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1. Sammanfattning

Syftet med projekt 7345 Hyllie stadsdelspark och Hyllie Boulevard är:
-

att skapa Hyllie stadsdelspark om ca 64 000 m2 som en icke-kommersiell mötesplats som:
o ger möjlighet till grönska och vattenupplevelse för vila och rekreation, men också
för lek och rörelse
o bidrar till viktiga ekosystemtjänster, som biologisk mångfald och
vattenfördröjning
o ger människor möjlighet att bidra till en park ”som aldrig blir färdig” genom att
delta, skapa och vara tillsammans på nya sätt – gör det själv!
o ger människor nya chanser i arbetslivet

-

att genom förlängningen av Hyllie Boulevard från Almviksvägen till Pildammsvägen
skapa det övergripande gatunätet i Hyllie så att Hyllie Boulevard blir den huvudaxel som
löper från norra Hyllie till södra Hyllie och vidare mot Svågertorp.

Detta objektsgodkännande omfattar ett genomförande av parken som helhet utom växthuset och
restaurangen, som hanteras i ett separat objektsgodkännande.
Objektsgodkännandet omfattar byggnation av Hyllie Boulevard som byggata från Almviksvägen i
norr till Pildammsvägen i sydost. Hyllie boulevard ingår i Sverigeförhandlingens Ramavtal 8 –
storstad Malmö och är en delsträcka för Mini-MEX linje 10. Ett separat objektsgodkännande för
permanent utformning och färdigställandet av Hyllie Boulevard görs senare, i god tid före 2029
då Mini-MEX börjar trafikera Hyllie Boulevard.
Den aktuella detaljplanen 5592 för del av Bunkeflo 6:8 m fl beställdes av dåvarande
fastighetskontoret i mars 2016. Samråd för detaljplanen pågick mellan den 30 oktober och 3
december 2018 och granskningsremiss 23 oktober–22 november 2019. Detaljplanen planeras att
antas av kommunfullmäktige i mars 2020. Det aktuella projektet omfattar ca 97 500 m2 och har
Malmö kommun som lagfaren ägare.
Projektet ligger väl i linje med kommunfullmäktiges mål.
Den totala investeringen för projektet beräknas till -219 mnkr medan de bedömda inkomsterna
som avser investeringsbidrag för Hyllie Boulevard, som finansieras till 50% av storstadspaketet,
beräknas till 16,5 mnkr. Detta ger ett projektnetto om -202,5 mnkr. Gatukostnadsersättningar
kommer att sättas av från köpeskillingar i närliggande projekt om totalt 181 mnkr för att
finansiera utgifterna i detta projekt. Driftkonsekvenserna beräknas till -17,5 mnkr brutto och -6,7
mnkr netto.
Projektet har en genomförandetid som sträcker sig till och med 2029.
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2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund, syfte och stadens mål
Hyllie växer för varje månad med fler bostäder, kontor, förskolor, skolor, butiker och
nöjesmöjligheter och allt fler människor rör sig i Hyllie varje dag. Bebyggelsen har en tät struktur
för att hushålla med marken och ge goda möjligheter till ett myllrande stadsliv. Som en motvikt
till den täta bebyggelsen har en stor stadsdelspark funnits med i planerna för Hyllie sedan start
och har fått mer konkret utbredning i den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie, som
antogs av Kommunfullmäktige i april 2019.
Hyllie Boulevard
Hyllie Boulevard har sedan Hyllies början getts en bärande roll som Hyllies huvudgata med gångoch cykelvägar, körfält för bilar och kollektivtrafik samt hållplatser, allt inramat av
trädplanteringar på båda sidor för hög stadsmässighet. Hyllie Boulevards förlängning ingår i
Sverigeförhandlingens ramavtal 8 – storstad Malmö och är en delsträcka för mini-MEX linje 10.
Detta objektsgodkännande omfattar byggnation av Hyllie Boulevard som byggata från
Almviksvägen i norr till Pildammsvägen i sydost. Marken används idag som jordbruksmark och
ägs av Malmö kommun. Storstadspaketets tidplan innehåller trafikering med MEX-buss linje 10
längs Hyllie Boulevard från 2029. En separat ansökan om objektsgodkännande för ett
färdigställande av Hyllie Boulevard kommer att tas fram när det finns ett genomförandeavtal med
Skånetrafiken för linje 10. Färdigställandet av gatan ska enligt Ramavtal 8 stå klart senast 2029
och ansökan om objektsgodkännande kommer att göras i god tid innan dess.

