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1. Sammanfattning

Detta objektgodkännande gäller genomförande av Carlsgatans utbyggnad, sträckan Lokgatan
fram till nytt läge av Tellusgatan. Carlsgatan utgör tillsammans med Hans Michelsensgatan de
viktigaste länkarna inom trafiksystemet i Nyhamnen. Carlsgatan ska kunna hantera framtidens
trafik till och från Malmö Centralstation. Området norr om bangården ska utvecklas till blandad
stad med bostäder och kontor i direkt närhet till Malmö C. Ombyggnaden av Carlsgatan måste
anpassas till de behov som uppstår i och med ny bebyggelse både norr och söder om gatan.
Föreslagen utformning av Carlsgatan stämmer överens med tidigare politiska beslut gällande fyra
körfält där två av dem ska vara förberedda för framtida prioriterad kollektivtrafik. Föreliggande
projekt innefattar dessutom torget söder om Carlsgatan samt del av terrassen vid torgets sydöstra
hörn. Illustration över området kan ses i Figur 1. Torgets läge markeras med A i Figur 1.

Figur 1 Blåskrafferat område redovisar projektets geografiska omfattning. Markering A redovisar torgets läge.

Fyra byggprojekt pågår längs med Carlsgatan: E.ON.s nya nordiska huvudkontor,
Domstolsverkets byggnad för Malmös nya tingsrätt och förvaltningsrätt samt två större
bostadsprojekt. Utöver dessa tillkommer ledningsarbeten kopplade till de nya byggprojekten. För
att möjliggöra byggandet längs med Carlsgatan krävs avstängningar i viss utsträckning. För att
trafikflödet genom Nyhamnen inte ska påverkas alltför mycket under byggtiden, föreslås en
provisorisk väg genom området behöva anläggas i anslutning till Jörgen Kocksgatan. Den
provisoriska vägen kommer även kunna vara till nytta vid resterande utbyggnadsetapper av
Nyhamnen.
Den totala utgiften inom projektet bedöms till cirka –47,5 mnkr, medan de beräknade totala
inkomsterna för projektet (gatukostnad från exploatör) uppgår till cirka 26,5 mnkr. Detta ger ett
projektnetto om cirka –21 mnkr. Övriga intäkter för att finansiera projektet hämtas från
försäljningen av fastigheten för E.ON.s nya nordiska huvudkontor. Driftkonsekvenserna
beräknas till -4 mnkr brutto och –1,4 mnkr netto. Prisuppgifterna är bedömda enligt prisnivån i
april 2020. Projektet bedöms ha en genomförandetid som sträcker sig till och med år 2027.

