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1. Sammanfattning
Området Fortuna Hemgården är ett nytt verksamhetsområde i nordöstra Malmö som ligger
utmed Yttre Ringvägen vid Sallerups Trafikplats.

Bild 1: Den mindre kartan visar området utmed Yttre Ringvägen och den stora kartan visar projektområde
6650, Fortuna Hemgården etapp 1, som ytmässigt är identisk med detaljplan 5523.

Verksamhetsområdet kommer att utvecklas i två etapper och därmed omfattas av två olika
detaljplaner. Detta objektsgodkännande avser Fortuna Hemgården etapp 1, projektnummer 6650,
Dp 5523, vilken är belägen i den södra delen av området.
Syftet med projektet (etapp 1) är att skapa ett funktionsblandat verksamhetsområde vid Yttre
Ringvägen. Genom att tillhandahålla byggklar mark möjliggörs etableringar av kontor, lager,
industri och icke-störande verksamheter. Målet är att kunna erbjuda såväl mindre tomter om ca 3
000–5 000 kvm och större tomter om 20 000 – 40 000 kvm. Området bedöms tillskapa ca 2 000–
2 500 arbetsplatser (etapp 1). Området omfattar totalt ca 170 000 kvm kvartersmark och ca 123
000 kvm allmän platsmark, varav ca 80 000 kvm parkmark/natur och ca 43 000 kvm för gator,
torg och cirkulationsplatser mm.
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Den totala utgiften inom detta objektsgodkännande beräknas till -235 mnkr och avser
entreprenad inom allmän platsmark samt projektering, utredning och administrativa utgifter.
Investeringsutgifterna för allmän plats uppgår till -171 mnkr, inklusive tillkommande fördelade
gemensamma utgifter. Projektet förväntas generera ca 250 mnkr i inkomst genom försäljning av
byggklar mark för etablering av verksamhet.
Driftkonsekvenserna beräknas till -11,3 mnkr brutto och -5 mnkr netto.
De återstående utgifterna från år 2021 och framåt om -223,5 mnkr, bedöms därmed rymmas
inom den totala budgetramen för tekniska nämndens exploateringskategori. De framtida
driftskonsekvenserna om -5 mnkr netto, bedöms rymmas inom fastighets- och gatukontorets
beräknade driftskonsekvenser. Projektet genererar även en exploateringsvinst som beräknas till
21 mnkr.
Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över MKM och bedömer att detta kan
uppgå till ca 1 mnkr.
Den byggklara marken bedöms säljas för ca 1500 kr/kvm tomtyta utifrån en årlig intern
uppdatering av industrimarkpriser. Beräkningarna är gjorda utifrån prisläget december, år 2020.
Byggklar mark beräknas vara klar 2025–2026. Färdigställande av projektet sker ca år 2035.
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2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte

Bakgrund
Fastighets- och gatukontoret (dåvarande fastighetskontoret) beställde år 2011 en detaljplan för
Fortuna Hemgården i syfte att utveckla ett område för verksamheter längs Yttre Ringvägen och
att möta efterfrågan på större fastigheter för verksamheter på ca 20 000–40 000 kvm i Malmö.
Fortuna Hemgårdens verksamhetsområde, både etapp 1 och etapp 2, omfattar ett område på ca
50 ha väster om Yttre Ringvägen, norr om Sallerupsvägen och väster om Yttre Ringvägen. På
stadsbyggnadskontorets initiativ togs en strukturplan fram för ett utökat område genom parallella
uppdrag under år 2015 som innefattar hela södra delen av Fortuna Hemgården mellan Yttre
Ringvägen och Toftanäs. Strukturplanen innehöll förutom verksamhetsområdet även blandad
stadsbebyggelse, bostäder och grönstråk i överensstämmelse med översiktsplanen.
Projektet utgör en del av området Fortuna Hemgården vilket motsvarar utvecklingsområde för
verksamhetsområde enligt översiktsplanen. Hela verksamhetsområdet är indelat i två etapper.
Etapp 1 som motsvarar området för detaljplan (Dp 5523) är belägen i den södra delen av
området och etapp 2 i den norra delen som motsvarar området för detaljplan (Dp 5686). Detta
objektsgodkännande avser etapp 1. Planläggningen av området för etapp 1 påbörjades under
2016. Planläggningen av etapp 2 påbörjades under 2020.

