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1. Sammanfattning
Bakgrunden till projekt 8959 är detaljplanen Torrdockan 7, DP 5529. Planen beställdes av
Wihlborgs och JM och vann laga kraft i juni 2020. Detaljplanen är belägen i Dockanområdet i
Västra hamnen och möjliggör uppförande av en byggnad med cirka 160 bostäder samt kontor
och centrumverksamhet på bottenvåningen. Planförslaget syftar till en fortsatt utveckling av
Västra Hamnens omvandling från industri- och hamnområde till en blandad stad. Avsikten är att
den nya byggnaden kan bli ett landmärke som ramar in och markerar Dockplatsen samt
Dockanområdet.
Investeringen i projekt 8959 omfattar all allmän platsmark inom DP 5529 och en mindre del
allmän platsmark inom DP 4704. Projektet innefattar ombyggnation av Isbergs gata söder om
den nya byggnaden samt ombyggnation av Krankajen öster om den nya byggnaden. En ny
gångbana ska anläggas längs Isbergs gata och Krankajen och gatusektionerna ska göras om och
färdigställas så att den allmänna platsen knyter an till befintlig utformning i Dockanområdet och
Krankajens sektion norr om projektområdet. Torgytan som är ny allmän platsmark väster om den
nya byggnaden ska färdigställas likt befintliga Dockplatsen.
Investeringsutgiften för projektet är beräknad till 7,5 mnkr och finansieras till 100% av Dockan
Exploatering AB, enligt exploateringsavtal. Driftkonsekvenserna beräknas till 600 tkr brutto och 200 tkr netto. Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge augusti år 2020.
Utgifterna för projekt 8959 om 7,5 mnkr, bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
Tekniska nämndens Exploateringskategori. De framtida driftskonsekvenserna om 200 tkr netto,
bedöms rymmas inom fastighets- och gatukontorets beräknade driftskonsekvenser.
Projektet flerbostadshuset på kvartersmark som drivs av JM har preliminär byggstart i början av
år 2022 och entreprenaden förväntas pågå i ca två år. Projektet 8959 på allmän platsmark ska
preliminärt detaljprojekteras under våren 2021. Byggstart för projekt 8959 är preliminärt satt i
slutet av 2023 och entreprenaden förväntas vara klar till sommaren 2024.
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2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Bakgrunden till projekt 8959 är detaljplanen Torrdockan 7, DP 5529. Detaljplanen initierades av
Wihlborgs och JM och blev antagen i stadsbyggnadsnämnden år 2019. Antagen detaljplan blev
överklagad till miljööverdomstolen men vann laga kraft i juni 2020.
DP 5529 ligger i Dockanområdet i Västra hamnen, se figur 1. Detaljplanen möjliggör uppförande
av en byggnad på fastigheten Torrdockan 7 med cirka 160 bostäder samt kontor och
centrumverksamhet på bottenvåningen i anslutning till Dockplatsen. Planförslaget syftar till en
fortsatt utveckling av Västra Hamnens omvandling från industri- och hamnområde till en
blandad stad. Avsikten är att den nya byggnaden kan bli ett landmärke som ramar in och
markerar Dockplatsen samt Dockanområdet.
Fastigheten Torrdockan 7 där flerbostadshuset ska byggas ägs av JM AB. Inom detaljplanelagt
område finns även delar av den kommunala fastigheten Hamnen 21:138 som ägs av Malmö stad.
Projekt 8959 omfattar ombyggnation och färdigställande av allmän platsmark inom DP 5529 och
innefattar en torgyta vid Dockplatsen väster om den nya byggnaden på Torrdockan 7, gata och
gångbana på Isbergs gata söder om den nya byggnaden samt gata och gångbana på Krankajen
öster om den nya byggnaden. Förutom detta omfattas projekt 8959 av ombyggnation av en
mindre del allmän platsmark inom DP 4704 som innefattar den yttre delen av Krankajen, belägen
öster om planområdet för DP 5529.

Figur 1. Utdrag ur FGK-kartan vid projektområdet i Dockan.
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2.2 Stadens mål
Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag kring Exploatering av mark
inom kommunen (jmf med reglementet § 4) samt Förvaltning, utveckling och upplåtelse av
kommunens mark (jmf med reglementet § 7.)
Projektet bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål ”Malmö stad ska verka för att
staden stärker sin position som regional tillväxtmotor”. Denna bedömning grundas på att projektet
förväntas bidra med 160 st bostäder inom storstadspaketets influensområde.
2.3 Leveransmål
Utbyggnation av Västra Hamnens infrastruktur i enlighet med DP 5529 och DP 4704 för att
möjliggöra utbyggnation av bostäder, kontor och centrumverksamhet:
•
•
•

Lokalgata med gångbana, Isbergs gata/Krankajen, 100 m
Torg mot Dockplatsen, 120 m2
Kajstråk, Krankajen, 50 m

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Planområdet för DP 5529 är cirka 3 500 kvm stort och består idag av en parkering samt delar av
lokalgator och förgårdsmark. Marken utgörs av fastigheten Torrdockan 7 och del av Hamnen
21:138. Fastighetsägare är JM AB (Torrdockan 7) och Malmö stad (Hamnen 21:138). I projekt
8959 ingår allmän platsmark inom DP 5529 samt den yttre delen av Krankajen öster om
planområdet på ca 400 kvm vars ombyggnation regleras i DP 4704. Se avgränsning för DP 5529 i
grönt samt den yttre delen av Krankajen förstärkt med röd markering i figur 2 nedan.

