018-06-08.
Projektet ligger väl i linje med tekniska nämndens mål.
För att kunna genomföra förslaget till detaljplan måste erforderliga investeringar i kvartersmark
och allmän plats göras. Med anledning av det redovisade investeringsbehovet görs denna
ansökan om objektsgodkännande. Investeringens totala omfattning uppgår till ca 18,6 mnkr,
där ca 9,7 mnkr avser anläggning av allmän platsmark och ca 8,9 mnkr anläggning av
kvartersmark. Den ökade årliga markavgiften för interna markupplåtelser beräknas uppgå till ca
0,9 mnkr per år, vilket innebär en kapitaliserad inkomst om 27,6 mnkr. Detta ger ett
projektnetto om 9,0 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas till -1,1 mnkr brutto och -0,2 mnkr
netto. Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge mars 2019.
Inflyttning för LSS-boende beräknas till 2022. Verksamhetstart för skola och särskola beräknas
till höstterminen 2022. Verksamhetsstart för förskola är osäker, då förskoleförvaltningen
fortfarande utreder när behov finns och därför avvaktar med beställning.
Den allmänna platsmark som avser gata och gång- och cykelväg beräknas färdigställas 2021.
Parken beräknas färdigställas 2022.

2. Förutsättningar
2.1 Bakgrund
Bulltofta flygplats fanns på området fram till 1972. Då flygfältet upphörde övergick marken i
kommunens ägo. Området har tills nyligen använts för i huvudsak kommunal service.
Byggymnasiet Mölledalsskolan fanns på området fram till mitten på 2017. Mölletofta förskola
fanns på området fram till mitten på 2018. Mölletoftaskolan bedrivs fortfarande och kommer
att finnas kvar på området fram till mitten på 2020.
Tekniska nämnden har genom fastighets- och gatukontoret ansökt om ändrad detaljplan för
området. Detaljplanen (Dp 5142) möjliggör uppförandet av:
•
•
•

LSS-boende för ca 12 LSS-bostäder
Grundskola för 780 elever och en särskola för 75 elever
(dels i befintlig, ombyggd hangarbyggnad och dels i ny byggnad)
Förskola med upp till 160 förskoleplatser

Geografisk avgränsning
Objektsgodkännandets yta, benämnd i texten som projektområdet, är beläget i Bulltofta i
Kirseberg och angränsar bland annat till Flygfältsparken och Bulltofta småindustriområde.
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Projektområdet har en areal på 47 389 m² och motsvarar planområdet för detaljplan Dp 5142
(se område markerat med rött i figur 1). Berörda fastigheter inom projektområdet är Mölledalsskolan 1 samt del av Kirseberg 14:93. Fastigheterna ägs av Malmö kommun.

Figur 1 – Projektområdets avgränsning
Planmässiga förutsättningar
Tekniska nämnden har genom fastighets- och gatukontoret ansökt om ändrad detaljplan för
området (Dp 5142). Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen i december 2017. Efter
detaljplanens antagande överklagades detaljplanen till Mark och miljödomstolen. Detaljplanen
vann laga kraft 2018-06-08.
Befintlig bebyggelse på området
Inom projektområdet finns ett antal byggnader. Nedan följer en kort beskrivning av respektive
byggnad (byggnaderna är numrerade och återfinns i figur 2.)

Figur 2 – Flygfoto från 2016, med numrerade byggnader.
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Området karakteriseras av den stora före detta hangarbyggnaden (1) som bl.a. har använts för
byggymnasiet Mölledalsskolans verksamhet. Söder om hangarbyggnaden och i väster finns
ytterligare ett par till skolan hörande byggnader (2 – hall, 3 – matsal). I söder finns också en
byggnad som hyser ett skyddsrum (4).
Områdets östra del är en stor asfaltsplan som används som parkering. Det finns ingen tydlig
gata och trafiken dirigeras idag över asfaltsplanen med hjälp av stora cementkrukor. Asfaltsytan
har ursprungligen varit uppställningsplats för flygplan, utanför hangaren.
I planområdets norra del finns Mölletoftaskolan (5), en grundskola för åk F-3, tillfälligt
uppbyggd av paviljonger. På grusplanerna och parkeringsområdet i väster finns också tillfälliga
paviljonger för Mölletofta förskola (6,7).
I planområdets östra del står idag en telemast (8). I områdets västra del finns en befintlig
nätstation (9).
Befintliga markupplåtelser och förvaltning av området
All mark inom projektområdet ägs av Malmö Stad. Nedan följer en kort beskrivning av
gällande markupplåtelser och skötselansvar inom projektområdet.
Interna markupplåtelser till stadsfastigheter
Projektområdet upplåts genom två interna markupplåtelseavtal till servicenämnden,
affärsområde stadsfastigheter. De två avtalen sammanfattas i tabell 1 och är markerade med
blått i figur 3 .