Bild 2: Bilden visar de två etapperna för Fortuna Hemgården där den första etappen (etapp 1)
motsvarar Dp 5523 och den andra etappen (etapp 2) motsvarar område för Dp 5686. Notera att Dp 5686
är ett pågående arbete och är endast ett tidigt förslag på plangräns.
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Syfte
Syftet med projektet är att skapa ett funktionsblandat verksamhetsområde i anslutning till Yttre
Ringvägen. Genom att tillhandahålla byggklar mark möjliggörs etableringar av kontor, lager,
industri och icke-störande verksamheter. Projektet bidrar till att näringslivet i Malmö kan fortsätta
växa och därigenom tillskapas fler arbetsplatser inom staden. Detaljplanen befinner sig inför
antagande och förväntas bli antagen av stadsbyggnadsnämnden i maj 2021 och godkänd av
kommunfullmäktige under 2021.
2.2 Stadens mål
Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för följande delar:





§ 3 Det juridiska fastighetsägandet genom avyttring förvärv av fastigheter.
§ 4 Exploatering av mark inom kommunen genom iordningställande och avyttring av
byggklar mark till för näringsverksamheter.
§ 7 Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark genom utveckling och
förvaltning av allmän plats samt utveckling av kvartersmark.
§ 8 Kommunens trafik och infrastruktur genom långsiktig trafikplanering, utbyggnad av
gatu- och vägnätet samt utökning av kollektivtrafiken.

Projektet bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål avseende att:




Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.
Denna bedömning grundas på att projektet förväntas bidra med byggklar mark för
etablering av verksamheter och därigenom ett ökat antal arbetstillfällen. I samtliga avtal
tecknas sociala överenskommelser mellan staden och verksamheterna.
Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.
Möjlighet till urban och industriell symbios utgör en förutsättning i den tidiga planeringen. Industriell symbios är ett sätt att samverka där företag i innovativa samarbeten
hittar möjligheter att använda avfall från den ena som råmaterial för andra. Det kan till
exempel innebära att företag delar material, transporter, tjänster eller energi och
återanvänder dessa resurser i nya sammanhang istället för att de går till spillo.

2.3 Leveransmål
Målet med projektet är att förverkliga ett verksamhetsområde genom att tillhandahålla byggklar
kvartersmark för verksamheter.

Projektet förväntas bidra till att följande leveransmål uppfylls
(etapp 1 Fortuna Hemgården projekt 6650):





Ca 2 000 - 2 500 arbetstillfällen på kvartersmark.
Byggklar mark för verksamheter om ca 170 000 kvm inom 3 år efter detaljplanens
fastställande.
Genomföra och tillhandahålla allmän platsmark om ca 123 000 kvm, varav ca 80 000 kvm
parkmark/natur och ca 43 000 kvm för gator, torg och cirkulationsplatser mm inom
ramarna för detaljplanens avseende kopplat till utbyggnad av ett nytt verksamhetsområde.
Allmän plats avser utbyggnad av:
o Verksamhetsgata 800 m.
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o Lokalgator 300 m.
o Parkmark/Naturmark cirka 80 000 kvadratmeter varav dagvatten- och
skyfallsanläggningar i parkmark omfattar cirka 30 000 kvadratmeter.
o Cirkulationsplatser 2 st.
o På- och avfartsramper på Trafikverkets mark vid Sallerups Trafikplats.
o Torg 1000 kvadratmeter.

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Projektet avgränsas geografiskt av Sallerupsvägen i söder och Fortunavägen i norr samt Yttre
Ringvägen i öst och Nummertolvsvägen i väst. I projektet ingår följande fastigheter:








Tullstorp 180:84, ägare Malmö stad.
Sallerup 180:21, ägare Malmö stad.
Sallerup 180:22, ägare Malmö stad.
Sallerup 180:201, Ringladahls gård, privat ägare.
Sallerup 180:174, ägare Malmö stad.
Sallerup 180:76, ägare Malmö stad.
Sallerup 180:72, ägare Malmö stad.