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Carlsgatan utgör en viktig del av området norr om bangården och ska enligt den fördjupade
översiktsplanen för Nyhamnen utvecklas till blandad stad med bostäder och kontor i direkt
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anslutning till Malmö Centralstation, Malmö C. Området norr om bangården bildar en ny entré
till Nyhamnen, med kopplingar och stråk mellan Nyhamnen och centrala Malmö. Syftet är att
omvandla industrimark till tät, varierad och funktionsblandad bebyggelse med ett attraktivt och
centralt läge nära Malmö C och ingå som en del i Nyhamnens utveckling till blandad stad.
Ombyggnaden av Carlsgatan ska anpassas till de behov som uppstår i och med ny bebyggelse
norr och söder om gatan. Carlsgatan ska också kunna hantera framtidens trafik till och från
Malmö C, då den tillsammans med Hans Michelsensgatan blir de viktiga länkarna inom
trafiksystemet i Nyhamnen. Ombyggnaden av Carlsgatan syftar även till att skapa bättre
förutsättningar för kollektivtrafik och dimensioneras för att i framtiden kunna rymma separata
körfält för kollektivtrafik. Carlsgatan ska prioritera gång- och cykeltrafik, då gatan i framtiden får
en viktig funktion genom anslutning till en eller flera nya gång- och cykelkopplingar över
spårområdet.
Det finns behov av att dra fram ledningar, såsom VA, värme och el, till de nybildade
fastigheterna Godsfinkan 1–3. Fastigheterna är belägna på Carlsgatans södra sida. Ledningarna
ska kopplas på från Navigationsgatan på Carlsgatans norra sida, vilket innebär att ledningarna
behöver korsa gatan och därefter läggas längs med Carlsgatan. Genom att Malmö stad i ett tidigt
skede kan ta fram en sektion för Carlsgatan kan styrning av ledningarnas läge ske och säkerställa
genomförandet av Carlsgatans ombyggnad.
Ledningsarbeten och pågående byggnation kring Carlsgatan kommer medföra behov av en
kortare tids avstängning av Carlsgatan. För att möjliggöra trafikflöden i Nyhamnen föreslås en
provisorisk gata att anläggas, parallellt med Jörgen Kocksgatan. I samband med det byggs en
markparkering för att ersätta de parkeringsplatser som i och med den provisoriska vägen tillfälligt
försvinner. I och med anläggandet av markparkeringen blir antalet parkeringsplatser i området
totalt sett fler. All mark som berörs ägs av Malmö stad.
2.2 Stadens mål
Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för kommunens trafik och
infrastruktur. (2 §, 7 § och 8 §).
2.3 Leveransmål
Följande leveransmål är identifierade för projektet:
•

Carlsgatan ska omfatta fyra körfält, separerad gång- och cykelväg samt planteringsytor

•

Genom ny utformning av Carlsgatan stärks kopplingen mellan Malmö C och hela
Nyhamnen

•

Den övergripande, trafikala kopplingen i öst-västlig riktning ska säkerställas

•

Förutsättningar för att använda kollektiva färdmedel i kombination med gång eller cykel
ska förbättras

•

Carlsgatans utformning i plan och profil ska förberedas för framtida, prioriterad
kollektivtrafik

•

Ny gång- och cykelbana ska knyta an till annan, ny gång- och cykelbana från Malmö C i
väst samt till befintligt cykelstråk (”Lommalänken”) i öst

•

Gång- och cykelbana ska anpassas efter kommande gång- och cykelbroar över
spårområdet samt efter nya stråk på den befintliga Jörgen Kocksgatan
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•

Lokalisering av, samt antal, gång- och cykelpassager över Carlsgatan ska anpassas efter
behov som uppstår i och med ny byggnation norr och söder om gatan

•

Ett nytt torg ska skapas väster om fastigheten Godsfinkan 1, söder om Carlsgatan. Detta
ska när det gäller höjdsättning samt ytor för trappor och ramper ta hänsyn till en framtida
gångbro över spårområdet

3. Projektets omfattning

3.1 Geografisk avgränsning
Projektets geografiska avgränsning redovisas i Figur 2. Till största delen avgränsas projektet av
befintliga fastighetsgränser. All mark är allmän platsmark, med kommunalt huvudmannaskap. I
väster sträcker sig projektområdet fram till och med pågående ombyggnad av Carlsgatan vid
Lokgatan. I öster sträcker sig projektområdet fram till och med nytt läge för Tellusgatan. I
projektet ingår det blivande torget, vilket ska länkas samman med en gångbro över bangården.
Torgets läge markeras med A i Figur 2. En mindre del av den planerade bangårdsterrassen ingår i
projektet och redovisas i Figur 3. Projektytan uppskattas till cirka 1,2 hektar. Området inkluderar
del av fastigheterna Hamnen 22:28, Innerstaden 31:11, Innerstaden 31:10 och Järnvägen 1:1.
Hamnen 22:28 ägs av Malmö stad, Järnvägen 1:1 av Trafikverket och övriga nämnda fastigheter
av Jernhusen Stationer AB.

Figur 2 Blåskrafferat område redovisar projektets geografiska omfattning. Markering A redovisar torgets läge.

