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SAMMANFATTNING

Föreliggande objektsgodkännande omfattar en upprustning av ett befintligt torg på allmän
platsmark inom detaljplan PL1668, Triangeln i Innerstaden i Malmö.
Upprustningen har utformats med utgångspunkt i dom nya rörelsestråken till och från Triangelns
station samt med barn- och trygghetsperspektiv. Befintliga kvaliteter i material, gestaltning och
växtlighet bevaras och nya informella sittplatser, ytor och planteringar adderas.
Projektet är framtaget i dialog med Malmö Citysamverkan och torgets omgivande fastighetsägare.
Fastighetsägarna medfinansierar upprustningen med 2,5 miljoner kronor.
Förslaget till objektgodkännande av denna upprustning omfattar en investering på 5 miljoner
kronor (projektkalkyl brutto; netto 2,5 miljoner kronor) och driftskonsekvenser på 240 000
kronor brutto från år 2020.
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BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR
•

Det nuvarande Triangeltorget byggdes under tidigt 1990-tal. Delar av torget, såsom
markbeläggning, granitbeklädnad på murar och möblering, har idag nått sin tekniska
livslängd. Torget har en central plats i stråket mellan Triangelstationen och den gamla
stadskärnan. Nya rörelsemönster har uppstått sedan busstrafiken flyttades till
Rådmansgatan i anslutning till Triangelstationens norra uppgång. När Malmö växer blir
det fler människor som delar på de centrala offentliga rummen, vilket också ökar
möjligheten till interaktion och att fler uppehåller sig i stadens rum.

•

För att undgå ökade underhållskostnader och samtidigt förbättra stadsmiljön för den
ökade mängden fotgängare på torget föreslås en upprustning av det befintliga torget.
Fastighets- och gatukontoret har undersökt möjligheten att utveckla Triangeltorget
genom att bevara delar av det befintliga torget med högst kvalitet och tillföra torget nya
funktioner som drar nytta av torgets livliga kommunikationsstråk. Torgets befintliga
granitytor, den eleganta granittrappan, delar av belysningen samt den tydligt gestaltade
växtligheten ska bevaras.

•

Nuvarande och framtida markanvändning är torg enligt PL 1668.

•

Markupplåtelse för befintligt gatukök ska bevaras, befintlig torghandel ska bevaras med
ny placering.

•

Genom dialog med Citysamverkan och berörda fastighetsägare skall torget förbättra
flödet till handelsstråk, skapa bättre navigation mellan målpunkter, skapa bättre kontakt
till fasader längs med torget och möjliggöra utökade uteserveringar längs fasader.

2.1 Syfte
Syftet med projektet är att upprusta och utveckla Triangeltorget och på så sätt förbättra Malmös
befintliga stadsmiljö. Förslaget till upprustning ska skapa bättre möjligheter för vistelse och
fungera som ett ”socialt filter” i flödet av fotgängare, som får fler människor att stanna upp på
platsen – så att fler möten kan ske och fler idéer, kulturer, varor och tjänster kan utbytas. Det
upprustade torget ska öppna för nya rörelsemönster och friare vistelse för fotgängare, skapa
bättre sikt mot de omgivande fasaderna och bättre överblickbarhet.
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2.2 Avgränsning

Geografisk avgränsning (röd färg) av det område som avses med åtgärder enligt
objektgodkännandet.

2.3 Effektmål
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•

Projektet ska bidra till att öka torgets attraktivitet och göra platsen mer användbar för
Malmöbor och turister. En önskvärd effekt är att flera människor ska välja att uppehålla
sig på torget och att det ska stärkas som mötesplats.

•

Projektet ska bidra till att öka Triangelns trygghet genom öppnare gestaltning.

•

Projektet ska höja stadsmiljöns kvalitet genom att tillföra fler former av sittplatser, större
överblickbarhet, mer träd och grönska, bättre logistik för fotgängare samt fler möjligheter
för vistelse.

•

Projektet ska förbättra platsen ur ett barnperspektiv genom en mer aktiverande
gestaltning (trädäck, nivåskillnader).

•

Projektet ska ta vara på och integrera befintliga kvaliteter i form av växtlighet,
granitbeläggning och utsmyckning i upprustningen.
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2.4 Leverans- och projektmål
Projektet omfattar följande leveranser:
•

Ny yta av marktegel med ny höjdsättning, för bättre komfort, tydligare orientering,
förbättrad dagvattenhantering och högre kvalitet på markmaterial.

•

Nya sittpodier i trä ersätter befintliga murar och tillför möjligheter för informellt
uppehåll.

•

Tre nya träd i hårdgjord yta bidrar till att skapa en behagligare miljö och skala vid den
befintliga fontänen.

•

Ny perennplantering med sittkant tillför sittplatser vid fontänen och ger föräldrar
möjlighet att sitta ned medan barnen plaskar med vattnet.

•

Öppning av mur vid övergångställe förbättrar flödet mellan Rådmansgatan och Södra
Förstadsgatan

•

Nya bänkar, cykelställ och papperskorgar bidrar till att platsen känns väl omhändertagen.