3.2 Detaljplan, översiktsplan och etappindelning

Detaljplan

Projektet omfattas av detaljplan, Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl.
(Hemgården) (Dp 5523).
Planområdet utgörs idag till största delen av jordbruksmark som bedöms ha begränsade naturoch rekreationsvärden. Planförslaget utgör den sydöstra delen av Fortuna Hemgården och
planeras som en startpunkt för områdets utveckling.
Planförslagets stadsbyggnadsidé bygger på en helhetstanke om en sammanhållen stadsbygd där
storskaliga, transportberoende verksamheter flätas samman med mindre verksamheter samt
bostäder i kommande detaljplaner. Ett övergripande mål är gott markutnyttjande, med närhet,
täthet och variation som planeringsriktning. Därför regleras marken för verksamheter med
relativt hög detaljeringsgrad avseende bland annat utformning, höjder och placering.
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Bild 3: Det aktuella detaljplanområdet Dp 5523 i Fortuna Hemgården

Översiktsplan

I översiktsplanen pekas området ut som ett område för verksamheter och blandad stad. I de
platsspecifika riktlinjerna för området beskrivs Fortuna och Hemgården som ett av Malmös
största utbyggnadsområden och en plats med flera kvaliteter och stor potential att bli ett attraktivt
tillskott med olika typer av bostadsbebyggelse och högklassiga lokaliseringsmöjligheter i ett nytt
verksamhetsområde.
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Bild 4: Bilden visar verksamhetsområdena i Malmö stad enligt gällande
översiktsplan, däribland Fortuna Hemgården.

Etappindelning, etapp 1 och etapp 2

Fortuna Hemgården delas upp i två etapper, etapp 1 och etapp 2, som följer de markområden
som är angivna i översiktsplanen.
Verksamhetsområdet ska kunna rymma flera olika typer av verksamheter: kategori småindustri
och service i väster, kategori ytkrävande lager, tillverkning etc. och kategori ytkrävande
verksamhet med betydande kontorsandel närmast Yttre Ringvägen. Beskrivningen enligt
översiktsplan omfattar både etapp 1 och 2.
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Bild 5: Bilden visar etapp 1 och 2 inom området Fortuna Hemgården med utgångspunkt i
gällande översiktsplan (lila område).
Mål med båda projekten (Fortuna Hemgården etapp 1 och etapp 2);
 Planlägga kvartersmark om minst 200 000 kvm i områdets östra del (för större ytkrävande
verksamheter 20 000–40 000)
 Planlägga kvartersmark om minst 150 000 kvm i områdets västra del (för icke störande
verksamheter).
 Kvartersmarksanvändningen skall ha en tillräcklig bygghöjd för modern industri och
lagerbyggnader.
 Säkerställa nya gatudragningar till verksamheterna och övriga funktioner i området.
 Säkerställa ytor för särskilda verksamheter och blandad stad med hänsyn till
markutnyttjande, trafik och ekonomi.

Malmö som markägare i etapp 1 och etapp 2

Malmö kommun är markägare för större delen av området som innefattas av etapp 1 och etapp 2.
Den fastighet som inte ägs av Malmö kommun inom etapp 1 är Ringladahls gård, Sallerup
180:201, som är belägen inom planområdet och bedöms påverkas av utbyggnad av allmän plats.
Således kommer kommunen behöva lösa in del av fastigheten som enligt detaljplanen utgör
allmän plats.
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Inom etapp 2 äger kommunen de södra ytorna. I de norra delarna av etapp 2 är fastigheterna
Tullstorp 180:64, Tullstorp 180:20, Tullstorp 180:5 i privat ägo. Eventuella markbyten och
inlösen av mark kan bli aktuella för etapp 2.
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen

Kopplingar till storstadspaketet
Busslinje 6 Malmö Expressen är planerad att ansluta till området västerifrån och kommer ingå i
nästkommande projekt Fortuna Hemgården, etapp 2. Framtida investeringar som rör projektet är
således utbyggnad av Fortuna Hemgården etapp 2 samt utbyggnad av busslinje 6 som ingår i
storstadspaketet.

Finansierings- och samarbetsavtal mellan Malmö kommun och Trafikverket
Ett finansierings- och samarbetsavtal avseende åtgärder för av- och påfart till och från Yttre
ringvägen kommer att tecknas mellan parterna Malmö kommun och Trafikverket. Den västra
cirkulationsplatsen vid trafikplats Sallerup finansieras i etapp 1 och den östra cirkulationsplatsen
avses hanteras inom projektet Fortuna Hemgården, etapp 2.