Figur 3 Urklipp från detaljplan, Dp 5478. Grönmarkerat område redovisar den del av bangårdsterrassen som ingår i projektet.
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I projektet ingår inte det område av torget inom detaljplan, Dp 5478, vilket redovisas som
kvartersmark för centrumverksamhet. Likaså ingår inte yta för parkering för rörelsehindrade, se
Figur 4. Värt att påpeka är att den kommande gångbron inte ingår i föreliggande projekt, ej heller
den del av bangårdsterrassen som är belägen på kvartersmark längs med fastigheterna
Godsfinkan 1–3.

Figur 4 Urklipp från detaljplan, Dp 5478. Rödmarkerade områden inom torgytan ingår inte i projektområdet.

3.2 Detaljplan
För området gäller Fördjupad översiktsplan för Nyhamnen, FÖP Nyhamnen och Planprogram norr om
centralstationen i Hamnen, Pp 6033. FÖP Nyhamnen antogs av Malmö kommunfullmäktige i
december 2019. Enligt FÖP Nyhamnen ska områdets centrala läge i regionen tillvaratas och en
nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel i Malmö skapas. Av planen framgår även att
Carlsgatan ska utgöra en av flera huvudgator i Nyhamnen. Gatans utformning ska uppmana till
ett lugnt trafiktempo. Pp 6033, Planprogram norr om centralstationen i Hamnen, beslutad av
stadsbyggnadsnämnden den 29 juli 2010 anger förutsättningar för att omvandla området till en
tät, funktionsblandad och varierad stadsdel. I planprogrammet framgår, att Carlsgatan kommer
behöva breddas för att möjliggöra en huvudgata med trottoarer, separerad cykelbana,
trädplantering, parkeringsfickor för angöringstrafik samt en eventuell framtida breddning av
körbanan från två till fyra körfält.
För projektområdet gäller i övrigt detaljplanerna Dp 4660 och Dp 5478. Projektet bedöms kunna
utföras i enlighet med befintliga detaljplaner.
Dp 4660, Detaljplan för Centralstationen med omgivning, antogs den 28 februari 2001 av Malmö
kommunfullmäktige. Urklipp från plankartan redovisas nedan i Figur 5. Den del av projektet som
berörs av Dp 4660 är i Figur 5 markerad med rött. Området i detaljplanen är utlagd som allmän
platsmark för huvudgata (trafik mellan områden). För denna detaljplan gäller kommunalt
huvudmannaskap.
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Figur 5 Urklipp från Dp 4660. Rödmarkerat område redovisar vilken del av projektområdet som omfattas av detaljplanen.

Dp 5478, Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 m.fl, antogs den 23 maj 2019 av Malmö
kommunfullmäktige. Urklipp från plankartan redovisas nedan, se Figur 6, där berörd mark inom
projektområdet markerats med rött. All berörd mark inom projektet är utlagd som allmän
platsmark för gata och torg. I projektområdet ingår inte det området på torget som utgör
kvartersmark för centrumverksamhet och parkering för funktionsnedsatta, se Figur 3. För denna
detaljplan gäller kommunalt huvudmannaskap.

