Malmö stad

Fastighets- och gatukontoret
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Upprättad av: Fatima Abdul Al, Exploateringssektion 1, 2021-01-25

Motivering av verksamhetsområdet Kristineberg
Sammanfattning
Varför behöver vi verksamhetsområdet i Kristineberg?
 Stor efterfrågan från marknaden på mindre tomter i storlekarna 3 000 - 6 000 kvm.
 Fastighets- och gatukontoret och tekniska nämnden så väl som
stadsbyggnadskontoret och stadsbyggnadsnämnden följer kommunfullmäktiges mål.
Målen anger att Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som
regional tillväxtmotor. Detta görs genom att skapa arbetstillfällen. Fler
arbetstillfällen skapas genom utveckling av verksamhetsområden.
 De arbetstillfällen som skapas i verksamhetsområdena är värdefulla och viktiga för
Malmö.
 Verksamhetsetableringar på mark som upplåts/överlåts av Malmö stad innebär
praktikplatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Detta skrivs in i
köpeavtalet med hjälp av sociala klausuler.
 Utvecklingen av Kristineberg innebär en utvidgning och förtätning av ett redan
befintligt verksamhetsområde. Utvecklingen bidrar till att förstärka redan befintligt
verksamhetsområde.
 Området ingår i en större verksamhetszon med närhet till Fosie och Elisedal, m.fl.
 I detaljplaner för verksamhetsområden tillämpas grönytefaktorer. Det bidrar till en
hållbar utveckling av verksamhetsområdena.
 Marken för verksamheter ska nyttjas yteffektivt. Bebyggelsen bör koncentreras och
byggrätter ska nyttjas till fullo.
 Det tar tid att genomföra projekt. För att kunna erbjuda verksamhetsmark i
framtiden behöver detaljplaner startas i tid.
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Motivering av verksamhetsområdet Kristineberg
Nedan följer motivering till varför SBN bör anta planuppdraget för projektet Kristineberg
(del av Oxie 1:5 och Oxie 18:3).
Bakgrund
Fastigheterna Oxie 1:5 och Oxie 18:3 ägs av Malmö stad och är enligt gällande översiktsplan
utpekade som lämpliga för utbyggnad av ett nytt verksamhetsområde. Projektområdet är
beläget i direkt närhet till ett befintligt verksamhetsområde i nordöstra Oxie. Dessutom kan
området sägas ingå i en större verksamhetzon som omfattar stora delar av sydöstra Malmö,
bland annat verksamhetsområdena i Fosie och Elisedal. Det finns bra infrastruktur och
området ligger i direkt närhet till Yttre Ringvägen vilket möjliggör en god logistik.

Bild 1. Verksamhetszonen som Kristineberg ingår i.

Exploateringsområdet omfattas inte av någon befintlig detaljplan. Området är enligt
gällande översiktsplan utpekat som lämpligt som verksamhetsområde.
Exploateringsområdet omfattar ca 5 ha, varav ca 4 ha uppskattas bli kvartersmark.
Utvecklingen av fastigheten kommer resultera i ca 6–12 tomter och förväntas bidra till att ca
400 arbetsplatser tillskapas. Antagandet om 6–12 verksamhetstomter grundar sig på att ytan
av den kvartersmark som kan tillskapas beräknats till 4 ha. Baserat på att tomterna är 3 000–
6 000 kvm är det möjligt att tillskapa ca 6–12 verksamhetstomter.
En ny detaljplan som tillåter att marken används till industri/lager, mindre kontor och viss
handel behöver skapas för projektområdet. Verksamheter av olika storlek ska kunna
etablera sig i området, varför tomterna bör vara cirka 3 000 – 6 000 kvm. Ansökan om
detaljplan inlämnades till stadsbyggnadskontoret 2020-09-15. Exploateringsområdet ligger
inom ett riksintresseområde för kulturmiljö. Området är även utpekat som ett grönt stråk,
därför finns behov av att avsätta mark i söder för exempelvis park/natur. Befintliga träd
längsmed cykelbanan bör värnas.
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Projektet Kristineberg syftar till att utveckla del av fastigheten Oxie 18:3 samt del av Oxie
1:5 för att möjliggöra mark för verksamheter. Detta är inget nytt verksamhetsområde utan
istället en utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet öster om exploateringsområdet.

Bild 2. Tilltänkt exploateringsområde.