Bild 6: Översiktlig princip för planerade ombyggnadsåtgärder vid trafikplats Sallerup.
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3.4 Tidigare och ev. kommande beslut

Tidigare beslut som tagits inom projekt 6650:









Start PM 2011-02-08
Start PM, uppdaterad version 2.0, (Projekt 6650) 2015-02-25
Ansökan om detaljplan 2011
Yttrande Samråd TN 2019
Samråd SBN
Granskning SBN
Yttrande 1 Granskning TN 2020
Yttrande 2 Granskning TN 2021

Kommande beslut:






Godkännande av objektsgodkännande i tekniska nämnden för projekt 6650 Fortuna
Hemgården maj 2021.
Godkännande av objektsgodkännande i kommunfullmäktige för projekt 6650 Fortuna
Hemgården Q2-Q3 2021.
Antagande av detaljplan för (Dp 5523) i stadsbyggnadsnämnden maj 2021.
Godkännande av detaljplan (Dp 5523) i kommunfullmäktige Q2-Q3 2021.
Laga kraft, detaljplan (Dp 5523) Q3 2021.

I projektet (etapp 1) ingår iordningställande av kvartersmark och allmän plats inom planområdet
för Dp 5523 där även delar av Sallerupsvägen och västra delen av Sallerups trafikplats ingår
inklusive cirkulation och åtgärder för på- och avfartsramp.
I etapp 2 kommer kostnader för investeringar för Dp 5686 Tullstorp 180:84 m.fl. att ingå. Utöver
detta föreslås även den östra cirkulationsplatsen av Sallerupsvägen samt åtgärder för på- och
avfartsramp, vid trafikplats Sallerup, att ingå i etapp 2. (se bild 6).
3.5 Genomförande
Projektets genomförande kommer påverka angränsande privatägda fastigheter på grund av
utbyggnad av trafik- och VA-infrastruktur. De fastigheter som ägs av Malmö stad arrenderas ut
för jordbruk. Den privatägda fastigheten används delvis för bostad och delvis för verksamhet
(åkeri).
Inom projektet ingår ombyggnad för del av Sallerupsvägen söder om exploateringsområdet
trafikplats Sallerup. Detta krävs av kapacitetsmässiga skäl för exploateringen av området. Den
västra av- och påfarten i trafikplats Sallerup byggs om till en tvåfältig cirkulationsplats för att
bland annat förhindra eventuella köbildningar på ramperna.
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Bild 7: Illustrationen visar kommande kvartersmark och allmän plats fördelat på
natur/park respektive vägar och cirkulationsplatser.
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Verksamhetsgatan
Projektområdets centrala huvudgata, Verksamhetsgatan, sträcker sig från Sallerupsvägen i söder
vidare norrut och planeras ansluta till Fortuna Hemgården i etapp 2. För att kunna möjliggöra
större tomter utmed Yttre Ringvägen har sträckningen för huvudgatan placerats enligt
detaljplanen. Detta har medfört ett mindre intrång i del av fastighet Sallerup 180:201 som inte ägs
av Malmö stad. Trafikplats Sallerup buktar ut i väster vilket gör att strukturen för huvudgatan
behöver förflyttas väster ut. Korsningen mellan Verksamhetsgatan och Sallerupsvägen utformas
med cirkulationsplats. Lokaliseringen av ny cirkulationsplats vid Verksamhetsgatan har även varit
styrd av krav på avstånd från av- och påfartsramperna i trafikplats Sallerup. För att skapa en
bekväm och mindre krängande rörelse för framförallt busstrafiken på Sallerupsvägen, skjuts
cirkulationsplatsen något söderut.
Verksamhetsgatans funktion som huvudgata ställer höga krav på gatans utformning utifrån
områdets framtida behov. Gatan planeras ha gång- och cykelstråk på vardera sida om körbanorna
för god framkomlighet och för goda anslutningar till befintlig infrastruktur, däribland befintlig
busshållplats på Sallerupsvägen. Gatan kommer även kantas av träd samt gröna lister på vardera
sida om körbanorna, både som ett sätt att verka för områdets gröna profil och som ett led i
behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten och skyfall. Dagvatten- och skyfallshanteringen
i gatumiljö genom blågröna lösningar är ett viktigt inslag i verksamhetgatans sektion samtidigt
som det kommer verka för områdets karaktär och attraktivitet som verksamhetsområde.

Bild 8: Bilden visar Verksamhetsgatans trafiksektioner.
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Topplocksgatan
Topplocksgatan är den huvudgata som leder västerut från verksamhetsgatan genom tillskapandet
av en korsning i höjd med områdets planerade torg. Topplocksgatan kommer vara en viktig
trafikled för att skapa en tydlig koppling mellan befintlig och framtida bebyggelse. Liksom
samtliga andra gator inom planområdet, har även Topplocksgatan en sektion som tillåter god
framkomlighet för alla trafikslag i en gatumiljö med stort inslag av vegetation. Topplocksgatan
möjliggör även för framtida utveckling av kollektivtrafik i denna nya stadsdel.