Figur 6 Urklipp från Dp 5478. Rödmarkerat område redovisar den del av projektområdet som berörs av detaljplanen. I projektområdet
ingår inte kvartersmarken på torget.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Utbyggnaden av Nyhamnen längs med Carlsgatan är redan i full gång. Norr om projektområdet
gäller detaljplan Dp 5595, antagen den 11 april 2019 av stadsbyggnadsnämnden. Detaljplanen
möjliggör uppförande av en kontorsbyggnad med centrumverksamhet i bottenvåningen samt
underjordiskt garage. Kvartersmarken inom detaljplanen har bildat fastigheten Sjustjärnan 1, som
ägs av Briggen Hamnen 22:31 AB (ett dotterbolag till Castellum). Här uppförs nu E.ON.s nya,
nordiska huvudkontor, med preliminär inflyttning hösten 2022.
Söder och inom projektområde gäller detaljplan Dp 5478, som antogs den 23 maj 2019 av Malmö
kommunfullmäktige. Inom denna detaljplan har tre fastigheter bildats, Godsfinkan 1–3.
Godsfinkan 1 ägs av Castellum Malmö Nyhamnen AB. Inom denna fastighet ska Castellum
uppföra en ny byggnad åt Domstolsverket, för ny tingsrätt och förvaltningsrätt. Godsfinkan 2 ägs
av Södra Nyhamnen i Malmö AB (ett dotterbolag till Wästbygg), Godsfinkan 3 av MKB
Godsfinkan 3 AB (MKB Fastighets AB). Wästbygg och MKB planerar båda att inom sina
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respektive fastigheter uppföra bostäder i flerfamiljshus, med kommersiella lokaler och
parkeringsgarage i bottenplan. Inflytt bedöms i båda fall kunna ske tidigast år 2024. Alla tre
fastigheter angränsar mot projektområdet.
I Figur 7 redovisas respektive byggherres fastighet och vad som är tänkt att byggas på fastigheten.

Figur 7 Redovisning av aktuella byggprojekt längs med Carlsgatan.

De pågående projekten inom fastigheterna Godsfinkan 1–3 är i behov av att ledningsägare drar
fram ledningar för vatten, avlopp, el och värme till samtliga fastigheter. Anslutning sker från
Navigationsgatan, vilket innebär att Carlsgatan behöver korsas för anslutning. Till fastigheten
Godsfinkan 1, Domstolsverkets byggnad, behöver byggvärme vara på plats redan i oktober 2020.
Ledningsarbetet önskas starta efter sommaren. I slutet av augusti 2020 har Trafikverket planerat
att temporärt stänga av tågtrafiken mellan Malmö och Lund för utbyggnad av spårtrafiken mellan
de två städerna. Under en kort period kommer istället ersättningsbussar att trafikera bland annat
Carlsgatan. Arbeten längs med Carlsgatan kan inte pågå samtidigt, eftersom dessa skulle försvåra
framkomligheten för den täta busstrafiken. Ledningsarbeten kan tidigast påbörjas i september
2020, då tågtrafiken mellan Malmö och Lund enligt planerna åter är igång. Samtidigt behöver den
provisoriska vägen längs med Jörgen Kocksgatan vara på plats för att möjliggöra samma
trafikflöde genom Nyhamnen. Malmö stad samordnar detta tillsammans med ledningsägarna
E.ON och VA Syd.
Väster om projektområdet har delar av Carlsgatan redan byggts om. Resterande del av Carlsgatan,
öster om projektområdet, kommer i ett senare skede behöva byggas om. I samband med
detaljprojektering kommer Malmö stad ta fram en förprojektering för denna sträcka av Carlsgatan
för att beakta helheten av gatans utformning.
I detaljplan Dp 5478 har det möjliggjorts för en gångbro över bangården. Byggnationen av bron
kommer dock att tas med senare i annat projekt då samordning behöver ske med Trafikverket.
Enbart en mindre del av den tänkta bangårdsterrassen ingår i projektet, den del som är belägen
inom allmän platsmark intill torget, se Figur 2. Den största delen av bangårdsterrassen är belägen
inom kvartersmark, på privat mark, och kommer därmed att byggas i etapper av privata
fastighetsägare.
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3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Tidigare beslut
Malmö kommunfullmäktige antog den 23 maj 2019 Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 m.fl.,
Dp 5478, som ligger inom projektområdet. Se avsnittet 3.2 Detaljplan.
Exploateringsavtal har upprättats mellan Malmö stad och Jernhusen Stationer AB, ägare av
fastigheterna Innerstaden 31:10 och Innerstaden 31:11. Malmö stads tekniska nämnd godkände
exploateringsavtalet den 28 mars 2019 (TN-2018-3621). Avtalet omfattar bland annat förvärv av
ett markområde inom Innerstaden 31:10 och Innerstaden 31:11, se Figur 8. Exploateringsavtalet
reglerar även bland annat Malmö stads ansvar för projektering, upphandling och anläggande av
allmän plats inom och i anslutning till detaljplaneområdet. För avtalad gatukostnadsersättning och
övriga utgifter, se vidare under avsnitten 4.1.1 Utgifter och 4.1.2 Inkomster.