4 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

Figur 1 Utdrag ur illustrationsplan i Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie. Hyllie stadsdelspark är det mörkgröna området i mitten av kartan.
Förlängningen av Hyllie Boulevard löper från Hyllie stationstorg söderut och österut till Pildammsvägen i höjd med Hövdingevägen.

5 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

Hyllie stadsdelspark - från medborgardialog och tävling till ”Framtidens park är aldrig
färdig”
Parkens utformning och innehåll har föregåtts av en arkitekttävling, som rönte stort intresse i
branschen även internationellt. Totalt inkom 24 förslag från olika tävlingsteam, varav fyra valdes
ut för vidare bearbetning. En jury med representanter från bland annat dåvarande
fastighetskontoret, gatukontoret och stadsbyggnadskontoret tillsammans med extern
landskapsarkitektsexpertis valde under hösten 2018 ut det vinnande bidraget ”Framtidens park är
aldrig färdig”. Bakom förslaget står Nyréns
arkitektkontor AB, Ekologigruppen AB, Marcus
Abrahamsson Arkitektur AB och Peter Linder,
Linders plantskola. Teamet har efter det bearbetat
sitt förslag under 2019 inför en kommande
projektering.
Inför tävlingen startades ett arbete med
medborgardialog för att säkra att stadsdelsparken
får en utformning och ett innehåll i samklang med
de boendes behov och önskningar. Tre
workshopar genomfördes där hylliebor,
byggaktörer, skolelever, intresseföreningar m fl
deltog. Bland de starkaste önskemålen som
framkom vid dialogarbetet var tillgång till vatten
ur ett rekreationsperspektiv och ett café.
Figur 2 Foto från en av workshoparna med hylliebor, byggaktörer, skolelever, intresseföreningar m fl.

Resultatet från workshoparna var ett av underlagen till den arkitekttävling som utlystes för
parkens utformning. Inför tävlingen formulerades också en vision för stadsdelsparken som också
låg till grund för tävlingen:
Den nya parken ska bli en framtidens park och bidra till att skapa ett grönt Hyllie. Den ska ha samma dignitet
som någon av parkerna inne i innerstaden och bidra till att göra Hyllie till ett naturligt besöksmål för alla
Malmöbor.
Det vinnande förslaget innehåller en mångfald av gröna miljöer som ger förutsättningar för
många olika ekosystemtjänster, samtidigt som parken har en variation av uttryck och platser med
olika funktioner för bland annat rekreation och lek. Den norra delen har en mer kulturellt präglad
karaktär med fruktlund, blomsteräng och möjligheter till egen odling. I anslutning till denna del
ligger parkens hjärta med restaurang och ett växthus med ständig grönska som också utgör en
social, icke-kommersiell mötesplats som kan användas för olika ändamål året om.
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Figur 3 Illustration av Framtidens park är aldrig färdig, ur tävlingsförslaget.

Strax söder därom finns temalekplatsen Lilla Hyllie, med byggnation som tema. Parkens karaktär
blir mer naturlik längre söderut, med klätterskog, hagmark och längst i söder framtidsskogen.
Genom parken slingrar en bäckfåra som också renar och fördröjer dagvatten från bebyggelsen
öster om parken och i parkens sydvästra hörn finns en skyfallssänka.
Parken har flera promenadstigar och i parkens östra kant möts bebyggelsen med en urban
vistelseyta med lek- och umgängesfunktioner, Parkhyllan, som också är en gångfartsgata för trafik
till i huvudsak den kommande bebyggelsen öster om parken.
Detta objektsgodkännande omfattar ett genomförande av parken som helhet utom växthuset och
restaurangen, som hanteras i ett separat objektsgodkännande.
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Syfte med projektet
Syftet med förlängningen av Hyllie Boulevard från Almviksvägen till Pildammsvägen är:
-

att skapa det övergripande gatunätet i Hyllie så att Hyllie Boulevard blir den huvudaxel
som löper från norra Hyllie till södra Hyllie och vidare mot Svågertorp.