Figur 3 – Interna markupplåtelser i Projektområdet
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avtalsnr

beskrivning

fastigheter

4838–001 område för Mölletoftaskolan
4837–001 område för Mölledalsskolan

areal, m² avgift,
kr/år
(2018)
3 553
0
43 407
86 000

del av Mölledalsskolan 1
del av Mölledalsskolan 1 och
del av Kirseberg 14:93
Intern markupplåtelseavgift baseras på bokfört markvärde multiplicerat med en internränta, f.n. 3 %

Tabell 1 - Sammanfattning av befintliga interna markupplåtelseavtal
Befintliga avtal mellan fastighets- och gatukontoret och serviceförvaltningen kommer att sägas
upp och nya avtal att upprättas som överensstämmer med ny detaljplan och nya användningsgränser i detaljplan. I nya avtal kommer intern markupplåtelseavgift att beräknas enligt gällande
riktvärden för upplåtelse av mark till stadsfastigheter med avdrag för vissa exploateringsförberedande arbeten såsom rivning av byggnader.
Arrende för telemast
I projektområdets östra del finns ett område med telemast, som upplåts av kommunen med
arrende. Området är ca 50 m² och utgör del av fastigheten Mölledalsskolan 1. I detaljplan
Dp 5142 är berört område planlagt som kvartersmark för tekniska anläggningar, vilket
möjliggör att telemasten kan stå kvar.
Servitut för nätstation
I projektområdets västra del finns idag en nätstation, vars rätt är säkrad med avtalsservitut. I
detaljplan Dp 5142 planläggs berört område som parkmark där nätstation får finnas, vilket
möjliggör att nätstation kan stå kvar. En alternativ placering möjliggörs i planens östra del, i
anslutning till telemasten.
Servitut för väg
Projektområdets sydöstra del belastas av ett officialservitut till förmån för den angränsande
fastigheten Mölledalsskolan 3. Servitutet ger rätt att använda ett område om
ca 100 m² för utfart till Flygledaregatan. Servitutet kommer ändras i lantmäteriförrättning,
eftersom området övergår till att utgöra allmän platsmark i ny detaljplan.
2.2 Syfte och Mål
Projektets syfte är at ta fram ett område för offentlig service med grundskola, särskola, förskola
och LSS boende i Bulltoftaområdet i Kirseberg.
2.3 Koppling till nämndsmål
Projektet bidrar till att uppfylla följande mål som har antagits av tekniska nämnden.
Målområde 3 – En stad för barn och unga
God framförhållning och samarbete inom kommunen gör att Malmöbarnens behov av förskolor och skolor av
god kvalitet tillgodoses
Planerad utbyggnad av grundskola, särskola och förskola, i enlighet med Dp 5142, bidrar till
Malmö stads måluppfyllnad i att tillgodose barnomsorgsbehov i den växande staden.
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Målområde 8 – en ekologiskt hållbar stad
Tekniska nämnden ska tillhandahålla mark för kommunal service och bostadsbyggande genom blandade
upplåtelseformer och med särskilt fokus på hög exploateringsgrad och stationsnära lägen
Objektsgodkännandet medför förutsättningar för fastighets- och gatukontoret att tillhandahålla
mark för kommunal service.
2.4 Detaljplan
Tekniska nämnden har genom fastighets- och gatukontoret ansökt om ändrad detaljplan,
benämnd Dp 5142 för området, se figur 6. Detaljplanen innehåller kvartersmark med
byggrätter som möjliggör uppförandet av ny skola, särskola, förskola och LSS-boende samt ett
område kvartersmark för tekniska anläggningar. Detaljplanen innehåller dessutom allmän
platsmark som möjliggör anläggande av gata, gång- och cykelväg samt park.
Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2017. Detaljplanens vann laga kraft
2018-06-08.