Figur 8 Rosaskrafferat område redovisar pågående markförvärv från Jernhusen Stationer AB.

Medfinansieringsavtal har träffats mellan Malmö stad och Trafikverket avseende nödvändiga
anpassningar för att möjliggöra genomförande av detaljplan Dp 5478. Malmö stads tekniska
nämnd godkände medfinansieringsavtalet den 28 mars 2019 (TN-2018-3621). Anpassningarna
avser bland annat två av Trafikverkets befintliga spår, som behöver kortas av, samt flytt av
stoppbockar. Enligt avtalet beräknas anpassningarna kosta mellan 14–17 mnkr, baserat på tidigare
erfarenheter. Den faktiska kostnaden ska betalas av Malmö stad, till Trafikverket. Enligt det
antagna exploateringsavtalet ska Jernhusen Stationer AB ersätta staden för kostnaderna gentemot
Trafikverket, vilket medför att Malmö stad inte kommer att stå för några direkta kostnader för
anpassningarna och kostnaden finns därav inte med i kalkylen. I avtalet framgår även att Malmö
stad ska förvärva ett område om cirka 180 kvm på fastigheten Järnvägen 1:1, mark inom
projektområdet. Marken ska överlåtas utan ersättning. Området redovisas i Figur 9.
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Figur 9 Grönmarkerat område redovisar del inom fastigheten Järnvägen 1:1 vilken Malmö Stad behöver förvärva för att uppföra
bangårdsterrassen.

