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SAMMANFATTNING

Flytten av Nordöterminalen i Nyhamnen skapar möjlighet för en framtida stadsomvandling i ett
unikt läge: centralt, stations- och havsnära. En fördjupad översiktsplan – FÖP Nyhamnen – har
tagits fram med syfte att dra upp riktlinjerna för hur hela området ska kunna bli en del av den
blandade och täta staden. För Nyhamnens sydligaste del - kvarteren precis norr om
Centralstationen- antogs ett planprogram (PP 6033) redan i december 2010. Syftet med
planprogrammet var att utreda möjligheterna för att omvandla området till en tät,
funktionsblandad och varierad stadsdel.
I enlighet med planprogrammets intentioner togs en detaljplan fram – Dp 5169. Planen möjliggör
ny bebyggelse med bostäder och centrumverksamhet på fastigheten Innerstaden 31:12.
Bebyggelsen utgörs av två byggnadsvolymer av varierande uttryck och höjd. Byggnaderna
förbinds under mark av ett garage. Ovanpå detta, mellan de två byggnadskropparna, möjliggörs
en ny allmän plats genom 3D fastighetsbildning: Rälsplatsen.
Målsättningen med Rälsplatsen är att skapa en mötesplats norr om Centralen med goda
möjligheter att slå sig ner, stämma träff eller mötas spontant. För Limhamnsspåret är tanken att
främja kopplingen i öst-västlig riktning genom att skapa ett grönskande gång- och cykelstråk.
De utökade byggrätterna i detaljplanen föranleder en ombyggnad av Neptunigatan, Carlsgatan
och Lokgatan. Carlsgatans sektion ändras enligt kapacitetsstudier genomförda i detaljplanearbetet,
cirkulationsplatsen i Lokgatan byggs om till en ljusreglerad korsning. Ombyggnaden är förberedd
för en kommande ombyggnad av hela Carlsgatan österut.
Bebyggelsen genomförs i två etapper. Iordningställandet av den allmänna platsmark som
föranleds av Dp 5169 följer husexploateringens ordning, och kommer därför också att utföras i
två etapper, varav detta objektsgodkännande avser den andra och sista etappen. Den första
etappens entreprenad innefattade i huvudsak utbyggnaden av den västra delen av området samt
större delen av Rälsplatsen, och avslutades i maj 2016. Den andra etappens entreprenad innefattar
den östra delen av området samt ombyggnaden av f d Limhamnsspåret till ett grönskande gångoch cykelstråk. Byggstart är planerad till hösten 2019, med avslut vid halvårsskiftet 2020.
Föreliggande ärende är för ett objektsgodkännande för beslut om genomförande av projekt 8707
Norr om Centralstationen etapp 2. Projektkalkylen för delarna inom detta objektsgodkännande
uppgår till 13 500 tkr (brutto). Intäkter för planerade åtgärder finns genom exploateringsavtal
med Jernhusen AB (undertecknat 2013-04-15) och bedöms till 9 000 tkr kronor. Framtida ökad
drifts- och underhållskonsekvens efter ombyggnation är beräknad till 815 tkr brutto och 280 tkr
netto årligen.
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BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR

Omvandlingen av Nyhamnen från hamnindustri till blandad stad utgör Malmös kommande stora
utbyggnadsområde. Flytten av Nordöterminalen har inneburit att stora markytor frigörs för ny
användning. Det stationsnära läget och de många kopplingarna till vattnet är faktorer som pekar
på att Nyhamnen har potential att bli ett attraktivt och intressant tillskott till Malmös stadsväv.
En fördjupad översiktsplan – FÖP Nyhamnen – har tagits fram med syfte att dra upp riktlinjerna
för hur hela området ska kunna bli en del av den blandade och täta staden. Beslut om
godkännande togs i stadsbyggnadsnämnden i april 2019, och antagande förväntas tas av
kommunfullmäktige under hösten 2019.
För Nyhamnens sydligaste del - kvarteren precis norr om Centralstationen – antogs ett
planprogram (PP 6033) redan i december 2010. Syftet med planprogrammet var att utreda
möjligheterna för att omvandla området till en tät, funktionsblandad och varierad stadsdel. För
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att undersöka om området kunde bebyggas tätare än vad som tidigare ansetts lämpligt i Malmö,
redovisades två alternativa förslag på byggnadshöjder (varav det lägre förhöll sig i höjd till
befintlig bebyggelse runt Centralstationen, och det högre förhöll sig i höjd till Slakthuset).
Förslaget med högre bebyggelse - alltså högre täthet – var det som slutligen vann gehör.
I planprogrammet konstateras vidare att hög täthet ger ökat behov av torg och parker, men även
andra funktioner som normalt ska lösas i markplan ökar i omfång då antalet boende respektive
arbetsplatser staplas i höjd. Parker och torg, samt uteytor för förskolor kommer i förslaget att
hamna ovanpå tak eller underjordiska garage och den grönska som möjliggörs begränsas av dessa
förutsättningar.
I planprogrammet föreslås att ett rekreativt gång- och cykelstråk i öst-västlig riktning skapas, på
det gamla Limhamnsspåret. Detta kommer då västerifrån in i området vid Centralstationen och
fortsätter sedan mellan den nya bebyggelsen och spårområdet som en upphöjd park:
”Bangårdsterrassen”. Stråket tänks vidare knyta samman området med Malmös centrum via en
gång- och cykelbro över bangården ungefär i höjd med Drottningtorget.
Dp 5169 (laga kraft 27 maj 2013) är den första av detaljplanerna som togs fram med syfte att
förverkliga intentionerna enligt PP 6033. Den behandlar den västligaste delen av området, som
också är den del som ligger närmast Centralstationen. Området låg tidigare länge obebyggt, och
användes bland annat till parkering. I planen möjliggörs byggnation i två kvarter med varierande
höjder och uttryck, på var sida om ett torg: Rälsplatsen. Mellan Centralstationens angöringsyta
och de nya byggnaderna löper f d Limhamnsspåret. Detaljplanens intention är att spåret byggs
om till ett grönskande gång- och cykelstråk.
Inom ramen för arbetet med Dp 5169 gjorde Tyrens en kapacitetsberäkning på Carlsgatan (201202-15) för att säkerställa föreslagen utformning, med två körfält i vardera riktning samt
ljusreglerade korsningar.
I samband med bygget av Citytunneln gjordes en första ombyggnad av Carlsgatan (2010). För
infarten till angöringsytan norr om Centralstationen skapdes då en rondell i korsningen med
Lokgatan, samt en ”klack” norr om planområdet vid cirkulationsplatsen. ”Klacken” byggdes för
att ge plats åt den byggkran som kommande husprojekt i kv Rallaren förväntades behöva, och
lösningen gjordes med tanken att husprojektet skulle störa trafiken på Carlsgatan och infarten till
stationen i minsta möjliga mån. När husbygget är klart kan ”klacken” tas bort och Carlsgatan kan
få sin tänkta sektion, med två körfält i var riktning samt ljusreglerade korsningar.
Realiserandet av Dp 5169 har skett i två etapper. Den första etappen utgjordes av byggnation i kv
Loket – ”Glasvasen” - och underliggande underjordiskt garage fram till de kommande
byggnaderna öster om Glasvasen. I etapp två byggs resterande del av underjordiskt garage samt
huskropparna ovan i kv Rallaren.
Då projektet befinner sig i tät innerstad måste utbyggnaden av allmän platsmark genomföras i
takt med exploateringen och sker också den i två steg. Etapp 1 (8655) utgjordes i huvudsak av
färdigställande av Rälsplatsen samt viss ombyggnad av Carlsgatan runt kv Loket.
Objektsgodkännande för etapp 1 behandlades i TN i juni 2015: TN2015-1534.
Detta objektsgodkännande (etapp 2) syftar till att färdigställa resterande del av allmänna
platsmark inom Dp 5169.
Etapp två kommer att innehålla slutligt färdigställande av Rälsplatsen fram till förgårdsmark i kv
Rallaren, ombyggnad av Limhamnsspåret till gång- och cykelstråk, nya gångbanor runt byggnader
i kv Rallaren, ombyggnad av Lokgatan, ombyggnad av korsningen Carlsgatan – Lokgatan samt
ombyggnad av Limhamnsspåret.
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Utbyggnaden av allmän platsmark har reglerats mellan Malmö stad och exploatören Jernhusen
AB genom exploateringsavtal (undertecknat 2013-04-15).
2.1 Syfte
Syftet med projektet är att bygga ut den allmänna platsmarken i enlighet med intentionerna i Dp
5169 på ett sådant sätt att de allmänna ytorna samspelar med den nya bebyggelsens funktioner
och gestaltning så att en god helhet uppnås.
Syftet med Rälsplatsen är att skapa en välkomnande plats för möten i anslutning till tågstationen,
med grönska och sittmöbler, och syftet med ombyggnaden av f d Limhamnsspåret är att skapa en
attraktiv, trygg och tillgänglig koppling i öst-västlig riktning.
Vidare är syftet med den ombyggnad som ska göras av delar av Carlsgatan, Neptunigatan och
Lokgatan i angränsning till projektet att anpassa gatorna till de behov som uppstår genom den
nya bebyggelsen och dess funktioner. Ombyggnaden av rondellen i korsningen Carlsgatan –
Lokgatan till en ljusreglerad korsning syftar till att skapa bättre förutsättningar för bil- och
kollektivtrafik samt cykel och gång, i samband med utbyggnaden av Nyhamnen.
2.2 Avgränsning

