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1.

Sammanfattning
Kulturförvaltningen hyr idag stora delar av Byggnaden M2 i Nyhamnen till lager och
förvaring av kulturföremål. Kulturförvaltningen har kommit in med en förfrågan om att
hyra ytterligare ca 1600 m² i en första etapp och i en andra etapp ytterligare ca 1600 m².
Lokalerna är idag oisolerade och oinredda. Lokalerna behöver byggas om och anpassas för
att tillgodose Kulturförvaltningens behov samt krav på säkerhet för att nyttja lokalerna för
avsett ändamål. Hyresavtal kommer att upprättas för att säkerställa att investeringarna täcks
genom hyresintäkter. Ombyggnaden är kostnadsberäknad till 8,5 miljoner för etapp ett och 6
miljoner för etapp två. Ombyggnaden av etapp ett är planerad att genomföras under hösten
2019 och etapp två under 2020/2021.
Driftkonsekvenserna är beräknade till 1,2 miljoner kr totalt och täcks av hyresintäkterna.

2.

Förutsättningar
2.1 Bakgrund och syfte
Kulturförvaltningen hyr idag ca 18 000 m² i Magasin 2 och har behov av ytterligare yta på ca
3 200 m² i två etapper. Lokalerna skall nyttjas till lagring av museiföremål där det ställs krav
på luftfuktighet, temperatur, brandskydd och säkerhet m.m. Lokalerna är idag oinredda och
oisolerade. För att kunna nyttja lokalerna behöver dessa isoleras, byggas om och en
klimatanläggning installeras. Projektering av ombyggnaden är gjord och kostnadsberäknad.
Kostnaderna kommer att täckas genom att ett hyresavtal som tecknas med
Kulturförvaltningen innan arbetena påbörjas.
2.2 Koppling till nämndsmål
Byggnaden är lämplig att nyttjas som lager/förvaring för kulturförvaltningen.
Målområde 8 – en ekologiskt hållbar stad



Tekniska nämnden ska tillhandahålla mark för kommunal service och bostadsbyggande genom
blandade upplåtelseformer och med särskilt fokus på hög exploateringsgrad och stationsnära lägen.
Kommunens markinnehav ska användas till Malmös utveckling och bidra till att stärka stadens
ekonomi.
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2.3 Geografisk avgränsning
Byggnaden ligger på fastigheten Hamnen 22:164, Frihamnsallén 14 och ägs av Malmö
Kommun.

2.4 Investeringens omfattning

Två rum för lagerhyllor kommer att inredas samt packningsrum och teknikrum i etapp ett.
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3.

Tidplan
Upphandling av entreprenad för etapp ett kommer att ske under sommaren och
genomförande under hösten 2019.

4.

Ekonomi
4.1 Investeringsutgifter
Den totala investeringsutgiften uppgår till 15 miljoner kr.
Alla belopp
i tkr

Typ av utgift
Entreprenad

13 500

Konsulter

400

Egen tid

50

Oförutsett

410

Kreditivränta

140

Summa

15 000

Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge 2019. Kreditivränta har beräknats med ca 1%
Den totala investeringsutgiften inom projektet bedöms till 15 miljoner kr.
4.2 Likviditetsplanering investeringsutgifter
InvesteringsUtgifter i tkr

Kreditivränta
tkr

2019

8 500

80

2020

2 300

20

2021

4 060

40

Summa

14 860

140

År

4.3 Budgetavstämning
Information om projektet finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten och
ryms inom den upptagna ramen för 014 Hamnen.
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4.4 Kalkyl driftkonsekvenser
För beräkning av kapitalkostnader har nuvarande internräntesats 3 procent använts och för
avskrivningstiden har en schablon på 20 år använts, vilket motsvarar 5 procent.

Driftkonsekvenser, tkr (kostnader med minustecken)

År

2020
2021

Investering
att aktivera

Kostnader
(internränta och
avskrivning)

Intäkter (ökad
hyresintäkt från
Kulturförvaltningen)

-8 500
-6 500

-680
-520

1 080
920

Summa

5.

Netto

400
400
800

Osäkerhet och risker
Entreprenad- och konsultkostnader kan variera i pris eftersom de är konjunkturberoende
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