Under 2019 sålde Malmö stad en del av fastigheten Hamnen 22:3, fastigheten Medusa 1 samt
fastigheterna Hamnen 22:31 och Hamnen 22:33, för att möjliggöra byggandet av E.ON.s nya
nordiska huvudkontor. Enligt köpeavtalet, som antogs av Malmö stads tekniska nämnd den 24
april 2019 (TN-2019-552), är Malmö stads inkomst från försäljningen cirka 144 mnkr.
Kommande beslut
Objektsgodkännandet avser enbart en del av Carlsgatans ombyggnad. På grund av
omständigheter, såsom att ledningsägare måste komma fram med ledningar till Domstolsverket
innan oktober 2020, saknas möjligheter att utreda en ombyggnation av hela Carlsgatan samt vilka
ställningstaganden och avtal som kan komma att behövas framöver. I ett senare skede av
projektet blir det därför aktuellt med ytterligare objektsgodkännanden, för ombyggnad av
Carlsgatans östra del samt utbyggnaden av gångbanan över bangården.
3.5 Genomförande
Den aktuella delen av Carlsgatan ska byggas om med anledning av områdets omvandling från
hamnindustri till blandad stad. Carlsgatan ska i framtiden rymma alla de funktioner som krävs av
en gata som ingår i ett stationsnära område. Carlsgatan byggs ut från två till fyra körfält och
anpassas till framtida införande av separata, sidoförlagda busskörfält. Två hållplatslägen förläggs
på ömse sida av gatan, strax väster om Navigationsgatan. Hållplatserna utformas som
körbanehållplats och anpassas efter fordonstypen ledbuss. Carlsgatan får gångbana på norra sidan
samt gång- och cykelbana på den södra sidan. Plantering av träd sker i flexzonen både på den
norra och södra sidan, där utrymme medger detta. Vid korsningen Marsgatan placeras två
övergångsställen på var sida om korsningen. Ytterligare ett övergångsställe anläggs strax väster
om korsningen Tellusgatan.
För att den kommande domstolsbyggnaden, belägen inom fastigheten Godsfinkan 1, ska kunna
få byggvärme senast oktober 2020 behöver nya ledningar dras till fastigheten. Anslutning sker
från Navigationsgatan, vilket innebär att Carlsgatan måste korsas för anslutning. Ledningsarbete
önskas ske efter sommaren 2020. Samordning sker mellan ledningsägarna, då även andra
ledningar behöver dras till fastigheten. Ledningsarbetet kommer bli omfattande och svårt då en
större, befintlig spillvattenledning kommer behöva korsas. I och med att Malmö stad tar fram en
sektion för Carlsgatan kan staden styra ledningsägarna var de ska lägga sina nya ledningar och på
så sätt möjliggöra den tänkta sektionen för Carlsgatan.
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I och med kommande behov av trafikavstängning på Carlsgatan (ledningar till nya
domstolsbyggnaden), finns behov av att lösa genomfartstrafiken i Nyhamnen. För att möjliggöra
samma trafikflöde som idag föreslås att en provisorisk väg byggs norr om Jörgen Kocksgatan,
JKG, se Figur 10. Den föreslagna lösningen innebär att trafiken som leds om från Carlsgatan
istället går på JKG och de som normalt kör på JKG, i riktning mot Skeppsbron, leds över på den
nya, provisoriska vägen. På så sätt kommer kapaciteten genom Nyhamnen att vara densamma
även om Carlsgatan under kortare tid behöver stängas av. Anläggandet av den provisoriska vägen
kommer medföra att ett antal parkeringsplatser försvinner. För att ersätta dessa och för att redan
i ett tidigt skede lösa parkeringsbehovet vid utvecklingen av Smörkajen kommer en yta norr om
den provisoriska vägen att asfalteras. Denna asfalterade markparkering kommer ge upp till 300
parkeringsplatser. Den provisoriska vägen och markparkeringen kommer även vara till nytta vid
resterande utbyggnadsetapper av Nyhamnen.
All berörd mark ägs av Malmö stad och den provisoriska vägen intill Jörgen Kocksgatan läggs
inom område som är utanför detaljplan. Då marken tidigare använts för liknande ändamål anses
anläggande kunna ske utan ansökan om nytt bygglov. Två arrenden berörs av ombyggnationen,
dels ett arrende till Clear Channel Sverige AB (skylt vid infarten till JKG), dels ett arrende till
Malmö Kommuns Parkerings AB (ett 20-tal parkeringsplatser). Dessa arrendeavtal behöver sägas
upp och omförhandlas. Markparkeringen som anläggs kan arrenderas ut till Malmö Kommuns
Parkerings AB.
En avstängning av Carlsgatan kommer även påverka gång- och cykeltrafikanter. Omdirigering
sker via JKG. Det finns även behov av vissa anpassningar för cykeltrafik på södra sidan av JKG.

Figur 10 Redovisning av provisorisk väg norr om Jörgen Kocksgatan och ny markparkering norr om den provisoriska vägen.

