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1. Sammanfattning
Föreliggande objektsgodkännande omfattar förverkligandet av allmän platsmark inom Dp4992.
Projektet med namn Nummertolvsvägen är lokaliserat i Husie där allmän plats innebär
anläggning av gata, gång- och cykelväg samt park. Detaljplanens syfte är att bidra till att
tillmötesgå Malmös behov av bostäder genom byggandet av ett småbostadsområde i
Husieområdet. Planlagd allmän plats i form av parkmark som ska innehålla lek,
dagvattenhantering och grönska.
Planområdet har tidigare varit föremål för växthusnäring. Detta finns till viss del kvar i
omgivningarna. Området har kopplingar till pågående detaljplaner för utbyggnad av
Fortunahemgården. Projektet som avser utbyggnad av allmän plats i förverkligandet av gällande
detaljplan, är kopplat till tidigare beslutad projektplan. Ett exploateringsavtal, TN-2015-2236, som
togs fram i samband med detaljplanen, ligger till grund för och reglerar hur projektet finansieras.
Exploatörerna ska bekosta de faktiska kostnaderna för projektet kopplat till projektering,
upphandling och anläggning av allmän platsmark inom planområdet.
Projektet har tidigare haft två projektnummer, 1054 från tidigare gatukontoret och 8518 från
tidigare fastighetskontoret. Nuvarande organisation, fastighets- och gatukontoret, avser slå
samman projektnumren för att erhållna intäkter ska bekosta Malmö stads projektinvestering.
Projekt 1054 har tidigare hanterat intäkter och försäljning av mark för iordningsställande av
kvartersmark och allmän plats genom förvärv samt markbyte mellan Malmö stad och de privata
exploatörerna Götenehus och Knut Gyllin.
Den totala inkomsten för projektet är beräknad till 25 mnkr och omfattas av
gatukostnadsersättningen från exploatörerna, markbyten samt försäljningar. Den totala utgiften
inom projektet beräknas till -21,5 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 3,5 mnkr.
Driftkonsekvenserna beräknas till -1,6 mnkr brutto och -0,6 mnkr netto. Utgifterna för detta
projekt bedöms rymmas inom den totala budgetramen för Tekniska nämndens
Exploateringskategori samt inom Fastighets- och gatukontorets beräknade driftskonsekvenser.
Genomförandet av projektet beräknas starta under våren 2021 och beräknas ha en sluttid senast
våren 2026 inklusive garantitiden för allmän plats.

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Planen innebär utbyggnad av bostäder i form av enbostadshus längs den befintliga
Nummertolvsvägen, som idag är en mindre grusväg som förbinder befintlig bostadsbebyggelse
med Tullstorpsvägen. Exploateringsgraden inom planområdet är förhållandevis hög och
möjliggör till byggande av cirka 92 bostäder genom villabebyggelse.
Gällande detaljplan bidrar till att tillmötesgå Malmös behov av bostäder genom att möjliggöra
byggandet av ett tätt småbostadsområde i Husie. Den norra delen av planområdet, se figur 1, ska
utvecklas till parkmark och ska ingå i det framtida sammanhängande naturområdet som förbinder
Fortunahemgården med Bulltofta naturområde genom Bulltoftastråket. Parken i planområdet ska
även innehålla områdeslekplats, ytor för dagvatten- och skyfallshantering genom
översvämningsytor samt gång- och cykelvägsstråk som kommer knyta samman viktiga områden i
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framtiden. I samband med detaljplanearbetet togs exploateringsavtal fram, vilka reglerar
finansieringsfördelningen av projektet.
Projektet har tidigare haft två projektnummer, 1054 (gamla gatukontoret) och 8518 (gamla
fastighetskontoret). Projekt 1054 har hanterat intäkter och försäljning av mark för
iordningsställande av kvartersmark och allmän plats genom förvärv samt markbyte mellan Malmö
stad och de privata exploatörerna Götenehus och Knut Gyllin. Vid sammanslagningen av
Fastighets- och gatukontoret har projektnumren varit fortsatt aktiva. I fortsatt projektarbete slås
projektnumren ihop för att intäkterna ska bekosta Malmö stads projektinvestering.

Figur 1. Kartbild visar planområdet i sin helhet omgivet av röd markering.