2.10.1 Utformning
Utformningen tar utgångspunkt i den befintliga platsens fascinerande liv och mångfald av intryck.
Här finns ett myller av fotgängare, cyklister, bussar och bilar och runt torget finns skyltar av alla
slag. Fasaderna är allt från pampiga sekelskiftesbostadshus och gedigen 30- och 50-talsfunkis till
Scandic hotells postmodernistiska höghus. Platsens största kvalitet är mängden av fotgängare
som korsar torget på alla ledder i denna fond av decenniers storstadsambitioner.
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Det befintliga Triangeltorget byggdes under tidigt 1990-tal och utformningen hanterar
stadsrummets svåra geometri invid en stor, trafikerad korsning, med vaga rumsliga avgränsningar
och delvis skuggat av höga byggnader. Med en svängd mur parallellt med platsens karakteristiska
svängda fasad skapas en plan yta omgärdad av trappor och träd. På den plana ytan finns två stora
objekt: 8 corner gatukök (Ammo falafel) och fontänen Treenighet av Bjørn Nørgaard.
Upprustningen syftar till att skapa en ny lugn, samlande yta, ett nytt golv som definierar platsen
och ett lätt uppfattbart torg. Det nya golvet ger en naturlig paus mellan gågatan och korsningens
trafik.
På det nya golvet placeras tre träpodier som ersätter den befintliga muren. Träpodierna har
sitthöjd mot torget och ett stegs höjd mot fasaderna. Dessa podier får sin form från
rörelsemönstren över torget och är en ”social möblering” som ska inbjuda till möten, interaktion
och deltagande i stadslivet. Podierna skapar kontakt med den svängda fasaden och gör platsen
överblickbar och trygg. Träpodierna innebär också att man slipper utföra markarbeten som
riskerar att skada trädens rötter.
Den mera öppna gestaltningen ger bättre visuell kontakt med fortsättningen av Södra
Förstadsgatan och underlättar navigation mellan målpunkterna gågatan, Triangeln station och
Triangeln köpcenter. Låga träpodier skapar bättre kontakt mellan torgytan och butikslokaler.
Vid fontänen placeras tre träd som, ihop med den befintliga vegetationen, med tiden bildar ett
samlat grönt rum. Vid den nya passagen mot korsningen till Rådmansgatan placeras en
perennplantering med bänkar och sittkant. Denna nya miljö av träd och perenner skapar en
behagligare miljö och skala vid den befintliga fontänen.

Konceptillustration
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Valet av material till golvet har fallit på ett småskaligt marktegel som läggs i fiskbensmönster. Det
lilla formatet ger en yta med god tillgänglighet och hög komfort. Det lilla formatet gör det smidigt
att etablera nya lutningar och anpassa materialet till de många brunnar och teknikluckor som
finns på torget. Marktegel har börjat användas i stadskärnan, men är fortfarande ett relativt nytt
material. Det kan här ses som en blinkning till S:t Johannesplans rosentörne av marktegel (vid
Triangelstationens norra uppgång) och ger en småskalig småstadskänsla som kontrast till
omgivningens storstadspuls.
2.5 Målsynkronisering
Föreliggande objektsgodkännande bidrar till att uppfylla följande mål beslutade av Tekniska
nämnden:
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-

Mål 1: Tekniska nämnden ska med delaktighet av Malmöborna utveckla stadsmiljöer,
bostadsområden och infrastruktur som gynnar social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet.

-

Mål 5: Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn och ungdomar
att utveckla sin självständighet.

-

Mål 7: Den offentliga miljön ska vara tillgänglig för alla på likvärdiga villkor.

-

Mål 9: Tekniska nämnden ska bidra till att den offentliga miljön ska vara trygg och säker.

-

Mål 10: Tekniska nämnden ska erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser
för fritid, rekreation och evenemang.
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2.6 Detaljplan
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Triangeltorget ingår i stadsplan PL1668 från år 1987. Nuvarande och framtida markanvändning
är gata eller torg enligt PL 1668. Ingen ny detaljplan planeras för området.

2.7 Andra projekt
Mobilitetsenheten på stadsutvecklingsavdelningen utreder Mex-busstråket via
Rådmansgatan/Davidshallsgatan. Torgprojektet är koordinerat med förstudierna.
Det kommer att ske ett planerat underhåll/översyn av belysningen på Triangeltorget med
omgivning. Detta kommer att samordnas med ombyggnaden av Triangeltorget genom en
gemensam upphandling.
2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder
Dialog har förts med ansvariga på avdelningen för offentligt miljö och mobilitetsenheten på
stadsutvecklingsavdelningen. Dialog har förts med Citysamverkan och deras nätverk av butiker,
restauranger och fastighetsägare.