Orienteringskarta

Planområdet för Dp 5169 är beläget just norr om centralstationen i Malmö. Ytan är långsträckt:
ca 40 x 140 meter och utgör totalt ca 0,6 ha.
Iordningställandet av allmän plats inom dp 5169 är uppdelat i två etapper som följer
husbyggnationernas etapper. Detta objektsgodkännande avser åtgärder för att färdigställa den
andra etappen. Området för de båda etapperna visas på orienteringskartan ovan. Etapp 1 har
redan iordningställts och har hanterats i objektsgodkännande TN-2015-1534. Etapp 2 kommer
att innehålla iordningställande av gångbanor runt kv Rallaren, ombyggnad av Lokgatan,
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ombyggnad av korsningen Carlsgatan – Lokgatan samt ombyggnad av Limhamnsspåret, inklusive
kopplingen med cykelbana väster om Neptunigatan.
Fastighetsbildning pågår. Fastigheter som berörs av Dp 5169 och som omvandlas är Innerstaden
31:12 och Innerstaden 31:10 som ägs av Jernhusen samt fastigheten Hamnen 22:3 som ägs av
Malmö stad.
2.3 Effektmål


Rälsplatsen ska bli ett välbesökt torg som upplevs som attraktivt, tryggt och tillgängligt.



En rik och varierande grönska i söderläge medverkar till att skapa en god boendemiljö på
en i övrigt tät och trafikerad plats.



Kopplingen mellan Centralstationen och Nyhamnen stärks



Kopplingen i öst-västlig riktning stärks



Goda förutsättningar för verksamhet i bottenvåningarna skapas



Förutsättningarna för att använda sig av kollektiva färdmedel i kombination med cykel
förbättras



Logistiken i de kommande utbyggnaderna av kvarteren österut längs Carlsgatan
underlättas då ombyggnaden av korsningen Carlsgatan – Lokgatan är klar

2.4 Leverans- och projektmål
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Rälsplatsen färdigställs fullständigt fram till kv Rallaren



F d Limhamnsspåret byggs om med ny cykelbana och gångstråk i en allé med en variation
av trädsorter samt perennplanteringar inramade av corténkanter. Spåret får ny
gångstråksbelysning och nya bänkar, både sådana mer anpassade till ”häng” och
tillgänglighetsanpassade med ryggstöd och armstöd.