Bild 9: Bilden visar Topplocksgatans trafiksektioner.

Lokalgator
Inom planområdet och för genomförandet av allmän plats avses två lokalgator anläggas för att
skapa förutsättningar för en framtida gatustruktur som binder samman föreliggande
verksamhetsområde med framtida bostadsbebyggelse. Detta är en viktig del i utvecklingen av
Fortuna Hemgården som blandad stadsbebyggelse. Lokalgatorna ansluter till Verksamhetsgatan
och leder västerut mot Nummertolvsvägen och vidare mot Tullstorpsvägen.
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Lokalgatorna planeras korsa planlagd parkmark vilket ställer krav på lokalgatornas utformning
och sektion över förslag på lokalgatornas sektioner, som gör att lokalgatorna föreslås ha en grön
profil som knyter an till mötet med parkmarken. Lokalgatorna syftar till att öka framkomligheten
för samtliga trafikslag inom planområdet kopplat till framtida utvecklingsområden och vikten av
stor rörlighet för oskyddade trafikanter genom gång- och cykelstråk. Lokalgatorna kan även
komma att spela en stor roll för utveckling av lokala busslinjer kopplat till storstadspaketet.

Bild 10: Bilden visar lokalgatornas trafiksektioner.

Sallerupsvägen
Projektet påverkar omgivande trafikanläggningar eftersom exploateringen kommer generera mer
trafik och stora delar tung trafik. Det innebär en ombyggnad av Sallerupsvägen samt ombyggnad
av trafikplats Sallerup. Vissa ombyggnader av trafikanläggningarna krävs först i senare etapper av
utvecklingen av Fortuna Hemgården. Två cirkulationsplatser, en vid Verksamhetsgatan och en i
trafikplats Sallerup, kommer anläggas på Sallerupsvägen. Detta för att hantera den trafikalstring
som projektet förväntas medföra enligt framtagen trafikutredning.
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Bild 11: Bilden visar cirkulationerna utmed Sallerupsvägen.

Torg
Inom planområdets genomförande av allmän plats planeras ett torg. Torget har en viktig funktion
för verksamhetsområdets attraktivitet och framtida behov kopplat till blandad stadsbebyggelse.
Torget är en samlingsplats och estetiskt inslag som kan vara positivt för samtliga trafikslag,
verksamheter och besökare. I anslutning till torget kommer ett busshållplatsläge att förläggas
vilket gör platsen till en knutpunkt inom verksamhetsområdet. I anknytning till torget förväntas
restaurang eller andra verksamheter kopplat till livsmedel placeras och skapa en stadsmässig
känsla där folklivet är vanligt förekommande. Torget ska vara en plats som tillför fördelar för
verksamheterna i området på olika sätt, både vad gäller kundrelaterade fördelar såväl som för
anställda i området. Torget ska vara en vacker plats att passera, en plats att mötas på, en plats för
paus och återhämtning såväl som en plats för utomhusvistelse med tillgång till servicefunktioner.
Torget har en stor betydelse för områdets utveckling och ska ha estetisk utformning och ett högt
attraktionsvärde. Torget ska innehålla olika markmaterial, belysning, sittplatser av olika slag samt
vegetation för att återigen knyta an till områdets gröna karaktär.

Natur
Allmän plats som omger kvartersmark i öst avses utgöra natur. Naturmarken planeras vara av
ängskaraktär med inslag av buskvegetation som skyddar områdets annars sårbara öppning ut mot
yttre ringvägen. Naturstråket sträcker sig även in mellan kvartersmarken och skapar utblickar mot
det angränsande öppna landskapet i öster.