Syftet med Hyllie stadsdelspark är att:
o ge möjlighet till grönska och vattenupplevelse för vila och rekreation, men också
för lek och rörelse
o bidra till viktiga ekosystemtjänster, som biologisk mångfald och vattenfördröjning
o ge människor möjlighet att bidra till en park ”som aldrig blir färdig” genom att
delta, skapa och vara tillsammans på nya sätt – gör det själv!
o ge människor nya chanser i arbetslivet
Målet med projektet
Målet med projektet är att Hyllie Boulevard som byggata kan användas för olika transportslag,
inklusive buss i linjetrafik, från december 2021. Därigenom befästs också Hyllies fortsatta
utbyggnad av grön och blandad stad söderut.
Målet med projektet är att Hyllie stadsdelspark är en plats där malmöbor kan få rekreation och
uppleva grönska, delta i aktiviteter och mötas på nya trygga sätt med början sommaren 2021 med
ett etappvis färdigställande fram till och med 2029.
Projektets överensstämmelse med Kommunfullmäktiges mål
• Målområde 1 – En ung, global och modern stad
Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet,
antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen
Förlängningen av Hyllie Boulevard ingår i Storstadspaketet för linje 10. Både förlängningen av Hyllie
Boulevard och stadsdelsparken är fundamentala ingredienser i den fortsatta utbyggnaden av Hyllie med
bostäder, arbetsplatser och kommunal service. Som underlag för parkens utformning och innehåll har
resultat från medborgardialog använts.
•

Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete

Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.
Förlängningen av Hyllie Boulevard är en efterfrågad länk för att kunna erbjuda kollektivtrafik till
arbetsplatser i södra Hyllie och Svågertorp. Boulevarden utgör också en förutsättning för kommande
etableringar av arbetsplatser i Hyllie.
•

Målområde 3 – En stad för barn och unga

Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika
förhållanden och utveckla sin fulla potential
Parken kommer att erbjuda möjligheter till såväl rekreation som lek och nya möten, för malmöbor i alla
åldrar. Genom att ha personal på plats i parken ökar förutsättningarna att skapa en trygg och säker plats
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för alla besökare. Hyllie Boulevards utformning skapar en säker trafikmiljö för alla trafikslag för att
malmöbor i olika åldrar ska kunna transportera sig på ett tryggt sätt.
•

Målområde 4 – En öppen stad

Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och
möjligheter och där mångfalden är en tillgång
Hyllie stadsdelspark är en icke-kommersiell mötesplats med många funktioner och möjligheter för alla.

•

Målområde 6 – En trygg stad

I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.
Parken kommer att erbjuda möjligheter till såväl rekreation som lek och nya möten, för malmöbor i alla
åldrar. Genom att ha personal på plats i parken ökar förutsättningarna att skapa en trygg och säker plats
för alla besökare. Hyllie Boulevards utformning skapar en säker trafikmiljö för alla trafikslag för att
malmöbor i olika åldrar ska kunna transportera sig på ett tryggt sätt.
• Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad
I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritid- och kulturliv
Hyllie stadsdelspark kommer att erbjuda möjligheter till rekreation, lek och evenemang för malmöbor i
alla åldrar. Genom att ha personal på plats i parken ökar förutsättningarna att skapa en trygg och säker
plats för alla besökare.
• Målområde 8 – en ekologiskt hållbar stad
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
Förlängningen av Hyllie Boulevard och byggandet av Hyllie stadsdelspark är fundamentala ingredienser
i den fortsatta utbyggnaden av Hyllie som en tät och grön stad med bostäder, arbetsplatser och
kommunal service i ett stationsnära läge.
2.2 Leveransmål
Målet med projektet är att anlägga och färdigställa Hyllie stadsdelspark som en plats där
malmöbor kan uppleva rekreation och grönska, delta i aktiviteter och mötas på nya trygga sätt
med början sommaren 2021 med ett etappvis färdigställande fram till och med 2029.
Målet med projektet är att Hyllie Boulevard som byggata kan användas för olika transportslag,
inklusive buss i linjetrafik, från december 2021. Därigenom befästs också Hyllies fortsatta
utbyggnad av grön och blandad stad söderut.