Behovsanalys
Fastighets- och gatukontoret gör kontinuerligt behovsanalyser för att planera för framtida
utveckling av bl.a. verksamhetsområden. Den behovsanalys som gjordes senast tyder på att
det finns behov av att utveckla Kristineberg eftersom det ligger geografiskt rätt. Med detta
menas att Kristineberg anses ingå i en större verksamhetszon tillsammans med Fosie,
Elisedal och Oxie (se bild 1). I dagsläget har Malmö stad inga tomter att erbjuda i varken
Fosie eller Oxie. Det finns en stor efterfrågan på mark för verksamheter främst inom
verksamhetszonen och vi ser därför ett behov av att kunna erbjuda mer mark.
Verksamhetszonen behöver utvecklas genom att t.ex. förstärka befintliga
verksamhetsområden så som verksamhetsområdet i Oxie. Genom att utveckla Kristineberg
kan Malmö stad erbjuda mark inom verksamhetszonen och på så vis möta den efterfrågan
som finns.
Utveckling kopplat till befintligt verksamhetsområde
Det tilltänkta exploateringsområdet pekas i gällande översiktsplan ut som lämpligt för
verksamhetsområde. Exploateringsområdet ligger i anslutning till Yttre Ringvägen vilket gör
området eftertraktat. Det finns redan god infrastruktur. Malmö stad skulle inte behöva
bygga ut mycket för att få till ett bra verksamhetsområde. Det som krävs är gata, diverse
ledningar så som VA samt grovterrassering av tomter. Det finns bra vägar till och från
området samt gc-vägar och möjliga kommunikationer med kollektivtrafik.
Exploateringsområdet ligger i direkt närhet till befintligt verksamhetsområde i Oxie. Det
befintliga verksamhetsområdet ligger öster om tilltänkt exploateringsområde och består av
sju tomter, varav sex tomter i storlekarna 4 000 – 6 000 kvm och en tomt i storleken 12 000
kvm. I området finns verksamheter inom VVS, VA, el, ventilation, stålgrossist, grossist av
glas och uterum samt grossist av utbildningsmaterial. Att exploatera delar av Oxie 1:5 och
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Oxie 18:3 skulle innebära en naturlig utveckling och förstärkning av det befintliga
verksamhetsområdet.
Det finns fler områden i Oxie som enligt översiktsplanen pekas ut som lämpligt för
verksamhetsområden. Storleksmässigt är Kristineberg det mest lämpliga området att
utveckla. Området har dessutom god infrastruktur och det finns goda kommunikationer till
och från området. Genom att exploatera del av Oxie 1:5 och Oxie 18:3 kan Malmö stad
vidareutveckla det befintliga verksamhetsområdet i Oxie och på så vis kunna erbjuda
verksamhetsmark och möta efterfrågan på mindre tomter. Vi som jobbar med
verksamhetsområden och möter verksamhetsutövare ser ett tydligt behov att kunna erbjuda
tomter i storlekarna 3 000 – 6 000 kvm och där med möjliggöra för fler etableringar och
expanderingar för företag i Malmö. Vi argumenterar således för en utveckling av det
befintliga verksamhetsområdet i Oxie genom exploatering av del av fastigheterna Oxie 1:5
och Oxie 18:3.
Utveckling kopplat till kommunens mål
I ett av kommunfullmäktiges mål (inom målområdet Stadsutveckling och klimat) anges att
”Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor”. Till målet sattes
målindikatorer upp under resterande del av mandatperioden, dvs 2020–2022, bland annat:
 ”Antal arbetstillfällen inom verksamheter som möjliggörs genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal
(på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden”: Detta innebär att FGK såväl som
SBK genom respektive nämnd ska verka för att skapa arbetstillfällen. Många av
arbetstillfällena finns i verksamhetsområden. Genom att utveckla mark för
verksamheter skapar vi fler arbetsplatser. Utvecklingen av Kristineberg förväntas
bidra med 400 arbetsplatser.
 ”Antal ansökta detaljplaner för verksamheter och kontor på kommunal mark”: Inom
målindikatorn har FGK angett att det ska ansökas om 6 detaljplaner åren 2020–
2022, bland dem finns detaljplanen för verksamhetsområdet Kristineberg.
Att verka för att Malmö stad stärker sin position som regional tillväxtmotor innebär bland
annat att skapa fler arbetsplatser samt möjliggöra för både nya och befintliga företag att
växa och utvecklas inom Malmö. Genom att vi utvecklar nya och befintliga
verksamhetsområden skapar vi fler arbetsplatser och möjliggör för företagen att växa. Det
anges vidare att de nämnder och bolag som berörs av målet ovan är bland annat:
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Således bör även stadsbyggnadskontoret
och stadsbyggnadsnämnden precis som fastighets- och gatukontoret och tekniska nämnden
följa kommunfullmäktiges mål genom att starta detaljplanearbetet för Kristineberg.
Projektet Kristineberg bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål att Malmö
stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor. Denna
bedömning grundas på att projektet förväntas bidra med ca 400 arbetstillfällen.
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Malmö stad har genom Storstadsavtalen ett bostadsåtagande som innebär att ”Malmö stad