Ombyggnad av Carlsgatan norr om kv Rallaren med nytt kantstensläge, flytt av brunnar
och ny asfalttopp samt delvis ny överbyggnad.



Ombyggnad av korsningen Carlsgatan – Lokgatan från rondell till ljusreglerad
fyrvägskorsning. Utformningen har anpassats till förprojekterad kommande utformning
av Carlsgatan med fyra körfält och cykelbana på båda sidor.



Breddning av Lokgatan söder om kv Rallaren för att göra gatan dubbelriktad fram till
garagenedfarten i kv Rallaren.



Ombyggnad av Lokgatan öster om kv Rallaren med en körbana i var riktning, cykelbana
på östra sidan samt gångbana och träd på var sida om körbanan. Ny gatubelysning.



Det ljusreglerade övergångstället väster om ”Glasvasen” utökas med cykelöverfart.



Ny cykelbana väster om Neptunigatan (söder om Posthuset) som kopplar samman
cykelstråket i f d Limhamnsspåret väster om Posthuset med det nya stråket inom dp
5169.
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För information listas leveransmålen från etapp 1(redan levererade) nedan:


Ett nytt torg – Rälsplatsen – med yta av granithällar, linjeavvattning och möblering



Grönska i form av flera olika sorters träd samt planteringar i upphöjda ytor med
sittbänkar runt om



Överordnad belysning med spots från master samt effektbelysning i mark runt några av
sittmöblerna



Ett system av flyttbara bord och stolar som gör användningen av torget mer flexibelt



Ombyggnad av Carlsgatans södra del, med nytt kantstensläge, flytt av brunnar och ny
asfalttopp.



Ombyggd gångbana vid Posthuset efter flytt av övergångstället



Två lastplatser för att möjliggöra leveranser väster och norr om planområdet.



Det ljusreglerade övergångstället väster om ”Glasvasen” flyttas längre söderut för att
bättre koppla ihop det kommande gång- och cykelstråket i spårområdet



Nytt övergångställe väster om Utställningsgatan skapas

2.5 Målsynkronisering
Projektet förhåller sig väl till flera av Malmö stads olika mål, bland annat kommunfullmäktigemål
nummer 8. En ekologiskt hållbar stad. Projektet uppfyller målet genom att:


Bidra till målet om att Malmö ska vara en tät och grön stad



Prioritera gång- cykel- och kollektivtrafik genom att skapa en attraktiv miljö i anslutning
till Centralstationen



Samordning av stadsplaneringen och infrastruktursatsningar innebär ekonomiska,
ekologiska och sociala mervärden



Bygga bostäder och verksamheter i kollektivtrafiknära lägen stärker arbetsmarknaden och
bidrar till att motverka segregation

Genom att utveckla allmän plats i samklang med ny bebyggelse, och skapa ett torg och ett gångoch cykelstråk som är attraktivt, tryggt och tillgängligt i ett strategiskt läge mellan Malmö
centralstation och den kommande, stora, utbyggnadssatsningen i Nyhamnen, så bidrar TN till att
uppfylla ovanstående mål för stadsmiljöer och trafiksystem.
2.6 Detaljplan
Projektet innebär färdigställande av allmän platsmark inom och i anslutning till Dp 5169, andra
och sista etappen.
Dp 5169 har under sitt framtagande varit på samråd och granskning i TN, och har antagits av
Stadsbyggnadsnämnden samt vunnit laga kraft den 27 maj 2013.
Syftet med planen är att i enlighet med Planprogram för området norr om Centralstation, PP 6033, göra
det möjligt att omvandla det stationsnära området till en tät, funktionsblandad och varierad
stadsdel.
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Planen avser att möjliggöra bostäder, då tidigare befintlig plan endast medgav handel och kontor.
Detaljplanen beräknas ge möjlighet för ca 50 bostadslägenheter.
Detaljplanen möjliggör en exploatering med en varierad bebyggelse med byggnadshöjder från
19,5 m till 58 m. Strukturen följer rutnätsstrukturen norr om Carlsgatan. Ett torg föreslås i
planområdets västra del: Rälsplatsen. Två nya kvarter bildas på fastigheten: Kv Loket i väster
(Glasvasen) och Kv Rallaren i öster. Kv Rallaren är i sin tur indelad i två fastigheter, varav den
östra (och högsta volymen) innehåller bostäder och den västra verksamheter och kontor.
Planområdet är smalt vilket medför att hela kvarteret bebyggs och vistelseytor förläggs på tak.
För att skapa goda utemiljöer och uppfylla behovet av grönska i kvarteret föreskriver detaljplanen
en relativt hög grönytefaktor samt preciserar att minst ¼ av östra kvarterets nedre våningars
väggar ska utgöras av fasadgrönska.
Mellan Centralstationens angöringsyta och de nya byggnaderna löper Limhamnsspåret.
Detaljplanens intention är att spåret byggs om till ett grönskande gång- och cykelstråk, vilket även
det bidrar till att öka kvaliteten på boendemiljön i det tätt bebyggda området.