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Objektsgodkännandet omfattar området för detaljplan 5592. Detaljplanens område avgränsas av
Ymers gata i norr och Tygelsjöstigen i nordväst. Detaljplanens västra kant ansluter till befintlig
Hyllie Boulevard och förlängningen av denna utgör detaljplanens gräns i söder och öster.
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Det aktuella området är ca 97 500 m2 stort och omfattar fastigheten Hyllie 4:8 samt del av
fastigheterna Hyllie 4:2 & 4:3, Bunkeflo 6:8, Vintrie 17:2. Alla fastigheter inom planområdet ägs
av Malmö kommun. Området används idag som jordbruksmark.

Figur 4 Utbredningsområdet för dp 5592, enligt granskningshandling.

3.2 Detaljplan
Detaljplan 5592 innehåller Hyllies stora stadsdelspark med en angränsande urban vistelseyta längs
den östra kanten, kallad Parkhyllan, som kombineras med en gångfartsgata. Parken ska kunna
fördröja dagvatten och skyfall. Detaljplanen innefattar också den fortsatta utbyggnaden av Hyllie
Boulevard, från korsningen med Almviksvägen i norr till anslutningen till Pildammsvägen i
sydost.
Detaljplanen beställdes av dåvarande fastighetskontoret i mars 2016. Den ursprungliga
planbeställningen omfattade även delen nordväst om Tygelsjöstigen som är avsedd för kulturhus
och högstadieskola, men denna del har under arbetets gång tagits bort ur föreliggande detaljplan.
En utökning av detaljplanens område har gjorts genom att inkludera Hyllie Boulevards fortsatta
sträckning från korsningen med Almviksvägen mot sydost.
Detaljplanen var på samråd mellan den 30 oktober och 3 december 2018 och gick ut på
granskning i oktober 2019. Detaljplanen planeras att antas av Kommunfullmäktige i mars 2020.
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Planområdet består av allmän platsmark, park och gata.

Figur 5 Utdrag ur plankartan för dp 5592, från granskningshandling.

3.3 Kopplingar till andra projekt/linjen
Projektet ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie som beslutades av
Kommunfullmäktige i april 2019. För att uppfylla målet för Hyllie om att skapa en grön och
blandad stadsdel med hög exploateringsgrad i ett mycket stationsnära läge är förlängningen av
Hyllie Boulevard och Hyllie stadsdelspark bärande förutsättningar. Parkens investering täcks till
90% av befintliga och kommande exploateringsvinster från omkringliggande områden.
Hyllie boulevard ingår i Sverigeförhandlingens Ramavtal 8 – storstad Malmö och är en delsträcka
för Mini-MEX linje 10. Ett separat objektsgodkännande för permanent utformning och
färdigställandet av Hyllie Boulevard tas fram när det finns ett genomförandeavtal med
Skånetrafiken för linje 10. Färdigställandet av gatan ska enligt Ramavtal 8 stå klart senast 2029.
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Hyllie Boulevard är till 33% skattefinansierad och 67% exploateringsfinansierad i enlighet med
Boulevardens tidigare utbyggnad. Kostnaderna för byggnation av Hyllie Boulevard som byggata
kommer att belasta storstadspaketet.
3.4 Genomförande
Hyllie stadsdelspark
Hyllie stadsdelspark är ca 64 000 m2 stor, ungefär lika stor som Folkets park, och arbetet med
parkens anläggande kommer att pågå under lång tid i olika etapper.

Figur 6 Parkens olika delar under genomförandet.