Park
Inom ramen för genomförande av allmän plats som en del i utvecklingen av ett nytt
verksamhetsområde avses en park anläggas inom planområdet. Parken ska i sin helhet ha en
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naturlik karaktär med gräsbeklädda områden med inslag av trädbestånd. Parken ska över tid
kunna utvecklas och förknippas med omkringliggande landskap och återkoppla till tidigare
markanvändning och känsla av landsbygd. Resultatet i ekosystemtjänstanalysen pekar på att
parken bidrar med en bredare förekomst av olika ekosystemtjänster över tid vilket är en stor
förtjänst som verksamhetsområdets utveckling bidrar med. Parkens ekologiska och rekreativa
värden ska beaktas i stort i ett samspel mellan befintliga gröna värden och andra värdefulla inslag
som exempelvis den befintliga fornlämning som förekommer i planerad park. Parken ska
innehålla viktiga funktioner såsom grönblåa lösningar genom dagvattendammar och diken.
Parken har också en viktig funktion i att binda samman befintliga grönområden i staden och på
sikt skapa sammanhängande grönstrukturer; här tillsammans med Bulltofta rekreationsområde
och Gyllins trädgård. Parken ska för övrigt även innehålla framkomliga stigar, lekplats, utegym,
sittplatser och belysning.

Bild 12: Bilden visar parkmarken i västra projektområdet som sträcker sig från Sallerupsvägen och norrut
parallellt med verksamhetsgatan och som också ska fungera som rekreationsområde för ett kommande
bostadsområde i väster. Inom parkområdet kommer ett antal dagvattendammar anläggas.
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Dagvattendammar
En stor och viktig del för detaljplanens genomförande beror på möjligheten att kunna hantera
dagvatten och skyfall genom en kombination av gröna och blå lösningar inom planområdet.
Planområdets nya markanvändning innebär att stora mängder dagvatten ska omhändertas på ett
sätt som varken påverkar befintlig eller planerad bebyggelse. Anläggning av dagvattendammar
och åtgärder för skyfallshantering sker i samarbete med VA Syd. Dagvattendammarna kommer
främst ha en teknisk funktion eftersom planens genomförande är i behov av att dessa anläggs,
men ska även kunna passa in i parkmiljön.
Det är samtidigt av stor vikt att dessa lösningar kan ske i kombination med planerad parkmark
eftersom detta tillför rekreativa och ekologiska värden till området som framöver blir en
avgörande del i den blandade stadsbebyggelsen. Dammarna och dikena måste tillföras och är
tekniskt viktiga men avses också vara ett vackert inslag i det planerade grönområdet. Genomförd
ekosystemtjänstanalys för området visar på stora fördelar med att tillföra nya värden som i
nuläget inte förekommer till trots att området idag består av jordbruksmark. Omkringliggande
och anslutande grönområden ska gynna och kunna gynnas av de planerade blågröna lösningar
inom planen.

3.6 Tidplan

Detaljplan och arkeologi



Planen väntas godkännas av kommunfullmäktige under Q3 2021 och vinna laga kraft
under Q4 2021.
Slutarkeologin påbörjas Q1 2022.

Allmän plats








Projektering och upphandling av byggator (Verksamhetsgatan inklusive cirkulationsplats
vid Sallerupsvägen, lokalgator, torg) påbörjas Q1 2022.
Projektering och upphandling av natur och park påbörjas Q1 2022.
Projektering av färdigställande av samtliga gator, inkl. cirkulationsplats och ramp vid
Sallerups trafikplats, påbörjas Q1 2022.
Entreprenad av byggator påbörjas Q1 2023.
Entreprenad färdigställande av natur och park påbörjas Q1 2023.
Entreprenad färdigställande av samtliga gator, inkl. cirkulationsplatser och åtgärder på
ramp, påbörjas ca 2025 och slutförs beroende av utbyggnadstakten av kvartersmark.
Färdigställande och slutbesiktning 2030–2035.

Kvartersmark





Projektering av färdigställandet av kvartersmark (kommande tomter till
upplåtelse/försäljning) påbörjas 2022.
Entreprenad färdigställande av grovterrasserad mark påbörjas 2023.
Försäljningar/Upplåtelser 2025–2026
Färdigställande och slutbesiktning 2026–2027.
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3.7 Potentiella föroreningar
Det aktuella området har provtagits med avseende på metaller, PAH och oljekolväten. På de stora
åkerområdena har även proverna analyserats på bekämpningsmedel. Även grundvattnet har
provtagits. Resultaten visar att generellt förekommer det låga halter av de analyserade proverna.
Enstaka halter har överskridit riktvärdet för känslig markanvändning (generellt riktvärde för
skola, park, bostäder och liknande) och i ett fall överskreds halten för mindre känslig
markanvändning (generellt riktvärde för kontor, industri och liknande) vid den gård som finns i
områdets nordvästra hörn. En dialog har hållits med SBK rörande den aktuella punkten för
förhöjda värden. Lösningen har blivit att gränsen för detaljplaneområdet flyttats österut. Detta
innebär att det inte längre finns risk för att föroreningen förekommer inom aktuellt
detaljplaneområde eftersom punkten med förhöjda halter är avgränsad med två punkter som har
låga halter. Längst i öster fanns förhöjda halter av ett bekämpningsmedel, halterna var dock inte
så pass höga att det ska omöjliggöra etablering av verksamheter.
Inga halter överstiger Livsmedelsverkets rekommenderade halter för dricksvatten och därför
anses inga åtgärder avseende grundvattnet vara nödvändiga.
Enligt konsultens rapport finns ingen risk att aktuellt detaljplaneområde har blivit kontaminerat
av den olycka som skedde i Gyllinsområdet under 2013 med bekämpningsmedel.
Ur ett markmiljöperspektiv finns det inte någon risk med att exploatera området. Totalt har ca 5
mnkr avsatts till sanering i projektet.