Projektområdet berör del av fastigheterna Innerstaden 31:10 och Innerstaden 31:11. Dessa två
fastigheter ägs av Jernhusen Stationer AB. Malmö stads tekniska nämnd godkände den 27 mars
2019 (TN-2018-3621) ett exploateringsavtal avseende bland annat förvärv av mark.
Fastighetsbildning har sökts och förrättning pågår.
Marköverföring krävs för uppförandet av bangårdsterrasen i projektet. Avtal har upprättats
mellan Malmö stad och Trafikverket avseende ett område om cirka 180 kvadratmeter inom
fastigheten Järnvägen 1:1. Enligt avtalet ska området överlåtas utan ersättning. För genomförande
behöver fastighetsbildning ske, efter ansökan till Kommunala Lantmäterimyndigheten. Enligt
exploateringsavtalet mellan Malmö stad och Jernhusen Stationer AB ska Jernhusen stå samtliga
förrättningskostnader vilka är hänförda till detaljplanen, vilket innefattar området om de cirka 180
kvadratmeter.
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3.6 Tidplan
Allmän platsmark (Q = kvartal):
• Ombyggnad av Jörgen Kocksgatan för omledning av trafik: Q2 2020
• Fastighetsbildning: Q4 2020
• Detaljprojektering: Q3 2020 till och med Q4 2020
• Färdigställande av Carlsgatan, inklusive torg och terrass: efter att exploatörerna byggt
färdigt (cirka 2022–2023)
o Byggtid för färdigställande av gator med mera inom projektet är cirka 1 år.
3.7 Potentiella föroreningar
Marken inom projektområdet förväntas vara måttligt förorenad. Fyllnadsmassor är sannolikt en
huvudsaklig källa till markföroreningar, men även lokala föroreningar från spill eller andra
historiska aktiviteter skulle kunna förekomma.
De miljötekniska markundersökningar som tidigare genomförts i anslutning till den aktuella
sträckan av Carlsgatan visar på nivåer av föroreningar som generellt ligger under riktvärdena för
mindre känslig markanvändning (MKM). MKM-riktvärdena bör därför vara tillämpliga i en
översiktlig riskbedömning. Konkret innebär detta att massor med halter som ligger under dessa
riktvärden inte behöver omhändertas, av miljöskäl. Kostnadsberäkningen utgår från antagandet
att den översta halvmetern – av tekniska skäl – generellt sett kommer behöva schaktas ur, och att
överskottsmassorna lämnas som avfall (MKM-massor).
I en del av sträckan finns risk för inslag av högre halter i de förorenade massorna (fyllnadslager
med inslag av avfall där bland annat höga blyhalter påvisats). Kostnadsberäkningen utgår från
antagandet att schaktning – av miljöskäl – här kan behöva göras ner till 2 meters djup och att
överskottsmassorna lämnas som avfall (IFA-massor).
Kostnaderna för miljökontroll och omhändertagande av förorenade överskottsmassor beräknas
uppgå till cirka 2,5 mnkr. I detta ingår mottagningskostnader för så kallade MKM-massor (cirka
1,2 mnkr) och IFA-massor (cirka 0,9 mnkr, över MKM). För en mer exakt uppskattning av
kostnader inför genomförandet, bör detaljprojekteringen innefatta en miljöteknisk
markundersökning med syftet att förklassificera massor som behöver transporteras bort. Det kan
också komma att behövas kompletterande miljökontroller under genomförandet. Kostnader för
kompletterande undersökningar och utredningar uppskattas till cirka 0,4 mnkr. Den uppskattade
kostnaden inkluderar inte hantering av asfalt.
3.8 Osäkerhet och risker
Följande osäkerheter och risker har identifierats för projektet:
• Risk för skador på ledningar i samband med ombyggnaden varför god
ledningssamordning krävs samt att stor försiktighet måste vidtas i dessa arbetsmoment så
att ledningarna ej skadas.
• Risk för att trafiken till och från Malmö C påverkas i hög grad. Innan en avstängning av
gator sker behöver byggnation och tillfälliga trafikanordningar samordnades och tas fram.
• Översvämningsrisker vid lågpunkter (garage) på fastigheter söder om Carlsgatan måste
beaktas och motverkas genom att projektet anpassas till den övergripande
höjdutredningen för Nyhamnen.
• Risk för förändring av tidplan då många externa samarbeten ingår i projektet t ex
trafikverket, E.ON och Domstolsverket.
• Risk för förändring av tidplan på grund av rådande pandemi (Covid-19).
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala utgiften inom projektet beräknas till –47,5 mnkr medan de bedömda inkomsterna för
projektet beräknas till 26,5 mnkr. Detta ger ett projektnetto om -21 mnkr. Driftkonsekvenserna
beräknas till -4 mnkr brutto och -1,4 mnkr netto. Samtliga utgifter och inkomster är bedömda
enligt prisnivån i april 2020.
Projektkalkyl Exploatering
Gatukostnadsersättning från exploatör
Summa inkomster