Figur 5 – Plankarta för DP 5142
2.5 Investeringens omfattning
För att kunna genomföra projektet måste följande åtgärder genomföras, vilka omfattas av
denna ansökan om objektsgodkännande.
Behandling av förorenad mark
WSP har på uppdrag av stadsfastigheter utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning
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för projektområdet. Syftet med undersökningen var att översiktligt undersöka
föroreningssituationen i jord och grundvatten i samband med detaljplanearbetet för området.
Undersökningen sammanställdes första gången i en rapport upprättad 2012-06-19. Därefter
gjordes en kompletterande miljöteknisk markundersökning, som sammanställdes i en rapport
upprättad 2012-11-02.
Rapporten redogör för att det i en provtagningspunkt har påträffats en markförorening med
halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). I övriga
provtagningspunkter förekommer halter under de generella riktvärdena för KM.
Fastighets- och gatukontorets bedömning är att ingen ytterligare undersökning eller sanering av
området är nödvändig, såvida inte schakt utförs i anslutning till den provtagningspunkten med
halter över KM. Med beaktande av risk för påträffande av idag okända markföroreningar,
exempelvis för markföroreningar under den del av hangarbyggnaden som ska rivas, innehåller
objektsgodkännandet en utgift för sanering under MKM (mindre känslig markanvändning)
på 1,0 mnkr.
Som principen lyder vid tiden för detta objektsgodkännande kommer fastighets- och
gatukontoret att resultatföra de utgifter avseende sanering för hantering av förorenade massor
över MKM. Inga sådana utgifter är dock kända idag.
Geoteknik
Stadsfastigheter utför en geoteknisk undersökning av området i samband med projektering av
grundläggning och markarbeten.
Ledningar
Planerad byggnation medför att flera ledningsägare påverkas och ledningar inom
projektområdet behöver flyttas. Nedan följer en kort redogörelse av på vilket sätt respektive
ledningsägare påverkas:
E.ON elnät
E.ON elnät har tre befintliga elserviser inom projektområdet, se figur 6.
Planerad byggnation medför att ledningarna påverkas på följande sätt:

Figur 6 – E ONs ledningar inom projektområdet
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• Från Flygledaregatan går en elservis till befintlig mast i projektområdets östra del.
Servisen behöver eventuellt sänkas i höjdled på del av sträckan (med anledning av anläggande
av ny gata).
• Västerifrån går två elserviser till Mölletoftaskolan respektive hangarbyggnaden.
Den befintliga elservis som går till hangarbyggnaden är belägen inom ny byggrätt
för skola i detaljplan Dp 5142. Nya anslutningspunkter upprättas till ny bebyggelse.
E.ON Fjärrvärme
E ON Fjärrvärme har fjärrvärmeledningar inom projektområdet, se figur 6.
Berörda fjärrvärmeledningar, som går i ett stråk söderifrån från Gärsnässtigen till Hangarbyggnaden, bedöms inte påverkas av kommande byggnation.
Skanova
Skanova har befintliga teleledningar i projektområdet, se figur 7.
Planerad byggnation medför att ledningarna påverkas på följande sätt:

Figur 7 – Skanovas ledningar inom projektområdet
• Västerifrån går en kopparkabel till hangarbyggnaden och vidare från hangarbyggnaden till
Mölletoftaskolan norr om. Sannolikt kommer ny byggnation att anslutas till Malmö stadsnät
istället för att anslutas till Skanovas befintliga ledningar.
• En kopparkabel går från Flygledaregatan till befintlig mast i projektområdets östra del
(osäkert läge). Berörd kopparkabel kommer delvis ligga i allmän platsmark i framtiden och kan
eventuellt ligga kvar i befintligt läge eller företrädesvis placeras i en trottoar vid en eventuellt
flytt, som bekostas av ledningsägaren.
VA Syd
VA Syds ledningar är belägna utom projektområdet, med serviser till befintlig fastighetsgräns.
Inom projektområdet har kommunen egna va-ledningar som påverkas av ny byggnation.
Malmö stadsnät
Malmö stadsnät har befintlig fiber i projektområdet.
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Rivning av byggnader m.m.
Exploatering av projektområdet medför att några av de befintliga byggnaderna på området
behöver rivas. Nedan följer en kort redogörelse av de byggnader som ska rivas (se figur 3 för
byggnadernas placering):
Byggnad nr 2
Inom den södra delen av projektområdet finns en hallbyggnad, se (2) i figur 3.
Byggnaden kommer sannolikt att rivas och ytan istället användas som friyta till skolan.
Byggnad nr 3
Inom den västra delen av projektområdet finns en byggnad som hyser matsal, se (3) i figur 3.
Byggnaden är belägna inom område som i ny detaljplan (Dp 5142) övergår till att utgöra allmän
platsmark (park). Matsalen används dock fortfarande av verksamheten i byggnad (5) Mölletoftaskolan, som kommer att finnas kvar på området till mitten på 2020. Detta medför att en
rivning av byggnaderna (3) och (5) och ett ianspråktagande av parkområdet inte kan ske förrän
tidigast 2020.
Byggnad nr 5, 6 och 7
Byggnad 5, 6 och 7 består av tillfälliga paviljonger för Mölletofta förskola och Mölletoftaskolan
och kommer att flyttas alternativt rivas när området utvecklas.
Rivning och efterbehandling av asfalt
Delar av de områden som kommer att övergå till att utgöra park är idag asfalterade. Den
asfaltsyta som behöver rivas för att möjliggöra anläggandet av park bedöms översiktligt till
ca 4 200 m².
Utförande av rivning och nedskrivning av eventuella restvärden
Ovanstående byggnader kommer att rivas av stadsfastigheter. Rivningarna belastar
stadsfastigheter, med undantag för byggnad 3, som belastar fastighets- och gatukontoret och
som rivs av stadsfastigheter på uppdrag av fastighets- och gatukontoret i samband med
anläggande av parken. Kostnaden för rivning, bortförsel och efterbehandling av asfalt inom
område för park belastar fastighets- och gatukontoret.
Vid rivning av ovan nämnda byggnader kommer nedskrivning av byggnadernas eventuella
restvärden att belasta servicenämndens resultat, varför kostnaden för detta inte belastar detta
objektsgodkännande.
Anläggande av allmän plats
I objektsgodkännandet ingår utbyggnad av allmän platsmark i form av gata, gång- och cykelväg
samt park med en sammanlagd yta om ca 9 414 m². Kostnaden för detta bedöms till ca 8,0
mnkr i 2017 års prisnivå.
Vid utbyggnad av lokalgata behöver koordinering ske med fastighetsägaren till fastigheten
Mölledalsskolan 3, eftersom fastigheten har in- och utfart mot ny lokalgata.
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Fastighetsbildning
Projektets genomförande förutsätter fastighetsbildning.
Arkeologi
Samråd har skett med länsstyrelsen. Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet
och sannolikheten för att det inom ytorna finns under mark dolda, ej kända fornlämningar
bevarade är enligt Länsstyrelsens bedömning inte så stor att det finns skäl att ställa krav på
arkeologisk utredning.

3. Projektets genomförande
3.1

Tidigare och kommande beslut i ärendet

Detaljplan Dp 5142 antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2017. Detaljplanens vann
laga kraft 2018-06-08.
3.2

Kvartersmark

I objektsgodkännandet ingår kvartersmark om ca 37 975 m², varav mark för skola omfattar
ca 29 072 m², mark för förskola omfattar ca 6 419 m², mark för bostäder omfattar ca 2 154 m²
samt mark för tekniska anordningar omfattar ca 330 m².
3.3

Upplåtelser av mark

Nya interna markupplåtelseavtal
Projektområdet upplåts idag till stadsfastigheter med två interna markupplåtelseavtal.
Befintliga avtal med serviceförvaltningen kommer att sägas upp och nya avtal att upprättas som
överensstämmer med ändrad detaljplan. I de nya avtalen kommer den interna markupplåtelseavgiften att beräknas enligt gällande riktvärden för upplåtelse av mark till stadsfastigheter med
avdrag för vissa exploateringsförberedande arbeten såsom rivning av byggnader.
Vid tillämpning av riktvärden för kalkylering av intern upplåtelse gällande fr o m 2016-01-01
och en avgäldsränta på 3,25 % erhålls följande markupplåtelseavgifter inom projektområdet
(då uppgifter om byggrätt för bostäder och förskola i dagsläget är okända, bygger nedanstående
beräkningar på en försiktig bedömning):
Mark

areal

för

m² ty

m² BTA

Skola

29 072

Förskola

6 419

(2 400)

Bostäder

(2 154)

1 400

Summa

37 645

riktvärde
kr/m² ty kr/m² BTA

900
900

avgäldsunderlag,
kr

avdrag,
kr

justerat
underlag,
kr

Årlig
avgift
kr/år

26 164 800 2 700 000 23 464 800

762 606

(1 800)

