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SAMMANFATTNING

Projekt Triton 7 m.fl. omfattar förverkligandet av allmän platsmark inom detaljplan 5475, samt
åtgärder av befintlig kajkonstruktion för att möjliggöra exploatering enligt detaljplanen.
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga bostäder, kontor och centrumverksamhet.
Syftet är också att bidra till områdets omvandling till blandad stad där kajpromenaden och
kopplingarna till den stärks.
Detaljplanen medger byggnation av ca 90 lägenheter och 9 400 m2 kontor med möjlighet för
centrumverksamhet på bottenvåningen. Hela kvarteret får underbyggas med garage. Allmän
platsmark inom planen omfattar gata, främst avsedd för gång- och cykeltrafik, samt ett mindre
torg. Projektet ligger väl i linje med Tekniska nämndens mål.
Detaljplan 5475 vann laga kraft 2018-12-28.
Detaljprojektering av allmän platsmark, inom dp 5475, planeras att påbörja under hösten 2019.
Utbyggnad av torg och gata sker först efter att kvartersmark har färdigställts omkring år 2022.
Under hösten 2019, i samband med att utbyggnad av kvartersmark påbörjas, planeras vissa
åtgärder av befintlig kaj eftersom dagens förankringar delvis ligger på kvartersmark och läge för
planerad byggnation. Utredning av arbetena pågår.
Genomförandet av projektet innebär en total investeringsutgift på 19 400 tkr. Ökad
driftkonsekvens beräknas till 1065 tkr brutto och 390 tkr netto. Investeringsutgifterna är
bedömda i prisläge maj 2019.
Den totala intäkten beräknas uppgå till 12 300 tkr.
2

BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR

Under 2018 togs en detaljplan fram för området kring fastigheteten Triton 7. Detaljplanen vann
laga kraft i december 2018.
Detaljplanen 5475 medger en utbyggnad av ca 90 bostäder, kontor och centrumverksamheter.
För att detaljplanen ska förverkligas har kommunen tecknat exploateringsavtal, som bland annat
reglerar kostnader för utbyggnad av allmän platsmark, med Lantmännen Kvarnen 7 AB.
Inom detaljplanen är kaj, gata och torg allmän platsmark där Malmö stad genom fastighets- och
gatukontoret ansvarar för projektering, byggnation och förvaltning. Anläggande av allmän
platsmark ska ske i samråd med exploatören och i takt med att kvartersmarken byggs ut.
För att möjliggöra nybyggnation har kommunen överlåtit mark till Lantmännen vid två tillfällen,
dels i exploateringsavtalet, tecknat mellan Lantmännen Kvarnen 7 AB och Kommunen under
november 2018 och dels i ram- och köpeavtal tecknat mellan exploatörens koncernmoderbolag,
Lantmännen ek. för. och Kommunen under februari 2014.
Malmö stad äger marken intill kanalen där gata och torg planeras. Övriga delar ägs av
Lantmännen Kvarnen 7 AB.
Inom ett mindre område sträcker sig befintlig kajkonstruktion in på Lantmännens fastighet.
Kajens förankring behöver i denna sträckning justeras för att möjliggöra planerad byggnation då
stagen ligger i konflikt med planerad källarvägg och byggspont. Tekniska lösningar och eventuella
ekonomiska konsekvenser för kaj- och spontarbeten diskuteras med Lantmännen.
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2.1 Syfte
Projektet syftar till att färdigställa allmän platsmark i enlighet med detaljplan 5475 och göra det
möjligt att bebygga området med bostäder, kontor och centrumverksamhet.
Området omvandlas till blandad stad där kajpromenaden och kopplingarna till kanalen stärks.
2.2 Avgränsning
Planområdet är ca 8 100 m2 stort och ligger i västra delen av Universitetsholmen, se figur 1 nedan.
Detaljplaneområdet avgränsas av kanalen/varvsbassängen i väster och norr. I söder gränsar
området till Neptunigatan och i öster till kvarter Triton 6 där Lantmännen Cerealia har
verksamhet.
Malmö stad äger marken intill kanalen där gata och torg planeras. Övriga delar ägs av
Lantmännen Kvarnen 7 AB.