2.2 Stadens mål
Projektet bedöms bidra till uppfyllande av tekniska nämndens grunduppdrag för
•
•
•

Exploatering av mark inom kommunen (jfr med reglementet § 4.).
Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och
vattenområden (jfr med reglementet § 7).
Kommunens trafik och infrastruktur (jfr med reglementet § 8).

Projektet bedöms även bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål genom
•
•

Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.
Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation.

Denna bedömning grundas på att projektet förväntas bidra med 89 st bostäder inom
storstadspaketets influensområde, varav 3 st på kommunal mark.
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2.3 Leveransmål
•

Utbyggnad av kvartersmark genom förverkligande av ett småbostadsområde.

•

Områdespark 16 800 kvm

•

Översvämningsytor för fördröjning och rening av dagvatten och skyfall beläget i parken

•

Anläggning av Nummertolvsvägen enligt högre standard för bebyggt område, 230 m

•

Anläggning av gång- och cykelvägsstråk, 225 m

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Projektets omfattning avser ombyggnad eller utbyggnad av all allmän platsmark enligt DP4992, se
figur 2 över plankartan nedan.

Figur 2. Utklipp från plankarta enligt gällande Dp4992 som visar fördelning mellan kvartersmark
och allmän platsmark.
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3.2 Detaljplan
Projektet avser allmän plats inom gällande Dp4992. Gällande detaljplan vann laga kraft 2013-1023. Planens område omfattar Nummertolvsvägens västra del i Husie. Planområdet omfattar totalt
cirka 6,1 ha, gränsar mot Tullstorpsvägen i väster samt norr och söder om Nummertolvsvägen.
Fastigheter inom detaljplanen har privata fastighetsägare medan fastigheterna Sallerup 180:8 och
19 ägs av Malmö stad, se figur 3 nedan. Aktuell detaljplan är den första i bostadsutbyggnad i
enlighet med fördjupad översiktsplan för Fortunahemgården.

Figur 3. Visar kartbild över områdets nuvarande fastighetsindelning.
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3.3 Kopplingar till andra projekt
Projektet har samband med pågående och planerade detaljplaner kopplat till utbyggnaden av
Fortunahemgården, se framtida koppling i figur 4 som illustrerar framtida utveckling samt delar
av aktuellt projektområde markerat med rödstreckad linje. Områdena kommer med tiden
sammanfogas utifrån olika kopplingar genom gatuutbyggnad, gång- och cykelstråk samt gröna
och blå lösningar i park- och naturmark.

Figur 4. Illustrativt material och bild som visar utvecklingsområdena
Fortunahemgården samt området för föreliggande objektsgodkännandes koppling till
området markerat med rödstreckad linje, som en del i utvecklingen av en blandad
stadsbebyggelse.
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3.4 Tidigare och eventuellt kommande beslut
•
•

Godkänd projektplan daterad 2019-01-14.
Exploateringsavtal med diarienummer 2015-2236 godkänt av Tekniska nämnden.

3.5 Genomförande
Planområdet utgörs till stor del idag av obebyggd mark. Marken har använts och brukats på olika
sätt och är främst en del av ett idag fragmenterat jordbrukslandskap. Runt omkring området finns
befintlig bebyggelse i form av villor. Området är lokaliserat i ett mindre bebyggt område i
dagsläget, med yttre ringvägen synlig i öst och det välkända industriområdet Toftanäs i väst, se
figur 5 nedan.

Figur 5. Kartbild som visar planområdets geografiska lokalisering i landskapet.
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Dominerande jordart i området är lermorän med inslag av sandiga isälvsediment och silt. Enligt
SGU har jordlagren i området en låg genomsläpplighet. I områdets lågpunkter förekommer
därför ytligt stående vatten.
Planområdet har bland annat under lång tid tagits i anspråk för odling i växthus. Efter att denna
verksamhet upphört har den öppna marken ersatts av olika typer av vegetation. Söder om
Nummertolvsvägen finns karaktärsskapande vegetation i form av en uppväxt trädrad med lindar
som utgör ett tydligt element av landskapet. Denna trädrad omfattas av biotopskydd och ska
bevaras som en viktig del i projektet.
NUMMERTOLVSVÄGEN
Ombyggnad av Nummertolvsvägen ska ske inom projektet för genomförande av gällande
detaljplan. Ombyggnad av befintlig väg ska ske med en utformning enligt figur 6 nedan.
Gatusektionen kommer bli bredare och tydligare med separata ytor, gångbanor, för oskyddade
trafikanter. I nordsydlig riktning ska även ett gång- och cykelstråk byggas ut för att kunna möta
områdets framtida behov av tillgängliga stråk för gående och cyklister. Längs det planerade
stråket löper även ett grönt stråk eller korridor som avses kunna hantera dagvatten samt tillföra
grönstruktur till området. Gång- och cykelstråket mynnar därefter ut i den planerade
områdesparken i norr.

