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SAMMANFATTNING

En ny detaljplan för Elinegård (Dp 4959) vann laga kraft 2014-06-24. Detaljplanen ger möjlighet
till nybyggnation av ca 1200 bostäder, skola, förskolor, gator, park, torg och naturområden.
I detta ärende behandlas färdigställande av gator och torg.
Detta ärende gäller ett av fyra projekt inom detaljplanen.
Kostnaden för genomförandet av detta delprojekt är beräknad till 67 000 000 kr.
Finansiering:
Exploatörer: 50 250 000 kr
Exploateringsintäkter försäljningar: 1 078 000 kr
Nettofinansierat: 15 672 000 kr
Ökad driftskonsekvens för projektet beräknas uppgår till 3 165 000 kr/år. 800 000 kr är drift (inkl
vinterhållning) och 1 500 000 kr är underhållskostnader.
2

BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR

Elinegård exploateringsområde ligger öster om kalkbrottet i Limhamn och söder om
Annetorpsvägen. Området, vilket visas i figur 1, är ca 400 x 1100 meter och har en area av ca 32
ha. I söder ingår en skol- och en förskoletomt och ett naturområde. Vägen i nord-sydlig riktning
kopplas till en befintlig bro över järnvägen.
I detaljplanen ingår allmän platsmark i form av gator, torg, gång- och cykelbanor samt parker och
naturområden. I detaljplanen ingår både parker och naturområden med en sammanlagd area av ca
100 000 m2. Områdena ska innehålla grönytor av olika karaktär, lekplatser, hundrastplats, gångoch cykelvägar etc. Planen ger möjlighet att bygga ca 1200 bostäder.
Området exploateras av Elinegårds utveckling AB, (EUAB). EUAB var ett joint venture-bolag
med 50% Bonava (NCC) och 50% Ikano. Ikano köpte ut Bonavas del 2017. Ikano har i sin tur
sålt av flera fastigheter till andra bolag men utvecklar kvarvarande ca 50% av kvartersmarken.
EUAB är medfinansiärer av allmän platsmark tillsammans med Fastighets- och Gatukontoret,
FGK.
I dagsläget är i stort sett alla fastigheter i området under aktiv planering eller exploatering. Mellan
7-10 husbyggen är under uppförande och 5 st fastigheter har haft inflyttning med start sedan
våren 2016. Förskola och skola är under uppbyggnad i området. Likaså parker, lekplatser och
naturmark. Exploateringen kommer fortsätta ett antal år framöver.
Tidigare har byggator anlagts för att bemöta exploatörernas byggnation i området.
Genomfartsväg (Blåsebergavägen) har anlagts till Gottorpsvägen men är endast öppnad för gångoch cykeltrafik.
Enligt exploateringsavtal TN-FK-2013-00884 fördelas kostnaderna för olika ingående
delområden procentuellt mellan EUAB och FGK.
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Förskolan
Tröskverket
Hötorget

Kalkbrottsplatsen
Hållplatsläge

Blåsebergavägen

Stadsdelspark
Hållplatsläge

Förskolan
Traktorn
Elinelundskolan
Skoltorget

Fig 1, översikt. Röd färg visar aktuella gator och torg som är föremål för färdigställande.
2.1 Elinegård övergripande
Hela exploateringsprojektet Elinegård har som nämnts en lagakraftvunnen detaljplan och
genomförandet är indelat i 4 projekt. Detta ärende behandlar projekt 8704, Gator färdigställande,
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och kommer att handlas upp som en entreprenad. Tidigare beslut i Tekniska nämnden beskrivs i
tabellen nedan.
1. TN 2015-840 samt TN/KS 2016-1016. Byggator. Tidigare har byggator anlagts för att
bemöta exploatörernas behov av framkomlighet i området. Projektets utfall är 32 400 tkr
(ytterligare garantiskötselkostnader tillkommer).
2. TN 2015-2807 / KS 2015-2807. Byggnation av gång- och cykeltunnel under
Annetorpsvägen. Denna entreprenad avslutades i augusti 2017. Projektets utfall är 15
500 tkr (ytterligare garantiskötselkostnader tillkommer).
3. TN- GK 2016-1015 8702 Elinegård Park, natur, lekplatser. Denna entreprenad pågår
sedan maj 2017. Etappen omfattar alla parker och grönområden med lekplatser etc.
Planerat att färdigställas under våren 2019.
4. Färdigställande – detta ärende. I denna slutliga etapp färdigställs gator, torg etc inom
hela detaljplaneområdet.
Tidigare
beslut