3.8 Osäkerhet och risker
 Riskanalys (farligt gods): Genomförd riskanalys visar att den beräknade individ- och
samhällsrisken är låg avseende farligt gods och risknivån är således acceptabel.
 Föroreningar i mark: Okända föroreningar kan finnas inom fastigheten Sallerup 180:201.
Staden har ej haft möjlighet att undersöka marken.
 Sallerupsvägen och trafikplats Sallerup är viktiga transportleder för kommunen men också
för transporter, utryckningsfordon, kollektivtrafik och grannkommuner, m.fl. De är
dessutom kopplingar till Yttre Ringvägen. Viktigt med ett väl planerat genomförande vid
åtgärder på Sallerupsvägen samt trafikplats Sallerup.
 Osäkerhet kring färdigställande av gator, stort beroende av utbyggnadstakt och
prioritetsordning av tomter på kvartersmark. Tidplanen kan påverkas av i vilken ordning
tomterna bebyggs av kommande fastighetsägare/utvecklare.
 Viktigt med byggkoordinering i samband med färdigställande av natur och park där
staden ansvarar för färdigställande av natur/park och VA Syd ansvarar för anläggning av
dammar.
 Risk för överklaganden:
o Sallerup 180:201: Staden har under projektets gång haft en kontinuerlig dialog
med fastighetsägaren för Sallerup 180:201 (Ringladahls gård). Den kommande
huvudgatan i nordsydlig riktning i projektområdet kommer sträcka sig över del av
fastigheten Sallerup 180:201 vilket innebär att staden erbjudit fastighetsägaren
olika alternativ avseende köp av del som berörs av den nya sträckningen för
huvudgatan, alternativt förvärv av hela fastigheten. Parterna har inte träffat någon
överenskommelse, vilket föranleder att ärendet kan komma att lämnas över till
Lantmäterimyndigheten.
o Överklagande av entreprenad: Kan påverka projektets tidplan.
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala utgiften inom projektet beräknas till -235 mnkr medan de bedömda inkomsterna
beräknas till 250 mnkr. Detta ger ett projektnetto om 15 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas till
-11,3 mnkr brutto och -5 mnkr netto.

Projektkalkyl Exploatering
Köpeskilling
Summa inkomster

Tkr
250 000
250 000

Allmän platsmark
Entreprenad
Projektering

-115 000
-15 000

Kvartersmark
Fastighetsbildning

-300

Gemensamma utgifter
Ingående markvärde
Plankostnader
Grovterrassering
Arkeologi
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Utredningar
Provisorier
Oförutsett
Intern tid
Summa utgifter
Projektnetto