5 777 100

730 000

5 047 100

164 030

1 800

2 520 000

0

2 520 000

81 900

34 461 900 3 430 000 31 031 900

1 008 536

Tabell 2 - Sammanfattning ny intern markupplåtelseavgift
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För befintliga interna markupplåtelser utgår idag en intern markupplåtelseavgift på ca 90 000
kr/år, baserat på 3 % internränta. Sammantaget gör detta att den årliga avgälden kommer att
öka med ca 900 tkr årligen, vilket motsvarar en kapitaliserad inkomst på ca 27,6 miljoner kr.
Arrende
Den del av projektområdet som kommer att utgöra mark för tekniska anläggningar är idag
delvis upplåten med arrende. Ingen förändring av arrendeavgiften är planerad.
3.4

Upphandling av entreprenad

Tidplan för upphandling av projektering och entreprenad för anläggning av gata,
gång- och cykelväg samt park återges i kapitel 4 nedan.

4. Tidplan
Allmän plats
Upphandling av projektering
Projektering av entreprenad 1 & 2
Upphandling Entreprenad 1
Entreprenad 1 Gata/g-c väg
Upphandling Entreprenad 2
Entreprenad 2 Park

2019
2019
2020
2020-2021
2021
2021-2022

Kommunal service
LSS-boende, inflyttning
Skola, verksamhetsstart
Förskola, verksamhetsstart

2022
2022
osäker tidplan

Projektet väntas vara helt färdigställt 2023. Tidplanen är dock osäker, eftersom förskoleförvaltningen fortfarande utreder när behov finns och därför avvaktar med beställning av
ny förskola.

5. Ekonomi
Nedan beskrivs de ekonomiska konsekvenserna för detta förslag till objektsgodkännande:
5.1 Investeringskalkyl
Projektnetto:
+27,6 mnkr kapitaliserad inkomst, interna markupplåtelser
-8,9 mnkr anläggning av kvartersmark
-9,7 mnkr anläggning av allmän platsmark
= +9 mnkr Projektnetto
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5.2 Inkomster
De nuvarande interna markupplåtelseavtalen som finns inom projektområdet idag, kommer
sluta gälla då de nya upplåtelseavtalen skrivs. De nya avtalen kommer att upprättas med
gällande riktvärden vid upplåtelse av mark för de olika ändamålen. Sammantaget gör detta att
den årliga avgälden kommer att öka med ca 900 tkr årligen, vilket motsvarar en kapitaliserad
inkomst på ca 27,6 mnkr. För mer detaljer se avsnitt 3.3.
5.3 Investeringsutgifter
Investeringsutgifter, tkr (utgifter med plustecken)
Kvartersmark

Allmän platsmark
Externt
finansierad
invest.

Totalt

SkatteExpl.finansierad finansierad
invest.
invest.

Tkr
Anläggning av allmän plats,
inom plan
Ingående markvärde

2 320

Markarbeten

1 500

1 500

Fastighetsbildning

100

100

Plankostnader

680

170

850

1 600

400

2 000

Sanering under MKM

800

200

1 000

Utredningar

120

30

150

Projektledning

800

Övrigt

800

200

1 000

8 720

9 580

18 300

200

100

300

8 920

9 680

18 600

8 900

9 700

18 600

Rivning

Summa före kreditivränta
Kreditivränta
Summa investeringsutgifter
Summa investeringsutgifter
avrundad

8 000

8 000

580

2 900

800

Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge 2019. Kreditivräntan har beräknats med
procentsatsen 1,75.
Den totala investeringsutgiften inom projektet bedöms till 18,6 mnkr.
Preliminärt beräknade utgifter för att iordningställa allmän plats uppgår till 8 mnkr.
Tillkommande indirekta utgifter och kreditivränta uppgår till 1,7 mnkr, vilket gör att den totala
utgiften för allmän platsmark i detta objektsgodkännande beräknas till ca 9,7 mnkr.
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Vid fördelning av indirekta utgifter, vilka i detta projekt består av ingående markvärde,
plankostnad, rivning, sanering, utredningar samt övriga utgifter, har arealmodellen använts där
80 % tillförts kvartersmark och resterande 20 % allmän platsmark.
Iordningställande av kvartersmark, inklusive indirekta utgifter och kreditivränta uppgår till 8,9
mnkr. Investeringsutgifter före år 2019 på ca 4 mnkr består till största delen av ingående
markvärde samt plankostnader.
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
-2018