2.7 Andra projekt
Färdigställandet av allmän platsmark i Dp 5169 sker i två etapper varav detta
objektsgodkännande syftar till den andra av etapperna. Den andra etappen kommer att kunna
färdigställas i samband med att byggnaden i kvarteret Loket står klar och byggentreprenören har
avetablerat.
Detaljplanearbete för fastigheten öster om Lokgatan pågår – Dp 5236.
Utvecklingen av flera andra fastigheter i Nyhamnen pågår för fullt. Ombyggnaden av Carlsgatan
kommer att vara en viktig del i infrastruktursatsningen i området. Ombyggnaden av korsningen
Carlsgatan – Lokgatan är anpassad till den kommande ombyggnaden av Carlsgatan.
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Kopplingen med cykelbana väster om Neptunigatan fram till Posthusplatsen är viktigt för att
koppla ihop den sista biten av cykelstråket fram till Centralstationen.
En diskussion förs också med Jernhusen AB om möjlighet att placera ett konstverk på
Rälsplatsen. Kostnaden för konstverket kommer då till sin helhet att läggas till
exploateringskostnaderna som Jernhusen betalar.
2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder
Arbetet med att utveckla området norr om Centralstationen genom planprogram och detaljplaner
har skett i nära samarbete mellan Malmö stad och fastighetsägaren/exploatören (Jernhusen AB).
Jernhusen är ett statligt ägt bolag som äger och förvaltar fastigheter som tidigare ingick i Statens
järnvägar. Deras intresse av att utveckla sina fastigheter sammanfaller med deras mål att skapa
nytt liv i stationsområden så att fler kan bo, arbeta och vistas nära det kollektiva resandet.
Genom kvalitetsprogrammet som togs fram inom ramen för Dp 5169 så har huvuddragen för
den allmänna platsens utformning och programmering utretts. Därefter har löpande avstämning
med Jernhusen gjorts under projekteringens gång.
2.9 Karta

Orienteringskarta med projektområdet markerat

2.10 Omfattning
Total yta som ingår i färdigställandet av allmän platsmark inom Dp 5169 är ca 7500 m2. Av dessa
ingår ca 4000 m2 i etapp 1, och 3500 m2 i etapp 2. Största delen av ytan utgörs av körbanor som
byggs om och får ny topp. Ny yta i etapp 1 är framför allt Rälsplatsen – ca 1600 m2.
I etapp 2 utgör Limhamnsspåret ca 1200 m2, och nya gångbanor och angöringsytor ca 700 m2
Objektsgodkännade för etapp 2 omfattar följande åtgärder:
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Ett nytt gång- och cykelstråk om ca 1200 m2 i f d Limhamnsspåret, inklusive belysning,
träd, planteringar och möbler



Ombyggnad av rondell i korsningen Carlsgatan – Lokgatan till en ljusreglerad
fyrvägskorsning