Först ut i anläggandet av parken är den norra delen, markerad med siffran 1 i figur 6. Projektering
för denna del planeras att göras under våren 2020 och från hösten 2020 vidtar
entreprenadarbeten med markarbeten, plantering och möblering. Invigning av denna första del
planeras till försommaren 2021 och då går startskottet för en sommarsäsong som kan innehålla
aktiviteter av olika slag på temat Gör det själv. Det kan bestå i en festplats för barnkalas, bjuda in
till teaterlek, iordningställa sandplaner och bouleplaner med möjlighet att låna utrustning för
spontanidrott och pop-up-aktiviteter som cykelverkstad och yoga. Även evenemang inom
Sommarscen Malmö kan hållas här och mat och dryck kan möjliggöras genom foodtrucks och
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containercafé. För detta ändamål iordningsställs en tillfällig yta på platsen där restaurang och
växthus senare tar form.
Under 2020 projekteras övriga parken (markerat med siffran 2 i figur 6) med avseende på
terrassering och anläggande av gångstråk i parken. Därefter handlas denna entreprenad upp och
planeras vara klar i januari 2022. Efter det kan hela parken användas för att promenera i.
För att få temalekplatsen Lilla Hyllie (markerad med siffran 3 i figur 6) på plats så snart som
möjligt påbörjas projekteringen av denna under 2020 och planeras vara klar våren 2021. Efter
upphandling av entreprenaden kan anläggandet av lekplatsen starta sommaren 2021 och
lekplatsen planeras att invigas våren 2022.
Projekteringen av entreprenaden för plantering, möblering och skötsel av all växtlighet i parken
som helhet görs under 2021 (markerad med siffran 4 i figur 6). Entreprenaden som sjösätts i
början av 2022 planeras att handlas upp med en garantitid om 8 år för att ge bästa möjliga
förutsättningar för parkens växter att etablera sig och bli livskraftiga och hållbara. Entreprenaden
planeras också ha ett särskilt fokus på att erbjuda personer som idag står utanför
arbetsmarknaden en praktikplats eller anställning.
Under parkens första år görs ett arbete med att hitta rätt programmering, innehåll och
organisation för parkens byggnader i form av växthus och restaurang/café (markerat med siffran
5 i figur 6). Projekteringen och byggnation av dessa byggnader planeras att göras och kommer att
hanteras i ett separat objektsgodkännande.
Pågående utredning kring Hyllie stadsdelspark som besöksanläggning
Hyllie stadsdelspark är med sina många olika möjligheter en speciell kombination av miljömässig
och socialt hållbar mötesplats. För att parken ska bli ska bli den trygga, tillgängliga och
demokratiska mötesplats som det vinnande förslaget presenterar kommer det från början av 2020
behövas planering och programmering av aktiviteter i parken parallellt med projektering och
entreprenader för parkens olika delar. Från det att parkens norra del invigs sommaren 2021
behöver dessutom personal finnas på plats under sommarmånaderna. Arbete pågår med att
utreda om denna planering, programmering och bemanning kan ske genom att göra Hyllie
stadsdelspark till en besöksanläggning.
Hyllie Boulevard
En projektering av Hyllie Boulevard planeras att påbörjas direkt efter beslut om
objektsgodkännande och bedöms vara klar i juni 2020. Därefter görs upphandling av entreprenad
så att entreprenaden kan påbörjas i november 2020. Byggatan utformas med separata gång- och
cykelbana på båda sidor. Byggatan planeras att vara klar i december 2021 för trafik med bil, buss i
linjetrafik, gång och cykel.
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3.5 Tidplan
Den översiktliga tidplanen för Hyllie Boulevard och Hyllie stadsdelspark ser ut enligt följande.
Byggnation av Hyllie Boulevard som byggata
Aktivitet
Projektering
Upphandling av entreprenad
Entreprenad
Färdig byggata

Tid
januari-juni 2020
augusti-oktober 2020
november 2020-november 2021
december 2021

Anläggande av Hyllie stadsdelspark
Aktivitet
Parkens norra del (del 1 enligt figur 6)
Projektering
Upphandling av entreprenad
Entreprenad
Projektledning för aktivering
Invigning och start för aktiviteter

Tid
Januari-maj 2020
Juni-augusti 2020
September 2020-april 2021
Januari 2020Maj 2021

Terrassering mm för övriga parken (del 2 enligt figur 6)
Projektering
Upphandling av entreprenad
Entreprenad
Klar terrassering av övriga parken

Mars-december 2020
Januari-mars 2021
April 2021-januari 2022
Januari 2022

Temalekplats (del 3 enligt figur 6)
Projektering
Upphandling av entreprenad
Entreprenad
Invigning av temalekplats

Juni 2020-mars 2021
April-juni 2021
Juli 2021-april 2022
Maj 2022

Grön entreprenad för övriga parken (del 4 enligt figur 6)
Projektering
Upphandling av entreprenad
Entreprenad
Färdiganlagd park

Januari 2021-oktober 2021
November 2021-januari 2022
Februari 2022-december 2029
December 2029