Figur 6. Urklipp från projekterade handlingar som visar utformning på gata och gång- och
cykelväg.
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OMRÅDESPARK
I enlighet med detaljplanen ska planområdets norra del anläggas som parkmark. Parken är en
framtida viktig del för att skapa sammanhängande grönområden. Parken är även viktig lokalt
eftersom den ämnar försörja de boende med ett grönt område för rekreation och lek. Parken ska
ha en naturlik karaktär som knyter an till områdets historia och tidigare användning. Parken ska
ha en områdeslekplats med innehåll enligt Malmö stads lekplatsprogram. Utöver lekplatsen ska
parken även innehålla ytor för dagvattenhantering, träd- och buskplanteringar samt en
genomgående gång- och cykelväg i västöstlig riktning i parkens södra del, se exempel på parkens
utformning enligt figur 7 nedan.

Figur 7. Visar skiss som är pågående arbetsmaterial för förslag på parkens utformning.

3.6 Tidplan
juni 2020

Projektöverlämnande till ny projektgrupp på grund av resursförändring
Beslutsgrind 2, godkännande att gå upp med objektsgodkännande till TN
Tilläggsbeställning för framtagande av komplett FFU utifrån förprojektering
som skett under Fas 2, utredningar och förberedande arbeten

november 2020
vinter 2020/våren 2021
våren 2021

Detaljprojektering

våren/sommar 2021

Upphandling av entreprenad

2021/2022

Entreprenad
Beslutsgrind 3, godkännande att gå upp med slutrapport till TNAU

2025/2026

Garantitid
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2022

3.7 Potentiella föroreningar
Två separata markundersökningar har gjorts i området, en avsåg gatorna och en för det område
som ska bli park. Inom parkområdet förekom inga halter över Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning (KM). Inom gatorna togs enskilda punkter, 9 stycken, för
att avgöra status. Det var två punkter i gata som överskred KM, dock i sådan omfattning att det
inte behövs anmälas som avhjälpandeåtgärd. Konsulten gjorde bedömningen att det inte bedöms
föreligga någon risk men bör tas i beaktande vid omfattande schakt i gata. Provtagningen i gata
var emellertid så gles att den inte kan utesluta att det förekommer förhöjda halter mellan
provtagningspunkterna.
Inga halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning
(MKM) förekom.

3.8 Osäkerhet och risker
Tidplanen kan komma att påverkas av olika osäkerheter i projektet.
1. Exploatörernas utbyggnadstakt kan påverka projektets tidplan och generella framfart.
2. Fördyrande entreprenadkostnader kan påverka projektet till följd av till exempel förändrat
marknadsläge, förlängd tidplan, okända föroreningar påträffas eller andra oförutsedda
faktorer.
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala utgiften inom projektet beräknas till -21,5 mnkr medan de bedömda inkomsterna
uppgår till 25 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 3,5 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas till 1,6 mnkr brutto och -0,6 mnkr netto.
Projektkalkyl Investering
Gatukostnadsersättning från exploatör
Försäljningar
Markbyten
Summa inkomster
Allmän plats
Entreprenad
Projektering
Förprojektering
Byggprojektledning
Arkeologi
Utredningar
Sanering under MKM
Kreditivränta
Intern tid
Oförutsett
Kvartersmark
Markarbete
Förvärv
Ingående markvärde
Intern tid
Summa utgifter
Projektnetto

Tkr
18 600
3 250
3 150
25 000
-12 900
-500
-450
-150
-150
-500
-250
-200
-2 000
-2 500
-1 300
-100
-400
-100
-21 500
3 500