Ny last- och angöringsficka på Carlsgatan



Ny, anpassad utformning av Lokgatan, med flytt av kantsten, delvis breddning av
körbana, träd, gång- och cykel, belysning



Ny cykelbana som kopplar befintlig cykelbana väster om Posthuset med det nya stråket
inom dp 5169

2.11 Utformning
Rälsplatsen och f d Limhamnsspåret ska fungera för flöden av gående, cyklister och biltrafik i
flera olika riktningar, och samtidigt uppfattas som en mötesplats. Byggnadernas form och
verksamheterna i bottenvåningarna bidrar till att skapa en stadsmässig rumslighet, och den
frodiga grönskan i stråket skapar en viss avgränsning mot parkeringsytorna vid stationens
angöring, samtidigt som bänkarna under stråkets trädkronor bjuder in till att slå sig ner.

Flödesschema, ur Kvalitetsprogrammet
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Stråket får en cykelbana av asfalt inramad av träd och planteringar. Allén innehåller en variation
av trädsorter anpassade efter platsens klimat. Träd och markplanteringar är komponerade för att
det ska finnas något vackert att se i varje årstid. Den befintliga smågatstensytan i spårområdet
återanvänds så långt det är möjligt och kompletteras med sågad och flammad smågatsten för att
skapa tillgänglighet. Spåret får ny gångstråksbelysning och nya bänkar, både sådana mer
anpassade till ”häng” och tillgänglighetsanpassade med ryggstöd och armstöd.

3
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BUDGET OCH KALKYL
•

Total kostnad för etapp 2 är beräknad till 13,4 mnkr, varav 9 mnkr finansieras via
inbetalningar från extern exploatör (Jernhusen AB) och 4,4 mnkr nettofinansieras.

•

Projektet finansieras till största delen genom intäkter från exploateringsavtal. Avtal
tecknades med Jernhusen AB 2013-04-15. Vid tidpunkten för tecknandet av avtalet
beräknades kostnaden för utbyggnad av all allmän plats inom dp 5169 (etapp 1 + etapp 2)
till totalt 17,3 mnkr, varav 14,6 mnkr skulle finansieras av extern exploatör (Jernhusen
AB) och resterande - 2,7 mnkr – skulle nettofinansieras. Avtalad summa är inte ett
takpris, utan exploateringsavtalet innebär att Jernhusen AB erläggs faktiska kostnader för
utbyggnad av allmän platsmark inom Dp 5169.

•

Resultat från etapp 1 är att totalkostnad för projektet blev 11,6 mnkr, varav Jernhusen
bekostade 10,6 mnkr och resterande - 1 mnkr – har nettofinansierats.

•

Den totala kostnaden för projektet har ökat till totalt 25 mnkr. Anledningen är att
utbyggnaden har skett under en lång tidperiod, att kostnadsdrivande ändringar inom
framförallt vägutformning har skett och att kostnadsökningar för både projektering och
entreprenad har skett. Kopplingen med cykelbanan väster om Neptunigatan är ett tillägg
som inte ingick i det ursprungliga projektet.
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•

Totalt innebär finansieringen i projektet att Jernhusens kostnad uppgår till 19,6 mnkr och
kostnaden för Malmö stad uppgår till 5,4 mnkr.

3.1 Tidplan
Fas

Start- och sluttid

Förstudie (dp)