Allmän platsmark

Tkr
26 500
26 500

Entreprenad
Projektering
Inern tid
Kreditivränta
Oförutsett
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Markarbeten
Utredningar
Provisorier

-18 000
-4 000
-5 000
-500
-7 000
-1 200
-900
-8 000
-400
-2 500

Summa utgifter

-47 500

Projektnetto

-21 000

4.1.1 Utgifter
Utgifterna för detta objektsgodkännande beräknas till -47,5 mnkr och avser enbart allmän plast.
Allmän platsmark i detta projekt avser ombyggnation av Carlsgatan som ska innefatta fyra körfält,
gång- och cykelväg, planteringsytor samt torgyta söder om Carlsgatans västra ände. Av de totala
utgifterna om -47,5 mnkr avser ca. -37,4 mnkr ombyggnation av Carlsgatan varav markarbeten
som avser ledningsflytt på Carlsgatan bedöms till -8 mnkr. Kostnad för hantering av förorenade
massor bedöms uppgå till totalt -2,1 mnkr, där -0,9 mnkr avser massor över MKM (Mindre
känslig Markanvändning). Avsättning för denna kostnad kommer att göras i samband med att
beslut om detta objektsgodkännande är taget, avsättningen innebär en negativ resultatpåverkan.
Återstående -8 mnkr avser utbyggnad av torg.
4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten för projektet är beräknad till 26,5 mnkr.
Av den totala allmänna platsen inom projektet finansieras Carlsgatan till 50% av exploatören
Jernhusen Stationer AB, enligt exploateringsavtal. Övriga 50% av Carlsgatan finansieras från
köpeskilling i annat projekt i Nyhamnen. Utbyggnad av torget finansieras till 100% av
exploatören Jernhusen Stationer AB, enligt exploateringsavtal.
Gatukostnadsersättningen från exploatören Jernhusen Stationer AB bedöms till 26,5 mnkr.
Exploateringsvinster är ej aktuella i detta projekt då all mark utgörs av allmän plats. För
finansiering av Carlsgatan samt saneringsutgifterna under MKM kommer ca. 20 mnkr avsättas i
gatukostnadsersättning från försäljning av mark för byggandet av E.ON s nya nordiska
huvudkontor.
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4.2 Likviditet
År
2020
2021
2022
2023
2024
Summa

Utgifter
Inkomster
-2 500
1 500
-8 000
4 000
-17 500
9 500
-13 000
8 000
-6 500
3 500
-47 500
26 500

Summa
-1 000
-4 000
-8 000
-5 000
-3 000
-21 000

4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2023
400
-700
2024
2 200
-3 300
Summa
2 600
-4 000

Netto
-300
-1 100
-1 400

Utgiften för färdigställande av torg bedöms aktiveras år 2023. Ombyggnationen av Carlsgatan
bedöms vara färdigt år 2024. De totala utgifterna för utbyggnad av allmän plats uppgår till -47,5
mnkr där -46,6 mnkr bedöms som en investering. För beräkning av kapitalkostnader har
nuvarande internräntesats om 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.
Driftkonsekvenserna beräknas enligt tabell ovan till -4 mnkr brutto och -1,4 mnkr netto.
Intäkterna i tabellen ovan utgörs av periodiserad gatukostnadsersättning som beskrivs närmare i
avsnitt 4.1.2.
4.4 Budgetavstämning
Investeringsutgifterna för detta projekt om -46,6 mnkr bedöms rymmas inom den totala
budgetramen för exploateringskategorin. De framtida driftskonsekvenserna om -1,4 mnkr netto,
bedöms rymmas inom Fastighets- och gatukontorets beräknade driftskonsekvenser. Även
kostnader för hantering av förorenade massor över MKM om -900 tkr bedöms rymmas inom
budgetramen för marksanering.
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