Växthus och restaurang (del 5 enligt figur 6)
Programmering, organisation, projektering och entreprenad
3.6 Potentiella föroreningar
En utredning av markmiljön för det aktuella området har gjorts under sommaren 2019. I
provtagningen av Tygelsjöstigen har förhöjda halter av arsenik påträffats. I en punkt överskrids
halterna för Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM)
och i två punkter överskrids motsvarande riktvärde för känslig markanvändning (KM). I
Almviksvägen har tjärhaltig asfalt påträffats med halter som överskrider gränsen för farligt avfall.
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Det underliggande bärlagret är påverkat av PAH och tyngre aromater och halterna överskrider
värdena för KM men inte för MKM.
Sammantaget visar utredningen att området i sin helhet bedöms vara lämpligt för den planerade
detaljplanen ur ett miljötekniskt perspektiv. Schaktning och borttransport av massor från
Tygelsjöstigen och Almviksvägen kan föranleda behov av anmälan av avhjälpande åtgärder.
Inom ramen för detaljplanen planeras inga arbeten i Tygelsjöstigen. Vid anläggandet av både
Hyllie stadsdelspark och Hyllie Boulevard planeras delar av Almviksvägen byggas om. De delar
som berörs i samband med ombyggnationen och som har förhöjda halter, dvs halter över gränsen
för farligt avfall, kommer att transporteras till en godkänd mottagare.
3.7 Osäkerhet och risker
De osäkerheter och risker som bedöms finnas för projektet är:
• Detaljplanen blir överklagad, vilket kan förskjuta tidplanen
• Upphandlingar av projektering och entreprenader blir överklagade, vilket kan förskjuta
tidplanen
• Hittills okända föroreningar upptäcks inom området, vilket kan leda till saneringsarbete
med risk för att tidplanen förskjuts
• Entreprenad- och konsultkostnader kan variera kraftigt i pris eftersom de är
konjunkturberoende
• Delar av entreprenaderna är planerade att pågå under vintermånaderna, vilket innebär
att vädret kan inverka på genomförandet så att tidplanen riskerar att förskjutas
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala investeringen för projektet beräknas till -219 mnkr medan de bedömda inkomsterna
som avser investeringsbidrag för Hyllie Boulevard, som finansieras till 50% av storstadspaketet,
beräknas till 16,5 mnkr. Detta ger ett projektnetto om -202,5 mnkr. Gatukostnadsersättningar
kommer att sättas av från köpeskillingar i närliggande projekt om totalt 181 mnkr för att
finansiera utgifterna i detta projekt. Köpeskillingarna är upptagna som inkomster i de projekt där
försäljningarna sker. De kan därför inte redovisas som inkomster även i detta projekt, däremot
bidrar de till lägre driftkonsekvenser som har beräknats till -17,5 mnkr brutto och -6,7 mnkr
netto.
Projektkalkyl för objektsgodkännandet som helhet
Projektkalkyl
Investeringsbidrag

Tkr
16 500

Summa inkomster

16 500

Allmän platsmark
Parken
Parkhyllans gata
Hyllie Boulevard

Intern tid
Kreditivränta
Ingående markvärde
Plankostnader
Arkeologi
Fastighetsbildning
Utredningar
Övrigt oförutsett

-126 000
-13 000
-33 000
-2 200
-10 400
-200
-1 700
-700
-300
-1 500
-30 000

Summa utgifter

-219 000

Projektnetto

-202 500

Kalkyl Hyllie Boulevard, den del som ingår i kategori Storstadspaketet
Kalkyl Hyllie Boulevard
Investeringsbidrag