Laga kraft 2013-05

Genomförande
(etapp 1)
– projektering

2014-12 till 2015-06

– byggnation

2015-10 till 2016-05

Garantitid

2016-06 till 2018-06

Genomförande
(etapp 2)
– projektering

2019-01 till 2019-06

– byggnation

2019-10 till 2020-04

Garantitid

2020-04 till 2023-04

3.2 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt om 13,5 mnkr bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
exploateringsutgifter. De framtida driftskonsekvenserna om 280 tkr netto ingår i den av
fastighets- och gatukontoret framtagna sammanställningen av beräknade driftskonsekvenser
år 2019 – 2025.
3.3 Osäkerhet och risker
Kostnadskalkylen för entreprenaden baseras på projekterad handling. Normal osäkerhet i form
av konjunktur/marknadsläge vid upphandlingens tidpunkt föreligger som alltid. Ekonomiska
avvikelser från kalkylerat kan förekomma.
En ombyggnation av en befintlig anläggning (Carlsgatan, Lokgatan, Limhamnsspåret) innebär
alltid att oförutsedda händelser kan uppkomma. Okända ledningar, dolda fundament,
dåliga/otjänliga massor etcetera kan påträffas vid schaktarbete. Inom föreliggande projekt har
några större riskmoment inte identifierats, då gatorna och spåret nyligen byggts om. Provtagning
på massor och överbyggnader i normal omfattning har utförts.
Tidpunkten för entreprenaden kan innebära ett riskmoment, då den löper över vintermånaderna.
Tidpunkten för entreprenaden är helt beroende av färdigställandet av byggnaderna i Kv Rallaren
och har inte planerats av Malmö stad.
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3.4 Miljö
Projektet kommer att innebära hantering av massor med förhöjda värden. Provtagning genom
borrprov har gjorts i området, i en med miljöförvaltningen avstämd provtagningsplan. Analyser
på massorna har visat på förhöjda värden av bl a PAH i delar av proverna. Schaktning,
bortforsling och deponi av de massor som är förorenade görs i samband med entreprenaden och
enligt med miljöförvaltningen avstämd masshanteringsplan.
Den största delen av masshanteringsbehovet bedöms finnas i de ytor som bekostas av
exploatören genom exploateringsavtal.
3.5 Kalkyl
Alla belopp i tkr

Kalkylerade inbetalningar

Allmän
Basmånad: maj 2019
platsmark
8 950

Nettokalkyl

- 4 410

Projektkalkyl brutto

-13 360

Entreprenad

-8 800

Konsulter

-2 200

Egna tjänster
Oförutsett
Kreditivränta
Ändrad driftskostnad,
totalt

-700
-1 600
- 60

- 280

Ökad drift

-35

Ökat underhåll

-10

Internränta

-390

Avskrivningar

-380

Fördelade inbetalningar

Intäkter från exploatören täcker del av
535 kapitalkostnaderna

Intäkter
Projektet finansieras genom exploateringsavtal tecknat med Jernhusen AB (2013-04-15) och
bedöms till 9 mnkr. Nedlagda kostnader faktureras löpande.
Driftskostnader
Årliga driftskostnader (drift, underhåll, kapital) uppkommer för fastighets- och gatukontoret till
följd av färdigställd allmän plats (gata och park). Driftskonsekvenserna faller ut olika år i takt med
att allmän plats slutbesiktigas och tas i bruk. För beräkning av kapitalkostnad har
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internräntesatsen 3% använts. Ökade driftskonsekvensen för projektet beräknas uppgår till 815
tkr brutto och 280 tkr netto per år.
Likviditetsplan
Nedlagda kostnader fram till och med 2018 är konsultkostnader och tidkostnader för arbete med
förprojektering och upphandling. Kostnader 2019 utgörs av både konsultkostnader för
miljöhantering och projektering, tidkostnader för projektledning och upphandling av entreprenad
samt av entreprenadkostnader. Kostnader 2020 utgörs till största del av entreprenadkostnader.
Efter slutbesiktningen kvarstår kostnader för garantiskötsel. Drifts- och underhållskostnader
faller ut efter slutbesiktningen vid halvårsskiftet 2020 och ryms inom driftsbudgeten för aktuellt
år.