-3 250

-745

-20

2019

-530

-970

-80

-10

-1 590

2020

-3 140

-3 260

-60

-20

-6 480

2021

-1 540

-2 460

-30

-40

-4 070

2022

-240

-2 165

-10

-30

-2 445

-8 700

-9 600

-200

-100

-18 600

Summa

-4 015

5.5 Gatukostnadsersättning och exploateringsvinst
Gatukostnadsersättning och exploateringsvinst kommer inte att genereras inom ramen för
detta projekt, då ingen försäljning förväntas ske.
5.6 Sanering
Hantering av förorenade massor bedöms uppgå till totalt ca 1 mnkr. All sanering bedöms avse
massor under MKM (Mindre Känslig Markanvändning), vilka innebär att alla
saneringskostnader bokförs som en investering inom projektet.
5.7 Kalkyl driftkonsekvenser
+ 900 tkr intäkt, ökad årlig avgäld interna markupplåtelser
- 300 tkr kostnad kvartersmark (ränta)
- 800 tkr kostnad allmän plats (drift och underhåll, ränta och avskrivning)
= -200 tkr driftkonsekvens, netto
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Driftkonsekvenser, tkr (kostnader med minustecken)
Kvartersmark

Allmän plats
Kostnader
(drift o
underhåll
samt kapitalkostnader)

Inv. att
aktivera
kvartersmark

Ökade
intäkter (intern
markupplåtelse)

Kostnader
(internränta vid
aktivering av
kvartersmark)

Inv. att
aktivera
allmän
plats

Periodiserad
gatukostnads
-ersättning

2020

6 850

660

-210

5 100

0

2021

540

80

-30

2022

1 510

160

-60

4 600

0

-380

-280

8 900

900

-300

9 700

0

-800

-200

År

Netto

2019
-420

30
50

2023
Summa

År 2020 bedöms internt markavtal avseende skola träda i kraft, året därefter markavtalet för
LSS och slutligen år 2022 avtalet för förskolan. Byggstart gällande förskola är osäker då
behovet fortfarande utreds, bedömning har ändå gjorts att avtal träder i kraft år 2022. Den
totala intäkten för de årliga avgälderna bedöms uppgå till ca 900 tkr. Upparbetade utgifter
hänförliga till dessa upplåtna objekt aktiveras i samband med markavtalen. Den nuvarande
internräntesatsen om 3 procent har använts för att beräkna kostnaderna för aktiveringarna
hänförliga till kvartersmarken. De totala kostnaderna för kvartersmarken beräknas därmed till 300 tkr.
För allmän plats bedöms gata, gång- och cykelväg tas i bruk år 2020 och parken bedöms vara
färdigställd år 2022. Aktivering av anläggningsvärdet för allmän plats på 9,7 mnkr kommer
därför att ske i två omgångar. Ingen intäkt i form av periodiserad gatukostnadsersättning finns,
då ingen försäljning kommer att ske inom ramen för detta projekt. För beräkning av
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.
Detta innebär att kostnaden för drift och underhåll samt kapitalkostnader uppgår till ca -800
tkr.
Driftkonsekvenserna beräknas enligt tabell ovan till -1 100 tkr brutto och -200 tkr netto.

5.8 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt finns med i budgetskrivelse 2019 till ett belopp av totalt 20 mnkr,
fördelat på flertalet år. De framtida driftkonsekvenserna har ingått i den senast framtagna
sammanställningen av beräknade driftkonsekvenser år 2015-2024, med ett belopp om -800 tkr
netto.
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5.9 Lönsamhetsbedömning
Projektets inkomster bedöms till 27,6 mnkr, vilka består i kapitaliserade avgälder avseende
interna markavtal till stadsfastigheter. Totalt bedöms investeringsutgifterna för projektet uppgå
till -18,6 mnkr, vilket gör att exploateringsprojektet utifrån detta anses lönsamt att genomföra.
Projektet genererar ingen exploateringsvinst, då ingen försäljning förväntas ske.

5.10 Kopplingar till andra projekt och följdinvesteringar
Ett större geografiskt område väster om projektområdet omfattas av fördjupad översiktsplan
för del av Kirseberg, Pp 2034. Utvecklingen av planområdet innebär bl.a. ett tillskott av
bostäder i området, som långsiktigt bedöms ge ett utökat behov av skolplatser i närområdet.

6. Osäkerhet och risker
• Hittills okända föroreningar som upptäcks inom entreprenaden
• Entreprenad- och konsultkostnader kan variera kraftigt i pris eftersom de är
konjunkturberoende
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