Tkr
16 500

Summa inkomster

16 500

Entreprenad
Projektering
Intern tid
Kreditivränta
Oförutsett

-25 200
-1 350
-1 350
-600
-4 500

Summa utgifter

-33 000

Netto

-16 500

4.1.1 Utgifter

Utgifterna för detta objektsgodkännande beräknas till -219 mnkr och avser enbart allmän plats.
Av dessa avser -126 mnkr utbyggnad av parken, vilken till 90% är exploateringsfinansierad och
10% skattefinansierad. Parken utgör en yta om ca 64 000 m2 där bland annat en lekplats, växthus
och restaurang ska byggas. I detta objektsgodkännande tas dock inte utgifter för projektering och
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byggnation av växthus och restaurang upp, eftersom detta kommer att göras i ett separat objektsgodkännande.
För färdigställandet av Parkhyllans gata är utgifterna beräknade till -13 mnkr och för byggata
Hyllie Boulevard uppgår utgifterna till -33 mnkr. Utgifterna som arbetas upp för byggata Hyllie
Boulevard inom ramen för detta objektsgodkännande kommer att belasta Fastighets- och
gatukontorets investeringskategori storstadspaketet. Övriga -47 mnkr för projektet utgörs främst
av intern tid, kreditivränta och oförutsedda utgifter.
De upparbetade investeringsutgifterna till och med år 2018 är ca. -4 mnkr och består till största
delen av arkeologi, plankostnader samt kostnader för projektering.
Utgifterna är bedömda i prisläge november 2019.
4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten för projektet är beräknad till 16,5 mnkr. Den utgörs av ett investeringsbidrag för byggata Hyllie Boulevard där 50% av de -33 mnkr finansieras genom avtal inom ramen
för storstadspaketet.
Gatukostnadsersättningar/investeringsbidrag och exploateringsvinster
Parken – Enligt tidigare beslut, fattat inom dåvarande Fastighetskontoret, ska parken till 90%
finansieras genom den exploatering som sker i centrala och södra Hyllie. Resterande 10% ska
skattefinansieras. Enligt beräkning kommer därmed ca. 153 mnkr avsättas från köpeskillingar i
gatukostnadsersättningar för parkens finansiering.
Parkhyllans gata – Finansiering till utbyggnaden av Parkhyllans gata kommer till 100% att ske
genom exploateringsprojekt öster om parken. Gatukostnadsersättningen för Parkhyllans gata
uppgår därmed till ca. 17 mnkr.
Hyllie Boulevard – Utgifterna om -33 mnkr för Hyllie Boulevard som byggata kommer i sin helhet att belasta kategori storstadspaketet. Investeringsbidrag upp till 50% kommer att erhållas via
avtal med staten. Resterande -16,5 mnkr finansieras i enlighet med samma principer som för
tidigare etapper vid utbyggnad av Hyllie Boulevard. Principen innebär 67% exploateringsfinansiering och 33% skattefinansiering. Gatukostnadsersättningen uppgår därmed till ca. 11 mnkr.
Exploateringsvinster är ej aktuella i detta projekt då all mark utgörs av allmän plats.
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4.2 Likviditet

Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
-2018
-3 800
2019
-9 000
2020
-37 800
2021
-51 700
16 500
2022
-32 200
2023
-19 200
2024
-10 400
2025
-10 700
2026
-11 300
2027
-11 300
2028
-14 100
2029
-7 500
Summa
-219 000
16 500

Summa
-3 800
-9 000
-37 800
-35 200
-32 200
-19 200
-10 400
-10 700
-11 300
-11 300
-14 100
-7 500
-202 500

4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År

Intäkt

Kostnad

2021

1 200

-2 100

-900

2022

4 000

-6 700

-2 700

100

-200

-100

0

2023
2024
2025

0

2026

0

2027

0

2028

0

2029
Summa

Netto

5 500

-8 500

-3 000

10 800

-17 500

-6 700

Utbyggnaden av parken är indelad i tre etapper där etapp ett bedöms aktiveras år 2021 och avser
den norra delen av parken. Etapp två bedöms aktiveras år 2022 och avser lekplatsen. Etapp tre
som avser grön entreprenad och för övriga parken beräknas aktiveras år 2029. Hyllie Boulevard
som byggata och Parkhyllans gata bedöms aktiveras år 2022 och 2024. Intäkterna i tabellen ovan
utgörs av periodiserad gatukostnadsersättning som beskrivs närmare i avsnitt 4.1.2.
För beräkning av periodiserad gatukostnadsersättning/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 Hyllie
Boulevard som byggata och Parkhyllans gata har en schablon tagits upp motsvarande 2,75
procent. För beräkning av drift- och underhållskostnader av parken har en grundlig kalkyl gjorts
över förväntade utgifter.
Driftkonsekvenserna beräknas till -17,5 mnkr brutto och -6,7 mnkr netto.
4.4 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten, inom
ramen för Hyllieprojekten och Storstadspaketet. De återstående utgifterna från år 2019 och
framåt om -215 mnkr bedöms därmed rymmas inom den totala budgetramen för Tekniska
nämnden.
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