4.1.1 Utgifter
Utgifterna för detta objektsgodkännande beräknas till -21,5 mnkr och omfattar genomförandet av
detaljplan 4992 Nummertolvsvägen.
Investeringsutgiften inom projektet som avser allmän plats beräknas till ca. -19,6 mnkr, inklusive
tillkommande fördelade gemensamma utgifter och kreditivränta. Allmän plats avser
iordningställandet av park om 16 800 kvm med innehållande områdeslekplats. Den allmän
platsen består även av ytor för dagvatten- och skyfallshantering samt gång- och cykelvägsstråk
som blir ungefär 230 m lång. Planområdets utbyggnad innebär även att den befintligt
Nummertolvsvägen ska byggas om för att tillmötesgå det nya bostadsområdets behov.
Investeringsutgiften inom projektet som avser kvartersmark uppgår till -1,9 mnkr, inklusive
fördelade gemensamma utgifter och kreditivränta. Kvartersmark avser i detta
objektsgodkännande, markförvärv på -100 tkr, ingående markvärde om -400 tkr samt utgifter för
iordningställandet av tomtmark som ska säljas av kommunen om -1,4 mnkr.
De beräknade utgifterna består till största delen av entreprenad, förprojektering, projektering,
utredningar, markarbete och intern tid. Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge oktober år
2020. Kreditivräntan har beräknats med procentsatsen 1,75.
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4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten för projekten är beräknad till 25 mnkr och omfattas av
gatukostnadsersättningen från exploatör, markbyten och försäljningar.
Totalt marknadsvärde av tomtmark inom projektet som kan säljas av kommunen, bedöms uppgå
till 3,25 mnkr och utgörs av tre småhustomter. Markbyte med Knut Gyllin och Götenehus har
inneburit en inkomst på 3,15 mnkr.
Den allmänna platsen inom projektet finansieras till 95% av exploatörerna Knut Gyllin och
Götenehus, enligt exploateringsavtal. Gatukostnadsersättning från exploatörerna bedöms till 18,6
mnkr.
Gatukostnadsersättningar/investeringsbidrag och exploateringsvinster
Gatukostnadsersättning beräknas enligt Malmö stads principer för avsättning av gatukostnader.
Det innebär att det enbart är ytan för fastigheterna som försäljs i förhållande till den totala
kommunägda kvartersmarksytan inom projektet som kan bidra med gatukostnadsersättning.
Gatukostnadsersättning för allmän plats inom projektet
-19,6 mnkr allmän platsmark, investeringsutgift
+18,6 mnkr gatukostnadsersättning från exploatörer
= -1 mnkr exploateringsfinansierad allmän plats
* 100 % försäljningsyta inom projektet
= -1 mnkr gatukostnadsersättning
Den totala avsättningen från köpeskillingarna på 3,25 mnkr för gatukostnadsersättning uppgår
därmed till -1 mnkr, vilket ger en försäljningsinkomst på 2,25 mnkr. Med avdrag för utgifter
avseende iordningställandet av kvartersmark som hänför sig till försäljningen om ca -1,9 mnkr,
beräknas exploateringsvinsten till 0,35 mnkr.
4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
-2020
-2 150
4 250
2021
-6 500
6 200
2022
-10 750
12 550
2023
-1 100
1 060
2024
-200
180
2025
-400
380
2026
-400
380
Summa
-21 500
25 000

Summa
2 100
-300
1 800
-40
-20
-20
-20
3 500
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4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2022
1 000
-1 600
Summa
1 000
-1 600

Netto
-600
-600

Utbyggnaden av allmän platsmark uppgår till -19,6 mnkr och utgörs av utgifter för
iordningställande av gata, gång- och cykelbana, park samt en dagvatten- och skyfallshantering.
Allmän plats bedöms färdigställas och aktiveras år 2022. Totala gatukostnadsersättningar som
periodiseras i samband med aktiveringen av allmän platsmark, uppgår till 19,6 mnkr. För beräkning
av periodiserad gatukostnadsersättning/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 -1,6 mnkr brutto och -0,6 mnkr netto.

4.4 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt om -21,5 mnkr, bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
Tekniska nämndens Exploateringskategori. De framtida driftskonsekvenserna om -0,6 mnkr
netto, bedöms rymmas inom Fastighets- och gatukontorets beräknade driftskonsekvenser.
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