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Objektsgodkännande för projekt 1006 Tygelsjö Väster kv. Fodret
TN-2019-3398
Sammanfattning

Objektsgodkännandet är en del av genomförandet av detaljplan DP 5216. Projektet syftar till att
anlägga allmän plats och utveckla kommunens kvartersmark inom planområdet. Ett
genomförande av projektet möjliggör byggnation av bostäder och service på privat och
kommunal mark. Detaljplanen medger ca 320 bostäder varav ca 20 småhustomter samt 750 kvm
BTA lägenheter ligger på kommunens kvartersmark. Kommunal mark för förskola finns
reserverad i planområdets västra del.
Den totala investeringsutgiften inom projektet bedöms till -83 mnkr, medan de beräknade totala
inkomsterna för projektet uppgår till 86,5 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 3,5 mnkr.
Driftskonsekvenserna beräknas till -5,6 mnkr brutto och -2,1 mnkr netto. Prisuppgifterna är
bedömda i oktober 2019. Projektet bedöms ha en genomförandetid som sträcker sig t om år
2027.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
Att under förutsättning att KF lämnar objektsgodkännande, godkänna förslaget till
objektsgodkännande för -83 miljoner kronor (projektkalkyl brutto -83 mnkr miljoner, netto 3,5
mnkr) och driftskonsekvenser -5,3 mnkr brutto (netto -2,1 mnkr)
Att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för objektsgodkännande
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 191217 Objektsgodkännande för projekt 1006 Tygelsjö väster kv.
Fodret
Fodret, proj 1006, nämndskarta
Objektsgodkännande Tygelsjö väster kv Fodret 1006 191119

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-12-17
Ärendet

SIGNERAD

2019-11-22

Bakgrund
I och med DP 5216, som vann laga kraft 2019-04-29, får fastigheterna Fodret 5 och 19 m.fl. i
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Tygelsjö ändrad användning. Istället för industri, lager och jordbruksmark ska området rymma
bostäder av olika slag och ha servicefunktioner, bland annat livsmedelsbutik och en förskola.
Cirka 320 bostäder ska få plats inom planområdet. En stor del av bostadsbebyggelsen ska bestå
av radhus och kedjehus på en till två våningar. Längs större gator, Sjötorpsvägen och
Rödklintsgatan, ska byggas flerbostadshus. Den högsta byggnationen koncentreras kring den lilla
platsbildningen (torgplatsen) i den östra delen av området. Husen kommer att ha fyra till fem
våningar, med möjlighet att inrymma servicefunktioner på bottenvåningar. Centrumbyggnaden
på 5 våningar planeras innehålla livsmedelsaffär på bottenvåningen och servicelägenheter på
våning två till fem.
Syfte
Projektet syftar till att anlägga allmän plats och utveckla kommunens kvartersmark inom
planområdet. Ett genomförande av projektet möjliggör byggnationer av bostäder och service på
privat och kommunal mark. Detaljplanen medger ca 320 bostäder varav ca 20 småhustomter
samt 750 kvm BTA lägenheter ligger på kommunens kvartersmark. Området planeras att utföras
med ett sammanbindande bil-, gång- och cykelvägnät som bygger vidare på, och ansluter till, det
befintliga vägnätet.

Stadens mål och leveransmål
Ett genomförande av projektet möter flera av tekniska nämndens mål. Se lista i förslag till
objektsgodkännande.
Ett genomförande av projektet innebär också att en rad leveransmål uppfylls, bl.a. möjliggörande
av en park samt utveckling av kommunal kvartersmark. Se lista i förslag till objektsgodkännande.
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Tidplan
Allmän plats
 Byggata: Kvartal 3, 2020 till och med vår 2022.
 Färdigställande: Efter att exploatörerna har byggt färdigt. (Ca. 2025–2027).
 Byggtid för färdigställande av gator inom projektet är ca 1 år.
Kvartersmark
 Försäljning byggrätter småhus: 2022-2024
 Försäljning byggrätter flerbostadshus: 2020-2025, osäker tidplan - beror av intresse från
marknaden.
 Förskola: Inom området finns i nuläget inget behov av förskoleplatser. Det är därför
oklart om förskolan överhuvudtaget kommer byggas.
Osäkerhet och risker
 Entreprenadkostnader – osäkerhet i form av marknadsläge/konjunktur för
entreprenadarbete föreligger.
 Projektets storlek och omständigheten medför att det kommer att byggas ut under en
relativt lång tidsperiod vilket gör att de ekonomiska antagandena är behäftade med viss
osäkerhet.
 Påkoppling på befintliga ledningar – Ledningsläggning från påkoppling med befintliga
ledningar vid en punkt norr om Sjötorpsvägen. Då vi ska gå på/vid befintliga byggnader
och gator kan medföra risken att det kan uppstå komplikationer vid t ex schakt, vilket
kan medföra trafikproblem.
 Sanering – Sanering utförs och betalas av exploatören i enlighet med exploateringsavtal.
Risk finns att saneringen försenar Fastighets- och gatukontorets entreprenad. Gäller de
områden som inte är sanerade.
 Att bostadsmarknaden sviktar varpå det blir svårare att sälja mark för bostäder och
projektets förväntade intäkter kommer senare än beräknat.
 Att den planerade förskolan inte byggs.
Kalkyl
 Inkomster: 86,5 mnkr (försäljning kvartersmark, intern markupplåtelseavgift och
gatukostnadsersättning)
 Utgifter: -83 mnkr (utbyggnad allmän plats samt utveckling av kommunens
kvartersmark)
 Projektnetto: 3,5 mnkr
 Driftskonsekvenser brutto: -5,6 mnkr, -2,1 mnkr

Ansvariga

Ingrid Persson Westberg Avdelningschef
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