Projekt
8703

Projekt
8701

Projekt
8702

Byggator

Gctunnel

Park,
natur,
lekplatser

Alla belopp i tkr

Kommande
beslut

Totalt

-41 650

-29 600

-36 000

Exploatörer

23 928

14 700

30 500

Exploaterings
-intäkter
försäljningar

10 322

0

0

FGK skattefinansiering

7 400

14 900

5 500

Projekt
8704

Totalt

Gator
Alla belopp i tkr

Totalt

Färdigställande
-67 000

-174 250

50 250

119 378

Exploaterings
-intäkter
försäljningar

1 078

11 400

FGK skattefinansiering

15 672

43 472

Exploatörer

Fig 2. Ekonomi för tidigare och nu aktuellt beslut.
2.2 Syfte
Syftet med färdigställandet av allmän platsmark är att serva de boende i området med attraktiva
och trygga utemiljöer. Gaturum med separerade gångbanor blir säkrare och anlagda hållplatser
längst Blåsebergavägen möjliggör kollektivtrafik i området. Byggnationen möjliggör öppnandet av
Blåsebergavägen för allmän trafik. Denna utgör huvudgatan genom området från norr till söder
och angör via Ladugårdsgatan Elinelundsskolan (öppnar HT 2019) och förskolan Traktorn.
Blåsebergavägen kommer också att avlasta den hårt trafikerade Annetorpsvägen.
Blåsebergavägen är huvudgatan i nord-sydlig riktning. Den kantas av alléträd som gör uppehåll
vid torg och park, där öppenhet får råda. På var sida om vägen anläggs gångbanor och
dubbelriktade cykelbanor. Vägen förses med hastighetsbegränsande åtgärder i form av upphöjning
vid Hötorget, parken och skolan. Hållplatser för lokalbusslinje förläggs på ömse sidor av vägen just
söder om Hötorget och just söder om infartsgatan till skolan.
Ett flertal torg anläggs i området. Kalkbrottsplatsen och Hötorget är placerade på ömse sidor om
Blåsebergavägen/Högatan, och utgör huvudsaklig plats för centrumverksamhet. På Hötorget och
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på Kalkbrottsplatsen finns sittskulpturer och identitetsskapande objekt med anknytning till
karaktärsmaterialen betong/ återvunnen betong/kalk från brottet. Dessa kombineras med
traditionella sittmöbler med hög sittkomfort. Korsningen mellan torgen görs upphöjd för att öka
trafiksäkerheten. Vid Hötorget planeras för en matvaruaffär och på torgytan finns möjligheter för
torghandel och uteserveringar.
Kalkbrottsplatsen är en stor öppen plats med utsikt över kalkbrottet som ska vara flexibel med
förutsättningar till flera möjliga spontana aktiviteter integrerade i utformningen. Det stora
torggolvet flätas samman med gräsfälten längs kalkbrottet. Ett av torgets huvudelement utgörs av
en vattenanläggning, bestående av en större reflekterande vattenspegel.
Lokalgator i området är dubbelriktade utan någon separat cykelbana. Gångbanor är separerade
och beläggs med betongplattor. Träd planteras genomgående längs gatorna men möjlighet till
parkering finns mellan träden längs gatan. Vid korsningar med bostadsgränder är det
bostadstorgens markmaterial som råder över lokalgatan. Detta tydliggör korsningspunkten och
har en bromsande inverkan på trafikens hastighet. Bostadstorgen fungerar som entréplats för
bostadshusen och mötesplats för de kringboende. De utgör också noder där gränderna möter
lokalgator, och skapar på så sätt ett mikrocentrum. På bostadstorgen ska det finnas plats för
aktiviteter som boule, spontanlek, fika med mera.
Skoltorget är placerat mellan Elinelundskolan och förskolan Traktorn och blir en mötesplats för
skolbarnen men även en plats där man väntar på någon. Viss biltrafik ska vara möjlig, men vara
underordnad gångtrafikanterna. Det ska därför finnas både formella och informella sittplatser.
Även utrymme för olika aktiviteter ska rymmas här. Markbeläggningen ska bestå av mixade grusoch hårdgjorda ytor. Skolans förgårdsmark utformas som en del av torget. Befintliga kastanjeträd
bevaras och kompletteras med nya stora stadsträd som skapar ett krontak över torgytan.
Skoltorget har utformats ur ett genusperspektiv. Skoltorget ska vara en plats för både pojkar och
flickor. Utomhus blir pojkar och flickor mer jämlika då de leker mer tillsammans.
2.3 Avgränsning
Detta delprojekt behandlar endast färdigställande då byggator, cirkulation vid Annetorpsvägen,
samt GC-tunnel under Annetorpsvägen och park- och grönytor redan har beslutats och till stor
del genomförts. Gatorna anläggs i enlighet med och inom detaljplanen. I figuren 1 ovan visas
utbredningen.
2.4 Effektmål
Målet är att förse de boende med ändamålsenlig gatumiljö inom detaljplaneområdet och
förbereda för kollektivtrafik i området. Genom att färdigställa Blåsebergavägen ges plats för ny
förbindelse mellan Annetorpsvägen och Gottorpsvägen och i förlängningen Yttre Ringvägen.
Färdigställandet av gatumiljön ska öka trafiksäkerheten, trivseln och den upplevda tryggheten.
Det skapar förutsättningar för en tät och blandad bostadsbebyggelse med service och
mötesplatser och för att Malmö växer hållbart och erbjuder bostäder i en unik miljö.
Elinegård kommer att bli:
• En sammanhängande stadsdel med hög framkomlighet och trafiksäker utformning.
• Stadsrum att mötas igenom att vara ett tillgängligt område för flera olika trafikslag.
• Ett trivsamt område där öppna vidder ställs mot småskaliga slutna stadsrum. En stadsdel som
tillför den mänskliga skalan genom mötesplatser med mycket sittplatser och förutsättningar för
verksamheter och människor i rörelse.
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2.5 Leverans- och projektmål
Leveransmålet är anläggande av ovan nämnda gator och torg.
2.6 Målsynkronisering
Projektet erbjuder och förhåller sig väl till följande tekniska nämndsmål:


Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn och ungdomar att
utveckla sin självständighet.



TN ska bidra till stadsmiljöer och trafiksystem som är trygga, tillgängliga och säkra.



TN ska erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser för fritid, rekreation och
evenemang.
2.7 Detaljplan

Detaljplanen 4959 vann laga kraft 2014-06-24.

Fig 3. Detaljplan
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2.8 Andra projekt
Detta ärende gäller 1 av 4 projekt inom detaljplanen och blir den sista entreprenaden som
genomförs.
Se mer info under 2.1 ovan.
2.9 Förankring med andra berörda / andra nämnder
Utbyggnaden sker i samråd/samarbete med berörda exploatörer i området.
2.10 Karta

Fig 4. Orienteringskarta.
2.11 Omfattning
Entreprenaden omfattar anläggande av:
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Blåsebergavägen –Huvudgata i nord-sydlig riktning. Förses med busshållplatser.



Lokalgator med bostadsstorg. – Utgör vistelsepunkter längst lokalgatorna



Kalkbrottsplatsen och Hötorget. Central plats för handel och vistelseytor.



Skoltorget. Torgyta belägen mellan Elinelundskolan och förskolan Traktorn
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3

BUDGET OCH KALKYL

Kostnaden för genomförandet av detta delprojekt är beräknad till 67 000 000 kr.
Finansiering:
Exploatörer:
50 250 000 kr
Exploateringsintäkter försäljningar:
Nettofinansierat:

1 078 000 kr
15 672 000 kr

3.1 Tidplan
Fas

Start- och sluttid

Genomförande
– projektering

2015 – 2016

– byggnation

2019 – 2024 Färdigställandet byggs ut i etapper som passar överens
med exploatörernas tidplaner.