Driftskonsekvenser
Likvidbehov
Intäkter Kostnader
ÅR
2018
ÅR
2019
ÅR
2020
ÅR
2021
ÅR
2022
ÅR
2023
Totalt

-318
-4 800
-8 100
-50

535

-815

535

-815

-42
-50
-13 360

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.
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.
Handledningen ska fungera som stöd vid handläggning av alla ärenden så att inga förslag till
beslut tas fram utan att barns rättigheter har beaktats. Det är vars och ens ansvar, såväl politikers
som tjänstemäns, att ta ställning till frågorna nedan:
4.1 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?
Projektet utgör etapp 2 i utbyggnaden av allmän plats inom Dp 5169. I etapp 1 – Rälsplatsen har utformningen gjorts så att den skapar goda möjligheter för kontakter och möten, och på så
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sätt kan bidra till att främja barn och ungas sociala hälsa. Huvuddragen i etapp 2 är ombyggnad
av Carlsgatan – Lokgatan till en ljussreglerad korsning, samt ombyggnad av del av
Limhamnsspåret till ett grönt gång- och cykelstråk. Sammantaget (etapp 1 och 2) sätter projektet
barns och ungas bästa i främsta rummet utifrån flera aspekter:

5



Närheten till stationen gör det till en plats där man lätt kan stämma träff. Det finns flera
olika sorters sittmöbler på torgytan: fantasifulla blobbar, sittytor av trä i anslutning till
växtlighet och flyttbara stolar som kan placeras i sol eller skugga.



Det har varit viktigt i planeringen av torget att både skapa goda möjligheter för
verksamheterna i de omgivande byggnaderna att ha uteserveringar, och att ge plats för
flera andra sätt att uppehålla sig på torget.



Torgytan är flexibel och kan lätt utnyttjas för olika event i den mindre skalan.



Rälsplatsen har utformats som en trygg och säker plats som avskärmas från trafiken
genom byggnadernas form.



Rälsplatsen är en tillgänglig plats utan större nivåskillnader.



Vegetationen på själva torget är begränsad eftersom det ligger ovanpå ett underjordiskt
garage. Detta kompenseras av att byggnaderna öster om torget får gröna väggar samt av
ombyggnaden av Limhamnsspåret som kommer att avgränsa torget med en grön volym i
söder och skapar ett grönskande stråk med flera olika trädsorter samt markvegetation.
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
Malmö stad ska säkerställa 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 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet?
Särskilda insatser för att främja jämställdheten har arbetats in i utformningen och funktionstänket
för projektet enligt beskrivning nedan. Tankar om jämställdhet har inverkat i olika delar av
processen men en dokumenterad jämställdhetsanalys har inte gjorts.
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5.4 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?


Fastigheten just norr om Centralstationen har länge legat obebyggd. Genom att förtäta
och bygga nya bostäder och arbetsplatser som genererar liv över hela dygnet, försvinner
känslan av ”baksida” som tidigare kunde inge en känsla av otrygghet trots områdets
centrala läge.



Utbyggnaden av Dp 5169 är själva startskottet på omvandlingen av södra Nyhamnen.
Genom att förtäta i stationsnära områden skapas bra förutsättningar för både kvinnor
och män att välja gång-, cykel- och kollektivtrafik till förmån för bilen.



Projektet är en del av utvecklingen av Nyhamnen, och medverkar genom sin mix av
kontor, verksamheter och bostäder till att skapa ett underlag för den täta och varierade
staden med stort utbud av service och kultur. Det offentliga rummets utformning är tänkt
att bidra till att tätheten och närheten upplevs som välkomnande, tilltalande och
grönskande, och skapa en uppskattad inramning till människors lönearbete, vardag, fritid
och omsorg.
Män och kvinnor har i samma utsträckning haft möjligheter att ha synpunkter på
detaljplanen.
Utbyggnaden av etapp 1 innehöll ett test med ”lösa” stolar och bord på Rälsplatsen.
Syftet med de flyttbara ”fikaplatserna” var att skapa en möjlighet att slå sig ner med mat
och dryck på torget, utan att nödvändigtvis ha köpt sin förtäring i restaurangerna intill,
och på så sätt bredda möjligheten för alla att utnyttja torget. Försöket har slagit väl ut.
Stolarna och borden används flitigt och har fått stå kvar.
Ombyggnaden av korsningen Carlsgatan – Lokgatan från en cirkulationsplats till en
ljusreglerad korsning medverkar till ökad trygghet för oskyddade trafikanter.
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