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SAMMANFATTNING

Projekt Bilen 23-25 m.fl. omfattar förverkligandet av allmän platsmark inom detaljplan 5450.
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga bostäder, förskola, parkeringshus, kontor och
centrumverksamhet. Syftet är att fortsätta att bidra till områdets omvandling till blandad stad.
Detaljplanen medger byggnation av ca 350 bostäder och förskola för 160 barn. Delar av kvarteret
får underbyggas med garage. Allmän platsmark inom planen omfattar gata, avsedd för gång- och
cykeltrafik, samt ett mindre torg. Projektet ligger väl i linje med Tekniska nämndens mål.
Planområdet är ca 18 000 kvm stort. Tampgatan som går igenom området (nord/sydlig riktning)
mellan kvarter 13 och 15 ingår inte i detta objektsgodkännande utan var en del av ett tidigare
godkänt objektsgodkännande för Masthusen, TN 2012-01-09.
Detaljplan 5450 vann laga kraft 2017-01-10.
Detaljprojektering av allmän platsmark, inom dp 5450, planeras att påbörjas under hösten 2019.
Byggnation av byggator planeras utföras under 2020. Färdigställandet av torg och gata sker först
efter att kvartersmark har färdigställts omkring år 2024.
Genomförandet av projektet innebär en total investeringsutgift på 17 500 tkr. Ökad
driftkonsekvens beräknas till 1 145 tkr brutto och 180 tkr netto. Investeringsutgifterna är
bedömda i prisläge augusti 2019.
Den totala intäkten beräknas uppgå till 17 500 tkr.
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BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR

Under 2016 togs en detaljplan fram för området Bilen 22 (Masthusen kvarter 13-16).
Detaljplanen vann laga kraft i januari 2017.
Detaljplanen 5450 medger en utbyggnad av ca 350 nya bostäder och en förskola för 160 barn.
Planen innehåller även byggrätter avsedda för publika centrumfunktioner av olika slag. En allmän
lokalgata (tampgatan, ingår ej i detta objektsgodkännande), gågata och ett mindre torg ska byggas
samt ett parkeringshus.
För att detaljplanen ska förverkligas har kommunen tecknat exploateringsavtal, som bland annat
reglerar kostnader för utbyggnad av allmän platsmark, med Skandia Fastigheter.
Planförslaget är den sista detaljplanen i syfte att omvanda kvarteret Masthusen till blandad
stadsbebyggelse.
Inom detaljplanen är 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.

2.1 Syfte
Projektet syftar till att färdigställa allmän platsmark i enlighet med detaljplan 5450 och göra det
möjligt att bebygga området med till största delen bostäder men även service i form av förskola,
centrumverksamheter som handel, kontor och publik verksamhet.
En gågata och ett mindre torg kommer att anläggas. Mindre anpassningar av Stora Varvsgatan
görs för att ansluta till Tampgatan och för att busshållplatser ska komma i rätt läge.
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2.2 Avgränsning
Planområdet omfattar den södra delen av kvarteret Masthusen i Västra hamnen, den del som idag
utgörs av parkering till ICA Maxi. Övriga delar är redan planlagda/färdigställda för blandad
bebyggelse.

Bild 1. Detaljplanområdet markerat med svart heldragen linje

Bild 2. Aktuellt område för objektsgodkännande gulmarkerat. Tampgatan och trottoar mot V Varvsg och
Stormastgatan grönmarkerad, tidigare objektsgodkännande från 2012, TN 2012-01-09.
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2.3 Effektmål
Projektet ska genomföras i enlighet med detaljplanens, dp 5450, intentioner.
Genomförande av projektet avslutar kvarteret Masthusen och kommer att knyta ihop de olika
delarna i Västra Hamnen med kopplingar och mötesplatser centralt i staden. En viktig koppling
för gång- och cykeltrafik är gångstråket från Lilla Varvsgatan mot Stora Varvsgatan som kommer
bli ett centralt, grönt och levande stråk med Masttorget som central mittpunkt. Anläggandet av
Tåtplatsen som blir ett mindre torg i områdets sydöstra hörn kommer att bli en viktig grön
mötesplats med ett konstverk/konstnärlig utsmyckning som kan bli en identitetsmarkör för
området.
Med projektet möts flera av de mål som är uppsatta av Tekniska nämnden. Inom projektet
skapas nya mötesplatser och Tampgatan som är en del av projektet (ej objektsgodkännandet)
utformas till en trafiksäker miljö för fotgängare och cyklister.
2.4 Leverans- och projektmål
Färdigställt projekt möjliggör byggnation av bostäder, kontor och centrumverksamhet och
kommer att leverera omkring:
-

Ca 500 m2 gågata

-

Ca 650 m2 torg

-

Sittplatser, plantering och belysning

-

Justeringar och anpassningar av Stora Varvsgatan
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 5450 bedöms ge en bra miljö för både barn och vuxna
genom gröna bostadsgårdar samt ett grönt torg. Ett lättillgängligt gång- och cykelstråk,
och ett torg med ett konstverk 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. Torg och gata, planområdets butiker- och
servicefunktioner samt entréer till bostäderna görs tillgängliga för personer med olika
fysiska förutsättningar och behov.

