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1. Sammanfattning

Genomförandet av Elinegård etapp2 syftar till att skapa förutsättningar för fortsatt
bostadsbyggandet öster om Kalkbrottet och att utveckla staden genom att skapa en kvalitativ
livsmiljö för de människor som ska bo i området. Området planeras som en naturlig fortsättning
på Elinegård etapp 1 och skapar anslutningar till det område som längre fram planeras söder om
kalkbrottet.
Den allmänna platsmark som projektet skall leverera består inledningsvis av byggator under tiden
som exploatering av kvartersmark pågår och därefter av en färdigställd gatu- och parkmiljö. Det
innebär ett gatunät kring kvartersmarken, två platsbildningar i gatumiljö samt parkmark för
rekreation och hantering av dagvatten.
De totala utgifterna för allmän plats beräknas uppgå till -32 400 tkr. Enligt exploateringsavtal
finansieras utgifterna helt av exploatör. Det innebär inkomster i form av gatukostnadsersättning
på 32 400 tkr, vilket ger ett projektnetto på 0. I utgifterna ingår ingen sanering eller rivning av
konstruktion/byggnad då behov av detta inte föreligger.
Driftskonsekvenser beräknas till -2 670 tkr brutto, och till -890 tkr netto.
Utbyggnaden av byggator bedöms pågå under 2022 och 2023. Färdigställandet av gatumarken är
beroende av exploateringen på kvartersmark, men förväntas kunna påbörjas under 2025. Den
allmänna platsmaren i området uppskattas vara färdigställd i sin helhet år 2029.
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2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Syftet med projektet är att bidra till stadens utveckling och möjliggöra ny byggnation av bostäder.
Projektet ska resultera i trivsam allmän platsmark för områdets framtida invånare.
Elinegård etapp 2 fortsätter på den struktur som är byggd och är under pågående byggnation norr
om projektområdet i etapp 1. Nya gator och grönytor planeras för att tillgodose de planerade
fastigheterna med nödvändig infrastruktur.
Projektet bidrar till en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet öster om kalkbrottet genom att skapa
förutsättningar för ny byggnation. Grönytor bidrar till rekreativa värden och naturvärden samt
fungerar som fördröjning för dagvatten. Området planeras som en naturlig fortsättning på
Elinegård etapp 1 och skapar anslutningar till det område som längre fram planeras söder om
kalkbrottet. Elinegård etapp 2 är således en viktig del i ett större pussel.
Detaljplan 5618 för aktuellt område antogs 29 maj 2020 och medger exploatering i form av
blandad stadsbebyggelse med fokus på bostäder. Exploateringsavtal för området beslutades i
nämnd 2020-03-24, TN2019-3261.

Det aktuella området (II) markerat i rött. Etapp I markerat i orange och kommande etapp III i lila.

2.2 Stadens mål
Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för kommunens trafik och
infrastruktur (2 §). Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för
exploatering av mark inom kommunen (4 §).
Projektet bedöms därtill bidra till att uppfylla följande av kommunfullmäktiges mål:
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•

KF Mål: Malmö Stad ska verka för att staden stärker sin position som regional
tillväxtmotor.

Denna bedömning grundas på att projektet förväntas bidra med ca 800 bostäder inom
storstadspaketets influensområde.
2.3 Leveransmål
Projektet ska leverera infrastruktur i enlighet med detaljplan för att möjliggöra utbyggnaden av
bostäder och verksamheter. Den allmänna platsmark som projektet skall leverera består av ett
finmaskigt gatunät kring kvartersmarken, två platsbildningar i gatumiljö samt parkmark för
rekreation och hantering av dagvatten.
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3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Projektområdet består av Fastigheten Limhamn 155:511 och är beläget i direkt anslutning till
kalkbrottet, Elinelunds koloniområde och pågående exploateringsområde inom detaljplan 4959.

Lokalisering och utbredning av projektområdet. Fastigheten Limhamn 155:511 inom skrafferat område.

Elinegård Utvecklings AB (del av IKANO-koncernen) är markägare och den exploatör som
kommer bygga ut kvartersmarken inom området. Malmö stad äger och förvaltar allmän plats.
Samtliga ytor arrenderas i dagsläget ut som åkermark.
3.2 Detaljplan
Detaljplan 5618 för aktuellt område antogs 29 maj 2020 och medger exploatering i form av
blandad stadsbebyggelse med fokus på bostäder. Exploateringsavtal för området beslutades i
nämnd 2020-03-24, TN2019-3261.
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Detaljplan 5618. Allmän platsmark utgörs av gator och torg (ljusgrå färg) samt park (grön färg).