-1 500
-5 000
-25 000
-8 000
-4 000
-1 000
-2 000
-4 000
-49 200
-5 000
-235 000
15 000
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4.1.1 Utgifter
Den totala utgiften inom detta objektsgodkännande beräknas till -235 mnkr.
Investeringsutgifterna för allmän plats uppgår till -171 mnkr, inklusive tillkommande fördelade
gemensamma utgifter. Vid fördelning av gemensamma utgifter, vilka bland annat består av
grovterrassering, arkeologi, intern tid, detaljplankostnader samt utredningar, har arealmodellen
använts där 59% tillförts kvartersmark och resterande 41% allmän plats. Allmän platsmark avser i
detta projekt iordningställandet av park och naturmark på en yta om ca. 80 000 kvm, varav ca.
30 000 kvm kommer omfatta dagvatten- och skyfallsanläggningar som bekostas av VA Syd. Inom
projektet planeras även utbyggnad av gator, ett torg på 1 000 kvm samt på- och avfartsramper på
Trafikverkets plats. Även två cirkulationsplatser kommer att anläggas på Sallerupsvägen, en vid
Verksamhetsgatan och en i trafikplats Sallerup. I posten Oförutsett har det tagits höjd för att ett
förvärv av mark kan behöva göras inom projektet för att möjliggöra utbyggnad av allmän plats
enligt detaljplan.
Investeringsutgiften för kvartersmark inklusive fördelade gemensamma utgifter uppgår till -58
mnkr och avser iordningställandet av tomtmark som ska säljas av kommunen för etablering av
verksamheter. Kostnad för hantering av förorenade massor över MKM (Mindre känslig
Markanvändning) bedöms uppgå till -1 mnkr. Avsättning för denna kostnad kommer att göras i
samband med att beslut om detta objektsgodkännande är taget. Även resultatföring för
plankostnader om -5 mnkr kommer att göras. Avsättning och resultatföring innebär en negativ
resultatpåverkan.
De upparbetade investeringsutgifterna till och med år 2020 är -11,5 mnkr och består till största
delen av plankostnader, markarbeten, projektering, utredningar samt intern tid.
Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge mars år 2020.

4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten, enligt värdering gjord av fastighets- och gatukontoret, för projektet är
beräknad till 250 mnkr tomtmark som kan säljas av kommunen. Detta utgörs av ett område om
ca. 170 000 kvm och kommer att bestå av kontor, lager, industri och icke-störande verksamheter.

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
-171 exploateringsfinansierad allmän plats
* 100 % försäljningsyta inom projektet
= -171 mnkr gatukostnadsersättning
Den totala avsättningen från köpeskillingarna på 250 mnkr för gatukostnadsersättning uppgår
därmed till -171 mnkr, vilket ger en försäljningsinkomst på 79 mnkr. Med avdrag för utgifter
avseende iordningställandet av kvartersmark som hänför sig till försäljningen om ca -58 mnkr,
beräknas exploateringsvinsten till 21 mnkr.
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4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
-2020
-11 500
0
2021
-5 500
0
2022
-27 000
0
2023
-30 000
0
2024
-40 000
50 000
2025
-50 000
50 000
2026
-50 000
50 000
2027
-10 500
50 000
2028
-10 500
50 000
Summa
-235 000
250 000

Summa
-11 500
-5 500
-27 000
-30 000
10 000
0
0
39 500
39 500
15 000

4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2025
3 100
-5 500
2026
2027
2028
3 200
-5 800
Summa
6 300
-11 300

Netto
-2 400
0
0
-2 600
-5 000

Utbyggnaden av allmän platsmark uppgår till -171 mnkr och utgörs av utgifter för anläggning av
park och naturmark bedöms vara klara och aktiveras år 2025. Allmän platsmark består även av
utbyggnad av gator, torg, på- och avfarter samt cirkulationsplatser och bedöms aktiveras år 2028.
Totala gatukostnadsersättningar som periodiseras i samband med aktiveringen av allmän
platsmark, uppgår till 171 mnkr, enligt stycke 4.1.2 ovan. För periodiserad
gatukostnadsersättning/kapitalkostnader har nuvarande internräntesats om 1,25 procent använts
och för avskrivningstiden har en schablon på 40 år använts, vilket motsvarar 2,5 procent. För
provisorier vilket avser en tillfällig vändplats för en busshållplats, har en avskrivningstid på 15 år
används, vilket motsvarar den beräknade nyttjandetiden för busshållplatsen. För beräkning av
drift- och underhållskostnader av allmän plats har en schablon tagits upp motsvarande 2,75
procent.
Driftkonsekvenserna beräknas enligt tabell ovan till -11,3 mnkr brutto och -5 mnkr netto.
4.4 Budgetavstämning
De återstående utgifterna från år 2021 och framåt om -223,5 mnkr, bedöms därmed rymmas
inom den totala budgetramen för tekniska nämndens exploateringskategori. Nuvarande prognos
för årets ram avseende kostnader för sanering, rivning och detaljplaner visar en viss negativ
budgetavvikelse, prognosen är tidig och kommer noggrant att följas under året. De framtida
driftskonsekvenserna om -5 mnkr netto, bedöms rymmas inom fastighets- och gatukontorets
beräknade driftskonsekvenser. Projektet genererar även en exploateringsvinst som beräknas till
21 mnkr.
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