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
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-

Mål 10, TN ska erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser för fritid, rekreation och
evenemang.
Genom anläggande av torg och gågata bidrar projektet till nya mötesplatser och ytor med
möjlighet till spontanlek och rekreation. Ett konstverk på torget skulle kunna bli en
identitetsmarkör och förstärka platsen som mötesplats.

Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad
-

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.
Objektsgodkännandet medför möjlighet till förtätning och anläggande av bostäder i ett
centralt område i Västra Hamnen. Genom gågatan (Öglegången) kommer det finnas ett
sammanhängande grönt promenadstråk från Varvsparken i norr ner mot Kockumsparken
i söder. I projektet planeras även plantering av träd.
2.6 Detaljplan

Detaljplan 5450 vann laga kraft 2017-01-10.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder och kontor samt
centrumverksamhet. Utbyggnad enligt detaljplanen är en del av områdets omvandling till en
blandad stad.

Bild 3. Detaljplan 5450
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2.7 Andra projekt
I anslutning norr om projektet ligger Masttorget och ICA Maxi där flera av detaljplaner inom
kvarteret Masthusen är förverkligade. Öster om projektområdet pågår arbetet med en ny
cirkulationsplats som ska vara klar 2020, DP5025. Öster om Einar Hansens Esplanad planeras
bostäder och förskola i Dp 5476 Sjösättningen som vann laga kraft 2017-07-20.
I väster avslutades anpassningar för den nya Malmöexpresslinjen längsmed Västra Varvsgatan
under sommaren 2019.
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.
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

Bild 4. Översiktskarta där område för projektet markerats med blå heldragen linje
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2.10 Omfattning
Projektet omfattar all allmän platsmark inom detaljplan 5450, en yta omkring 0,2 ha. Respektive
ingående delar:
-

Ca 500 m2 gågata.

-

Ca 650 m2 torg.

-

Flytt av två busshållplatser samt justering av befintligt vänstersvängkörfält.
2.10.1 Gågata
Gestaltningsarbetet har inte påbörjats. Gatan är avsedd för gång- och cykeltrafik.
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 17 500 tkr. Den totala
inkomsten från privat exploatör beräknas uppgå till 17 500 tkr.
3.1 Tidplan
Fas
Idéstudie
Förstudie
Genomförande
– projektering
– byggnation

Start- och sluttid
Augusti 2019 – december 2024
Beräknad start höst 2019
Etapp 1. Beräknad start byggata Tampgatan aug 2019
Etapp 2. Beräknad start byggata Öglegången & Tåtplatsen Apr 2020
Etapp 3. Färdigställande Tampgatan mm jan 2023
Etapp 4. Färdigställande Öglegången, Tåtplatsen och Stora
Varvsgatan jan 2024

Garantitid

3 år / 5 år för konstruktioner

3.2 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt om 17 500 tkr bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
exploateringsutgifter. De framtida driftskonsekvenserna om 180 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
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med exploateringsavtal. Tidplanen kan komma att påverkas av oförutsedda förseningar på
grund av osäkerhet i exploatörens utbyggnadstakt.
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 2019-20 och 2023-24.
3.4 Kalkyl

Alla belopp i tkr
Kalkylerade
inbetalningar
Nettokalkyl
Projektkalkyl brutto
Entreprenad
Konsulter
Egna tjänster
Oförutsett
Kreditivränta
Ändrad driftskostnad,
totalt
Ökad drift
Ökat underhåll
Internränta
Avskrivningar
Fördelade inbetalningar

Allmän Basmånad: maj 2019
platsmark
17 500
0
- 17 500
-13 400
-1 150
- 1 600
- 1 300
- 50
- 180
- 70
- 110
- 525
- 440
965

Intäkter från exploatören täcker
kapitalkostnaderna

Kostnader för konstverket omfattas inte av detta objektsgodkännande.
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Intäkter
Exploateringsavtal som reglerar gatukostnadsersättning i detaljplan 5450 togs fram i slutet av
2016. Avtalet reglerar att exploatören ska finansiera ombyggnationen av all allmän platsmark med
100%.
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 180 tkr netto. För beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3 %
använts.
Markförhållanden
Saneringsbehov bedöms inte föreligga inom projektområdet. Utredning och provtagning av
marken har gjorts av exploatören som också samrått med miljöförvaltningen. Marken kommer att
förberedas för planerad användning, gata och torg.
All sanering bekostas av exploatören enligt exploateringsavtal.
Likviditetsplan
Likvidbehov

Driftskonsekvenser
Intäkter Kostnader

2018
2019
2020
2021
2022

-

180
300
- 4 300
- 200
- 120

2023

-

4 400

2024
2025

-

8 000

386
579

Totalt

17 500 tkr

965

-

458
687
- 1145

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 3.3 Osäkerhet och risker.

10

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

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. Gågatan blir sista delen av ett bilfritt grönt stråk
genom kvarteret Masthusen.
Området bedöms ha goda förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom
gångfartsområden, större bostadsgårdar 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.

12

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