Figur 1 Detaljplanområdet markerat med gul heldragen linje

2.3 Effektmål
Projektet ska genomföras i enlighet med detaljplanens, dp 5475, intentioner. Längs med en del av
kajen är justering av befintliga kajförankringar en förutsättning för planerad exploatering av
kvartersmark. Genom att på denna sträcka förankra kajen i en spont möjliggörs anläggandet av
planerade byggnader.
Genomförande av projektet stärker kopplingar till vatten då torg och gata, främst för gång- och
cykeltrafik anläggs intill kanalen. Ombyggnation är en del av arbetet för att möjliggöra ett
rekreationsstråk längs med kanalen. Anläggandet av torget länkar dessutom samman planerade
centrumverksamheter med Neptunigatans funktioner och planerat kajstråk.
Med projektet möts flera av de mål som är uppsatta av Tekniska nämnden. Inom projektet
skapas nya mötesplatser och gatan utformas till en trafiksäker miljö för fotgängare och cyklister.
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2.4 Leverans- och projektmål
Färdigställt projekt möjliggör byggnation av bostäder, kontor och centrumverksamhet och
kommer att leverera omkring:
-

170 m gata längs med kanalen

-

330 m2 torg

-

Sittplatser, plantering och belysning

-

Justerade förankringar av befintlig kaj på en sträcka av 50 m
2.5 Målsynkronisering

Med färdigställande av detaljplanens intentioner för allmän platsmark förhåller sig projektet väl
till följande tekniska nämndmål:

Målområde 3 – En stad för barn och unga
-

Mål 5, Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn och ungdomar att utveckla sin
självständighet
Byggnation enligt detaljplan 5475 bedöms ge en bra miljö för både barn och vuxna
genom en större bostadsgård samt ett grönt torg. Ett lättillgängligt gång- och cykelstråk,
en attraktiv kaj och ett grönt torg bidrar till en spännande miljö för spontanlek.

Målområde 4 – En öppen stad
-

Mål 7, Den offentliga miljön ska vara tillgänglig för alla på likvärdiga villkor.
Projektet bidrar till nya mötesplatser och områden för rekreation. Torg och gata,
planområdets butiker- och servicefunktioner samt entréer till bostäderna görs tillgängliga
för personer med olika fysiska förutsättningar och behov.
En viss nivåskillnad kommer att finnas mellan Neptunibroarna och kajpromenaden som
tillgängliggörs med ramp.

Målområde 6 – En trygg stad
-

Mål 9, TN ska bidra till att den offentliga miljön ska vara trygg och säker.
Detta projekt är en del av utvecklingen att skapa möjligheter för allmänheten att till fots
eller med cykel röra sig i sammanhängande stråk i och runt aktuellt område. Att
människor vistas utomhus och rör sig i området medverkar till att skapa trygghet.

Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad
-

Mål 10, TN ska erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser för fritid, rekreation och
evenemang.
Genom anläggande av torg och rekreationsstråk bidrar projektet till nya mötesplatser och
ytor med möjlighet till spontanlek och rekreation.

Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad
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-

Mål 11, TN ska tillhandahålla mark för kommunal service och bostadsbyggande genom blandade
upplåtelseformer och med särskilt fokus på hög exploateringsgrad och stationsnära lägen.

-

Mål 14, TN ska erbjuda trafiksystem med låg miljöpåverkan som bidrar till en attraktiv stadsmiljö.

-

Mål 15, TN ska främja Malmöbornas tillgång till natur, parker och vattenområden.
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Objektsgodkännandet medför möjlighet till förtätning och anläggande av bostäder i ett
stationsnära område. Utbyggnad av rekreationsstråk längs med kanalen stärker
kopplingen till varvsbassängen och gör det möjligt för fotgängare och cyklister att röra sig
genom området. Utbyggnaden av kajstråket är även en del i arbetet att skapa
sammanhängande stråk genom Universitetsholmen och Västra Hamnen. I projektet
planeras även plantering av några träd.
2.6 Detaljplan
Detaljplan 5475 vann laga kraft 2018-12-28.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder och kontor samt
centrumverksamhet på bottenplan ut mot Neptunigatan. Utbyggnad enligt detaljplanen är en del
av områdets omvandling till en blandad stad där kajpromenaden och kopplingarna till den stärks.