2.9 Karta

2.10 Omfattning
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Upprustningens totala område utgör ca 1310 m2 och omfattar:
-

etablering av ny samlande yta i marktegel, 1100 m²

-

etablering av sittpodier som döljer rötter och ojämna ytor, 150 m²

-

etablering av perennplantering med sittkant, 30 m²

-

etablering av granithällar, 30 m²

-

plantering av 3 träd i hårdgjord yta

-

etablering av dagvattenhantering med brunnar och dränering

-

etablering av 3 nya bänkar, 20 cykelställ och 6 papperskorgar

-

skötsel garantiperiod

-

rivning av befintliga murar och bänkar

-

rivning av befintliga betongplattor
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BUDGET OCH KALKYL
Projektets budget är beräknad till 5 000 000kr var av 2 500 000kr medfinansieras av
fastighetsägare runt torget. 2 500 000 kronor finansieras av projektportföljskategorin
stadsmiljöutveckling, Fastighets- och gatukontoret.
I överenskommelsen med fastighetsägarna ingår en buffert på 675 000 kronor extra som
kan utlösas om styrgruppen anser det nödvändigt.

3.1 Tidplan
Fas

Start- och sluttid

Idéstudie

2018, genomförd

Förstudie

2018, genomförd

Genomförande

2019 – 2020

– projektering

Feb – aug 2019, genomförd

– byggnation

Byggstart januari/februari 2020. Klart maj 2020.

Garantitid

2 år

3.2 Budgetavstämning
• Projektets kalkyl ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och
prioriteringar för projektportföljskategorin stadsmiljöutveckling.

3.3 Osäkerhet och risker
Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger. Tidplan kan
förskjutas på grund av oförutsedda händelser.
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Entreprenadkostnader kan bli högre på grund av platsens centrala läge samt viss osäkerhet
avseende rivning av befintlig mur på grund av närheten till befintliga träd.

3.4 Kalkyl
Kostnader redovisas med röda siffror och negativt tecken. Intäkter redovisas med svart.
Alla belopp i tkr

Allmän
Basmånad:
platsmark

Projektkalkyl brutto

Inbetalningar ingår enligt
redovisningsrekommendationerna inte i
2 500
projektet utan ska fördelas för att möta
projektets kapitalkostnader.
-2 500 Inbetalningar minus utbetalningar i projektet
-5 000 Alla utgifter i projektet

Entreprenad

-3 600

Kalkylerade inbetalningar
Nettokalkyl

Konsulter
Egna tjänster
Oförutsett
Kreditivränta
Ändrad driftskostnad,
totalt
Ökad drift
Ökat underhåll

-700 Projektering genom egen projekteringssektion
-200
-450
-50
-240
-20
-20

Internränta

-150

Avskrivningar

-250

Intäktsränta
Fördelade intäkter

Inbetalningar som sker i projektet och som
75 fördelas för att möta kapitalkostnader.
125

Intäkter
Projektet finansieras med 2 500 000 kr från fastighetsägare runt torget. I
överenskommelse med fastighetsägarna ingår en buffert på 675 000 kr extra som kan
utlösas om styrgruppen anser det nödvändigt.
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Driftskostnader
Årliga driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till 240 000kr/år för Fastighetsoch gatukontoret till följd av färdigställd allmän plats (torg). Vid beräkning av kapitalkostnad har
internräntesatsen 3% använts.
Markförhållanden
Fastighets- och gatukontorets markmiljöspecialister bedömer att någon utredning inte behövs.
Det befintliga torget är byggt i början av 90-talet och markanvändningen har inte förändrats
sedan dess. Saneringsbehov bedöms inte föreligga inom projektområdet.
Likviditetsplan
Driftskonsekvenser
Likvidbehov
Intäkter Kostnader
ÅR 0
ÅR 1
ÅR 2
Etc
Etc
Etc
Etc
etc
Totalt

-600
-4200

0
0
200

0
0
-440

-5000

200

-440

Anm: Uppgifter i tabellen bygger på antaganden i ett tidigt skede och är därför behäftade med
osäkerhet, 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.
Konventionen om barnets rättigheter inkorporeras i svensk lag den 1 januari 2020.
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?
Upprustningen av Triangeln ger torget en mera lekfull gestaltning som uppmuntrar barn och
unga till at utforska och inta platsen. Platsen är utformad så att alla åldersgrupper kan hitta sin
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egen plats på ett tryggt och överblickbart sätt. Träpodierna utmanar barn till lek och rörelse.
Sittmöjligheter vid fontänen gör det enkelt för vuxna att låta barn leka med vattnet. Platsen ger
unga ett icke kommersiellt rum att vistas i, i centrala Malmö.

4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?
Barn och unga har inte varit delaktiga i aktuellt projekt.
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JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna CEMR:s 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?
Jämställdhetsanalys har inte gjorts i projektet.
5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?
Upprustningen och utvecklingen av torget skapar ett bättre flöde över torget med flera
överblickbara sittmöjligheter och därmed större upplevd trygghet på dag och kvällstid. Den
aktiverande utformning kan underlätta vardagslivet för vuxna med barn.
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6

UNDERSKRIFTER

[Namn Projektledare GK]

[Namn Enhetschef GK]

_____________________________________________________________________
[åååå-mm-dd]
____________________________________
[Namn enligt beslut, avdelningschef/direktör GK?]
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