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Området planeras som en naturlig fortsättning på Elinegård etapp 1 och skapar anslutningar till
det område som längre fram planeras söder om kalkbrottet, se kap 2.1.
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
”Projektdirektiv för Elinegård Etapp 2”, daterat 2020-10-01, beslutades av stadsutvecklingens
avdelningschef 2020-10-16.
Exploateringsavtal avseende del av fastighet Limhamn 155:511, tecknat mellan Elinegård
Utvecklings AB och Malmö kommun 2020-03-24 (ärende TN-2019-3261 i tekniska nämnden).
3.5 Genomförande
Genomförandet innebär i ett första skede anläggande av byggator och sedermera färdigställande
av allmän platsmark i området. Färdigställandearbetena kommer att byggas etappvis i takt med att
exploatören färdigställer sina hus och ytorna inte längre trafikeras av byggtrafik. Enligt
exploatörens planering av utbyggnadstakt kommer husbyggnation pågå 2022-2029.
3.6 Tidplan
Projektet förväntas påbörja projektering av allmän platsmark under mars 2021 och väntas pågå
till oktober 2021.
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Byggator kommer sedan att anläggas. Utbyggnaden av byggator bedöms pågå under 2022 och
2023.
Färdigställandet av gatumarken är beroende av exploateringen på kvartersmark, men förväntas
kunna påbörjas under 2025. Det bedöms osannolikt att färdigställandet kan fortskrida utan något
uppehåll, då den följer exploateringen i området. Det är därför rimligt att anta någon form av
etappvis färdigställande. Den allmänna platsmarken inklusive park m.m i området uppskattas vara
färdigställd i sin helhet år 2029.
3.7 Potentiella föroreningar
Sweco har på uppdrag av IKANO Bostad AB genomfört en översiktlig miljöteknisk
undersökning av mark och grundvatten innefattande 25 punkter inom fyra delområden för
detaljplan 5618. Syftet med undersökningen var att säkerställa markens lämplighet i enlighet med
detaljplanens ändamål. Undersökningsområdet innefattar både kvartersmark och den allmänna
platsmarken.
I majoriteten av analyserade jordprover uppmättes kadmiumhalter överskridande
Naturvårdsverkets nivå för mindre än ringa risk (MRR) men underskridande generellt riktvärde
för känslig markanvändning (KM). Kadmiumhalterna bedöms dock vara i nivå med de regionala
bakgrundshalterna för Skåne och Malmö. I ett prov uppmättes en halt av kvicksilver i nivå med
MRR. I övrigt underskrider uppmätta metallhalter samt uppmätta PAH-halter MRR och/eller
KM i samtliga jordprover. Oljekolväten har analyserats men inga halter över rapporteringsgräns
har detekterats.
Sweco gör bedömningen att marken är lämplig för ändamålet enligt planerad detaljplan. För
genomförandet av detaljplanen behövs inga avhjälpande åtgärder vidtas med avseende på
föroreningar.
Uppschaktade jordmassor från aktuellt område bedöms vara lämpliga för återanvändning om det
finns avsättning för dem inom aktuellt projekt eller inom annat projekt.
3.8 Osäkerhet och risker
Tidpunkt för upphandling av entreprenad innebär en osäkerhet då marknadsläget styr prisbilden.
Exploateringsområdet kommer att byggas ut etappvis vilket kan innebära en risk då
utbyggnadstakten styrs av ägandeförhållanden, konjunktur och områdets indelning. Detta kan
medföra merkostnader med anledning av antal upphandlingar, konjunkturläge, behov av tillfälliga
anläggningar och trafikomläggningar.
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
De totala utgifterna för allmän plats beräknas uppgå till -32 400 tkr. I projektet ska lokalgator,
platsbildningar och parkmark anläggas. Enligt exploateringsavtal finansieras utgifterna helt av
exploatör. Det innebär inkomster i form av gatukostnadsersättning på 32 400 tkr, vilket ger ett
projektnetto på 0.
Driftskonsekvenser beräknas till -2 670 tkr brutto, och till -890 tkr netto.

Projektkalkyl Exploatering
Gatukostnadsersättning från exploatör
Summa inkomster

Tkr
32 400
32 400

Allmän platsmark
Entreprenad
Byggprojektledning
Projektering
Intern tid
Kreditivränta
Oförutsett

-22 850
-2 550
-2 600
-1 250
-200
-2 950

Summa utgifter

-32 400

Projektnetto

0

4.1.1 Utgifter
De totala utgifterna för allmän plats beräknas uppgå till -32 400 tkr och är bedömda i prisläge
september 2020. Enligt exploateringsavtal finansieras utgifterna helt av exploatör. I utgifterna
ingår ingen sanering eller rivning av konstruktion/byggnad då behov av detta inte föreligger.
Hittills upparbetat i projektet är 50 tkr och utgifterna avser intern tid.
4.1.2 Inkomster
Gatukostnadsersättningar från exploatör uppgår till 32 400 tkr i prisnivå för september 2020.
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4.2 Likviditet
År
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Summa

Utgifter Inkomster
-2 500
2 500
-5 200
5 200
-5 300
5 300
-250
250
-5 500
5 500
-6 400
6 400
-200
200
-3 500
3 500
-3 200
3 200
-175
175
-175
175
-32 400
32 400

Summa

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Kostnad
Intäkt
2024
720
-720
2027
670
-1 230
2030
370
-690
2032
20
-30
Summa
1 780
-2 670

Netto

0
-560
-320
-10
-890

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 har en schablon tagits upp motsvarande 2,75 procent.
Det ger beräknade totala driftskonsekvenser om -2 670 tkr brutto, och -890 tkr netto.
4.4 Budgetavstämning
De totala investeringsutgifterna för detta projekt om -32 400 tkr bedöms rymmas inom den totala
budgetramen för Tekniska nämndens exploateringskategori. De framtida driftskonsekvenserna
om -890 tkr netto, bedöms rymmas inom Fastighets- och gatukontorets beräknade
driftskonsekvenser.
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