Figur 2 Detaljplan 5475

2.7 Andra projekt
I anslutning norr om detta projekt, på andra sidan kanalen inom Varvsstaden, återfinns två
pågående projekt detaljplan för del av fastighet Hamnen 21:149 m.fl., dp 5400 och detaljplan för
del av fastighet Hamnen 21:149 m.fl. dp 5554. Detaljplan 5400 är under byggnation och
utbyggnad av allmän platsmark planeras att färdigställas hösten 2020.
Samråd pågår för detaljplan 5554. Detaljplanen förväntas antas i december 2019. Planen
möjliggör en gång- och cykelbro över hamnbassängen som efter eventuell utbyggnad ansluter till
den gata som i detta projekt anläggs intill kanalen.
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I söder, i direkt anslutning till detta projekt, återfinns detaljplan för del av kvarteret Gäddan m.fl.
dp 5128. Denna detaljplan är under byggnation. Neptunigatan färdigställs i maj 2019.
Ombyggnation av Citadellsvägen, där del av Citadellsvägen omvandlas till en rikt planterad
gågata, beräknas starta under 2020.
2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder
Projektering och utbyggnad av allmän platsmark inom detta projekt sker i nära samarbete med
exploatören. För upphandling och genomförande av projektering och entreprenad för utbyggnad
av allmän platsmark ansvarar fastighets- och gatukontoret.
Justering av förankringar till befintlig kaj utförs i samarbete med exploatören i samband med
byggnationsstart för exploatering av kvartersmark.
Information om markentreprenaden sker till berörda och verksamma i och i anslutning till
området.
2.9 Karta

Inre hamnen
Västra hamnen

Ribersborgsstranden

Gamla staden
Malmöhus

Figur 3 Översiktskarta där område för projektet markerats med blå heldragen linje

2.10 Omfattning
Projektet omfattar all allmän platsmark inom detaljplan 5475, en yta omkring 0,2 ha. Respektive
ingående delar:
-

1640 m2 gata, med varierat innehåll avseende gångbanor och planteringar

-

330 m2 torg

I projektet åtgärdas dessutom kajens förankringar på en sträcka av ca 50 m, en yta omkring
600 m2 påverkas under anläggningstiden.
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2.10.1 Gata
Gestaltningsarbetet för gatan har inte påbörjats. Gatan är främst avsedd för gång- och
cykeltrafik men får även användas för trafik till och från rörelsehindrades parkering.
Gång- och cykelstråket längs med kanalrummet ska fungera som ett rekreations- och
kommunikationsstråk. Längs med gatan planeras flera planteringar och sittmöjligheter.
2.10.2 Torg
Gestaltningsarbetet har inte påbörjats. Torget planeras ha en grön karaktär med flera
planteringar och sittmöjligheter.
3

BUDGET OCH KALKYL

Genomförandet av projektet innebär en total investeringsutgift på 19 400 tkr. Den totala
inkomsten från privat exploatör beräknas uppgå till 12 300 tkr. Resterande del, 7 100 tkr, är
nettofinansierad.
3.1 Tidplan
Fas
Idéstudie
Förstudie
Genomförande
– projektering
– byggnation

Start- och sluttid
Oktober 2019 – mars 2023
Beräknad start höst 2019
Beräknad start åtgärder kaj oktober 2019
Beräknad start utbyggnad allmän platsmark höst 2022

Garantitid

3 år / 5 år för konstruktioner

3.2 Budgetavstämning
Projektet är inte medtaget i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 2019 då projektet inte
planerades att utföras under året. Då utrymmeskonflikt mellan befintlig kajkonstruktion och
planerad bebyggelse har konstaterats under våren 2019 beslutades att tidigarelägga projektet för
att inte försena planerad exploatering. Utgifterna för detta projekt om 19 400 tkr bedöms rymmas
inom den totala budgetramen för exploateringsutgifter. De framtida driftskonsekvenserna om
390 tkr netto, bedöms rymmas inom fastighets- och gatukontorets driftskonsekvenser.
3.3 Osäkerhet och risker
Tidplan
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-

Utbyggnad allmän platsmark
Projektets utbyggnad kommer att ske i takt med utbyggnad av kvartersmark i enlighet
med exploateringsavtal. Tidplanen kan komma att påverkas av oförutsedda förseningar på
grund av osäkerhet i exploatörens utbyggnadstakt.

-

Sanering
Utredning av erforderlig omfattning pågår. Saneringen planeras att utföras vid två
separata tillfällen, i samband med åtgärder av kaj och utbyggnad allmän platsmark. Det
finns risk att saneringen bidrar till en försenad tidplan.
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-

Åtgärder kaj
Det finns risk att exploatering av kvartersmark försenas på grund av att kajens förankring
måste justeras innan/i samband med att dessa arbeten startar. Planerad byggstart är
oktober 2019.
Ekonomi

-

Entreprenadkostnader
Osäkerhet i form av marknadsläge/konjunktur för entreprenadarbete föreligger.

-

De ekonomiska antagandena är behäftade med viss osäkerhet då projektet kommer att
genomföras i etapper. Entreprenadarbeten planeras främst under 2019 och 2022.