Garantitid

2025 - 2027

3.2 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt finns med i budgetskrivelse 2018 till ett belopp av totalt
71 mnkr, fördelat på flertalet år.
Projektet har beräknat slutår 2024 för entreprenaden. Därefter löper garantitiden.
3.3 Osäkerhet och risker


Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger.



Konjunkturen inom entreprenadbranschen speglas i lämnade anbudspriser.



Tidsförlängning av entreprenaden kan inträffa. Bör inte påverka prisbilden.
3.4 Kalkyl

Alla belopp i tkr

Kalkylerade inbetalningar

Allmän
Basmånad: 2018-10
platsmark
51 328

Nettokalkyl

-15 672

Projektkalkyl brutto

-67 000

Entreprenad

-54 900

Konsulter

-2 800

Egna tjänster

-3 000

Oförutsett 10% av entr

-5 900

Kreditivränta
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Alla belopp i tkr

Allmän
Basmånad: 2018-10
platsmark

Ändrad driftskostnad,
netto
Ökad drift

-3 165

Ökat underhåll

-1 500

Internränta

-2 010

Avskrivningar

-1 675

-800

Fördelade inbetalningar

2 820

Intäkter från exploatören täcker del av
kapitalkostnaderna.

Intäkter
Finansiering:
Exploatörer:

50 250 000 kr

Exploateringsintäkter försäljningar:
Nettofinansierat:

1 078 000 kr
15 672 000 kr

Driftskostnader
Projektets driftskonsekvens (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgår till 3 165 tkr/år. De ökade
årliga driftskostnaderna faller ut löpande efter hur etapper färdigställs.
För beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3 % använts. En schablon på 2,5% har
använts vid beräkning av avskrivningar.
Likviditetsplan
Driftskonsekvenser
Likvidbehov
Intäkter
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
etc
Totalt

-2 500
-20 000
-10 000
-10 000
-8 500
-8 250
-7 000
- 250
- 250
- 250
-67 000

Kostnader

940

- 2 000

700

-1 500

1 180

-2 485

2 820

- 5 985

Anm: Uppgifter i tabellen bygger på antaganden i ett tidigt skede och är därför behäftade med
osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden, se avsnitt Osäkerhet och risker.
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Slutbesiktningar kommer att ske etappvis varför driftskonsekvenserna också kommer att spridas
över ett antal år.

3.5 Finansiering av allmän platsmark – Elinegård som helhet
Elinegårds utveckling AB (EUAB) har startat exploateringen av området. Enligt upprättat
exploateringsavtal TN-FK-2013-00884 skall kostnaderna för utbyggnaden av allmän platsmark
fördelas mellan EUAB och Malmö stad. Gällande kostnader hänförda till Blåsebergavägen är
fördelningen 58% och 42% för EUAB resp Malmö stad. Kostnader hänförda till lokalgator och
torg är fördelningen 85,3% resp 14,7%.
Malmö stads del finansieras dels genom exploateringsintäkter och dels genom skattefinansiering.
Kostnadsfördelningen varierar mellan de olika delarna av den allmänna platsmarken.
Enligt Malmö stads redovisningsprinciper ska exploateringsintäkterna fördelas i förhållande till
hur stor andel av den kommunala kvartersmarken som kommer att säljas respektive upplåtas. I
Elinegård uppskattas försäljningsandelen bli 30 %, vilket innebär att 30 % av FGKs andel av
exploateringskostnaden kan finansieras via försäljningar. Resterande 70 % ska, om möjligt,
finansieras via upplåtelser.
FGKs andel av exploateringskostnaden för Elinegård är, enligt fördelningsprincipen i
exploateringsavtalet, uppskattad till 38 Mkr. Med den uppskattade försäljningsandelen på 30 %
innebär detta att 11,4 Mkr av exploateringsintäkterna kan avsättas för gatukostnader. Skillnaden
på 26,6 Mkr måste finansieras genom skatteintäkter, vilket leder till ökade kapitalkostnader om ca
1,5 miljoner kr per år. De upplåtelser som kommer att ske till stadsfastigheter bedöms, efter
avdrag för räntekostnader kopplade till kvartersmarken, generera ett årligt intäktsöverskott om ca
1,5 Mkr.
4