åtar sig att skapa förutsättningar för att det byggs 26 750 bostäder fram till 2035”. Med hänsyn till
bostadsåtagandet och en växande stad behövs sysselsättning. Många av arbetsplatserna finns
i verksamhetsområden och Malmö stad bör därför möjliggöra för fler etableringar samt ge
företag möjlighet att utöka verksamheten och antalet anställda. Oxie ligger en bit utanför
Malmös stadskärna och växer pga nybyggnation. Därför behövs arbetsplatser även i Oxie.
Översiktsplanens platsspecifika riktlinjer
I översiktsplanen anges platsspecifika riktlinjer för Oxie. Det står att:
”Ett större inslag av arbetstillfällen ska eftersträvas i Oxies blandade stadsbebyggelse. Oxie kompletteras
också med en utvidgning av några befintliga verksamhetsområden. I Oxie finns fem små
verksamhetsområden som alla finns inom kategori småindustri och service.”
FGK anser att utveckling av del av Oxie 1:5 och del av Oxie 18:3 innebär att ett befintligt
verksamhetsområde (öster om tilltänkt exploateringsområde) utvidgas. Projektet
Kristineberg är således en komplettering och utveckling av befintligt verksamhetsområde.
Anledningen till att FGK önskar utveckla del av Oxie 1:5 och Oxie 18:3 är för att det är en
utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet samt pga närheten till Yttre Ringvägen,
den redan befintliga infrastrukturer och goda kommunikationer till området samt även
närheten till övriga verksamhetsområden så som Fosie och Elisedal. Genom att utveckla
Kristineberg kan vi få till ytterligare ca 6–12 verksamhetstomter i Oxie vilket skulle bidra till
ca 400 arbetsplatser.
Sociala klausuler
När Malmö stad säljer verksamhetsmark skrivs sociala klausuler in i köpeavtalet. De sociala
klausulerna syftar till att skapa praktikplatser inom verksamheterna. Praktikplatserna är
avsedda för personer som står långt från arbetsmarknaden. Genom att utveckla
verksamhetsområdet i Kristineberg tillskapas utöver de ca 400 arbetsplatser även ca 6–24
praktikplatser (beroende på antal tomter och etableringar som möjliggörs i området). En del
företag tar in 1–2 praktikanter per år. Andra tar in praktikanter när det finns möjlighet till
det. Många av praktikplatserna leder så småningom till fast anställning.
Tidsaspekt
Det tar tid att genomföra ett projekt. Först pågår detaljplanearbetet och diverse utredningar
görs. Sedan görs projektering, entreprenad och färdigställande. Byggklar mark finns tidigast
ca 2 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Det innebär att tillträdet till tomterna sker
tidigast år 2025 om planarbetet startar år 2021. Vi behöver arbeta proaktivt för att
säkerställa verksamhetsmark i framtiden.
Efterfrågan på verksamhetsmark
I dagsläget har FGK ca 100 intresseanmälningar om verksamhetsmark från aktörer som
anger att de är intresserade av tomter i storlekar upp till 6 000 kvm. Totalt har ett tiotal av
dessa intresseanmälningar lett till reservation av tomt för verksamhet. Detta indikerar att
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efterfrågan på tomter i storlekarna 3 000–6 000 kvm är större än utbudet. Många av de
intresseanmälningar som inkommer är från företag i branscher likt de som redan finns
etablerade i Oxies verksamhetsområde. Vi mottager även förfrågningar om mark i Oxie och
får då meddela att det inte finns någon ledig verksamhetsmark just där. Kristineberg ligger
dessutom väldigt nära Fosie som vi får väldigt många förfrågningar om. Att utveckla
verksamhetsområdet i Kristineberg gör att vi kan erbjuda ett komplement till Fosie. Malmö
stad behöver tillskapa mer verksamhetsmark för att möta efterfrågan på verksamhetstomter
i mindre storlekar.
Elisedal
Elisedal är flexibelt och det är möjligt att dela in i mindre tomter, således går det att möta en
del av efterfrågan på mindre tomter. I Elisedal pågår reservationer och samtliga tomter
förväntas bli reserverade under våren 2021. Hittills har Malmö stad reserverat åt två
intressenter som båda önskar 5 000 kvm. Fler reservationer är på gång. Totalt kan Elisedal
tänkas möjliggöra för fem mindre tomter i storlekarna 3 000 – 6 000 kvm, baserat på den
bedömning vi gjort och det preliminära förslag på fastighetsindelning som vi tagit fram
(arbetsmaterial). Det finns inte tillräckligt med mark inom Elisedal för att möta efterfrågan
på mindre tomter.
Vintrie Park
Vintrie Park erbjuder inte tomter till mindre verksamheter, där finns endast större tomter
för etablering av huvudkontor.
Lockarp
I Lockarp finns endast ett fåtal tomter kvar. De minsta tomterna är 2 800 kvm respektive
7 000 kvm.
Fortuna Hemgården
Fortuna Hemgården kommer preliminärt ha byggklar mark år 2024. Dock är det endast ett
fåtal tomter som förväntas bli i storleken 3 000 – 6000 kvm.
Valdemarsro
Valdemarsro är ett exempel på ett område som varit väldigt eftertraktat. Där har Malmö
stad kunnat erbjuda mindre tomter.