-

Sanering
All sanering bekostas av exploatören i enlighet med exploateringsavtal. Utredning av
erforderlig omfattning pågår. Då omfattningen inte är fastställd finns en osäkerhet
avseende saneringens slutkostnad.

-

Åtgärder kaj
Osäkerhet i bedömd kostnad för eventuella åtgärder av befintlig kaj föreligger.
3.4 Kalkyl

Alla belopp i tkr
Kalkylerade
inbetalningar

Allmän
platsmark
12 300

Nettokalkyl
Projektkalkyl brutto
Entreprenad
Sanering över MKM
Sanering under MKM
Konsulter
Egna tjänster
Oförutsett
Kreditivränta
Ändrad driftskostnad,
totalt
Ökad drift
Ökat underhåll
Internränta
Avskrivningar

-7 100
-19 400
-9 900
-1 450
-1 550
-1 400
-1 300
-3 700
-100

Fördelade inbetalningar

675
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Basmånad: maj 2019

-390
-80
-40
-580
-365
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Intäkter från exploatören täcker del av
kapitalkostnaderna

Intäkter
Exploateringsavtal som reglerar gatukostnadsersättning i detaljplan 5475 togs fram 2018. Avtalet
reglerar att exploatören ska finansiera ombyggnationen av all allmän platsmark med 100%.
Eventuell erforderlig åtgärd av kajkonstruktionen bedöms inte ingå i gatukostnadsersättningen.
Driftskostnader
Årliga driftskostnader (drift, underhåll, kapital) uppkommer för fastighets- och gatukontoret till
följd av färdigställd allmän plats (gata och park). Den ökade driftskonsekvensen för projektet
beräknas uppgå till 390 tkr/år. Kapitalkostnaderna; avskrivningar och internränta, uppgår till
945 tkr brutto och 270 tkr netto. För beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3 %
använts.
Markförhållanden
Saneringsbehov bedöms föreligga inom projektområdet. Utredning av markförhållandena pågår
och omfattning av saneringen har inte fastställts. Exploatören samråder med miljöförvaltningen.
Marken kommer att förberedas för planerad användning, gata och torg.
Inom delar av området bedöms erforderlig sanering utgöras av massor med föroreningsgrad
mellan gränsvärdena för MKM (mindre känslig användning) och KM (känslig användning) och
inom vissa avgränsade områden bedöms att sanering av massor med halter över gränsvärden för
MKM erfordras.
I detta skede, då resultat från markundersökningen inom projektområdet inte erhållits, bedöms
utgifter för miljöutredningar och sanering till totalt ca 3 000 tkr. Enligt erfarenhetsmässig
bedömning gjord av markmiljöspecialist på fastighets- och gatukontoret uppskattas utredning och
sanering av förorenade massor över MKM till 1 450 tkr. Resterande 1 550 tkr avser utgifter för
utredningar och sanering av förorenade massor under MKM.
All sanering bekostas av exploatören enligt exploateringsavtal.
Likviditetsplan
Utgångspunkten för likviditetsplanen är att åtgärder med avseende på kajens förankring samt viss
sanering utförs under 2019. Färdigställande av allmän platsmark påbörjas först år 2022.
Likvidbehov

Driftskonsekvenser
Intäkter Kostnader

2019
2020
2021
2022
2023

-9 400
-2 100
-200
-5 600
-2 100

247

-516

428

-549

Totalt

-19 400

675

-1065

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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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?
Bostäder och arbetsplatser planeras att byggas. Längs med kanalen erhålls ett i stort sett bilfritt
rörelsestråk samt ett nytt torg.
Området bedöms ha goda förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom
gångfartsområden, större bostadsgård och torg som ger möjlighet för rekreation och lek. Att
människor rör sig utomhus medverkar till att skapa trygghet i området.
4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?
Barn och unga har inte varit delaktiga i aktuellt projekt.
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?
Ingen specifik jämställdhetsanalys har gjorts i aktuellt projekt.
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5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?
Västra Hamnen och Universitetsholmen är under omvandling till innerstad med en blandning av
bostäder, verksamheter och publika stadsrum. Syftet är att det ska bli en attraktiv del av Malmö
att bo och verka i. Detta projekt är en del av utvecklingen att skapa möjligheter för allmänheten
att till fots eller med cykel röra sig i sammanhängande stråk i och runt aktuellt område. Vid allt
stadsbyggande i Malmö är målsättningen att alla, oavsett kön, bakgrund och tillhörighet ska få
tillgång till ett gott stadsliv och en trygg miljö.
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