FN:S BARNKONVENTION

FN:s barnkonvention antogs av kommunfullmäktige 2004-03-25 §61.
FN:s barnkonvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år i hela
världen. Genom barnkonventionen har Malmö stad ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska lyftas fram i all verksamhet.
Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla medborgare.
4.1 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?
Detaljplaneområdet som helhet innehåller nybyggnad av skola och förskolor. Framtida
cykelvägar, parker och naturområden i området påverkar på ett positivt sätt barn och ungas
säkerhet och ger dessutom möjlighet till rekreation med sina många lekplatser mm.
Aktuell utbyggnad säkrar bland annat skolbarns väg till de nya skolorna från befintliga
bostadsområden i norr såväl som passager genom området. Alla gång- och cykelbanor är skilda
från trafik och korsar gatorna på ett för oskyddade trafikanter säkert sätt med gupp, upphöjda
passager, skyltar och målning.
Torgytorna som anläggs medger plats för möten, spontanlek och aktiviteter. Platserna verkar
inbjudande och inkluderande för barn.
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Sedan tidigare har en stor central områdeslekplats och mindre lekplatser anlagts i området. I
parkerna finns också större sammanhängande gräsytor för spontana eller planerade aktiviteter.
Den förvildade trädgården längst i söder är en stor tillgång för området med sin vilda karaktär
och möjlighet till egna lekar och upptäckande. Dungen har rensats upp med avseende på
fallfärdiga träd, olämpliga växter mm.
4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?
Området är helt nytt och inga boende finns här idag förutom ett nybyggt hus som nyligen är
inflyttat. Exploatörernas önskemål har i detaljprojekteringsprocessen tagits tillvara och vävts in i
det gestaltningsarbete som mynnat ut i den framtagna bygghandlingen.
5

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna CEMR:s1 Den
europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå . Därmed har
kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.
5.1 Huvudsyfte
Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter
riktade till medborgarna och kvalitetssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke
diskriminerade.
5.2 Mål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig
verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av
resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och
pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
5.3 Inriktningsmål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för:
- likvärdig verksamhet, service och bemötande
- likvärdig myndighetsutövning
- likvärdig fördelning av resurser
- jämställd fördelning av makt och inflytande
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
5.4 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet?
Projektet har sin grund i detaljplan 4959 - Detaljplan för fastighet Limhamn 155:504 m fl,
Elinelunds gård i Limhamn. I detaljplanen har jämställdhetsperspektivet varit ett av flera
perspektiv som belyst, med målet att få en så bra stadsplanering som möjligt. Den övergripande
utformningen av allmän platsmark har ingått i dessa analyser och den gällande detaljplanen är ett
resultat av detta arbete.
5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?
Hela Elinegård är under omvandling till en blandad stadsbebyggelse. Syftet är att det ska bli en
attraktiv del av Malmö att bosätta sig och leva i. Bostäder som byggs är en mix av hyresrätter och
bostadsrätter. På allmän platsmark byggs gator för fotgängare, cyklister och bilister, parker med
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lekplatser mm. Detta ärende/delprojekt är en del i hela utvecklingen som kommer att pågå under
flera år. Målsättningen är att alla, oavsett ålder, kön, bakgrund och tillhörighet, ska få tillgång till
ett gott naturnära stadsliv och en trygg miljö. Det kommer att vara enkelt att röra sig till och från
områdena till fots, med cykel eller med lokaltrafik. Även inom områdena är framkomligheten god
för cyklister och gående. Gång- och cykelvägar är anpassade för funktionshindrade med hjälp av
taktila stråk, ramper etc. Delar av lekplatserna är även anpassade för funktionshindrade barn.
Gestaltningen av de allmänna platserna är gjord med tanke på bland annat trygghet.
Utformningen främjar rörelse till fots och cykel och skall inbjuda till att vistas här och kännas
tryggt. Inga dunkla områden eller passager finns och belysningen är så vald att gång- och
cykelvägar är väl upplysta. Torg och lekplatser är belysta. Om fler människor lockas till och vistas
i miljöerna kan detta verka positivt på den upplevda tryggheten.
6
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