Figur 2. Flygfoto som visar läge på DP 5529 - Torrdockan 7 samt den del av DP 4704 som ingår i projektet.
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Projektområdets geografiska avgränsning redovisas mer i detalj i figur 3 nedan. De delar som
ingår i projekt 8959 visas i rött och omfattar ombyggnation av Isbergs gata, Krankajen och en bit
av torgytan vid Dockplatsen. Brun streckad linje visar skiljelinjen mellan de två detaljplanerna DP
5529 och DP 4704. Rosa område i figuren nedan är angränsande kvartersmark till projekt 8959,
fastigheten Torrdockan 7 som ska byggas om i JM:s regi.
Projektområdet gränsar till Kaj 31 men själva kajen ingår inte i projektet. En avstämning har
gjorts med avdelningen för offentlig miljö och Kaj 31 renoverades år 2012 och då gjordes
reparationer, pågjutningar och ankarstagen avväxlades. Den tekniska livslängden efter dessa
arbeten är satt till 120 år. Det är viktigt att i projekteringen ta i beaktande att visningen av
krönbalken ska vara minst 20 cm.

Figur 3. Projektområdet på allmän platsmark visas i rött. Gränsen mellan de två detaljplanerna är markerade med brun streckad linje. Kvartersmark
inom DP 5529 är markerad i rosa.

3.2 Detaljplan
DP 5529 medför uppförande av en byggnad på fastighet Torrdockan 7 med främst bostäder,
men även kontor och centrumverksamheter. Byggnationen föreslås utformas med två
uppskjutande högre byggnadskroppar, 56 respektive 79 meter, motsvarande cirka 17 respektive
24 våningar. Visionsbild av den nya byggnaden visas i figur 5 nedan. Byggnadens bottenplan kan
bidra med utåtriktade funktioner mot Dockplatsen, så som restaurang, café och kontorshotell.
Detaljplanen möjliggör för 17 780 m2 BTA och ca 160 bostäder. Plankarta och illustration visas i
figur 4 nedan.
JM AB ansvarar för att exploatera kvartersmarken inom DP 5529 tillsammans med Dockan
Exploatering AB. Malmö stad ska ansvara för projektering, upphandling och anläggande av
allmän platsmark inom och i anslutning till planområdet i samråd med exploatören. Kostnaden
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för detta, gatukostnaderna, ska debiteras Dockan Exploatering AB (som ägs av Wihlborgs
fastigheter AB, JM AB och Peab AB).
En mindre detaljplaneändring har gjorts med planerat antagande i mars 2021. Ändringen innebär
att torgytan på allmän platsmark ska utökas något, ca 3 kvm, i den norra delen.

Figur 4. DP 5529, plankarta och illustration.

Figur 5. Visionsbild av ny byggnad ut mot kajen, sett från öst.

Allmän platsmark inom planområdet som ska byggas om och färdigställas inom ramen för
projekt 8959 består av en torgyta vid Dockplatsen, Isbergs gata och Krankajen.
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Torgytan, som angränsar mot och är en del av Dockplatsen, ligger intill planerad
centrumverksamhet i bottenplan på den nya byggnaden och är benämnd som ”TORG” i
plankartan. Markmaterial på torget ska vara likt befintligt på Dockplatsen som idag utgörs av
betongmarkplattor och storgatsten.
Den del av Isbergs gata som ingår i projekt 8959 är belägen söder om den nya byggnaden och är
benämnd som ”GATA” i plankartan. Isbergs gata ska få en ny gångbana belagd med
betongmarkplattor och ha kantstöd av granit mot körbanan. Markmaterial på Isbergs gatas
körbana ska studeras vidare i detaljprojekteringen men den kommer antingen få ny
asfaltbeläggning likt befintliga Isbergs gata eller smågatsten likt gatusektionen på Krankajen.
I projekt 8959 ingår också en ombyggnation av Krankajen öster om den nya byggnaden,
benämnd som ”GATA” i plankartan. Krankajen ska få en sektion likt den del som ligger norr om
planområdet, öster om Sigmahuset, dvs. körbana i smågatsten och en ny gångbana som ansluter
till JM:s förgårdsmark på den västra sidan. Gångbanan ska vara belagd med betongmarkplattor
och ha kantstöd av granit mot körbanan.
Ombyggnation av den östra delen av Krankajen som ligger utanför DP 5529 ingår också i projekt
8959. Den östra delen av Krankajen är idag belagd med storgatsten men beläggningen ska göras
om och istället ska betongmarkplattor läggas som avslutas med ett granitkantstöd mot ny
körbana. Den nya sektionen kopplar även på den östra delen an till befintlig utformning längs
Krankajens norra del, se figur 6 nedan. En beskrivning av den yttre delen av Krankajen och
bakgrunden till exploateringen och varför den lyfts in i projektet finns i avsnitt 3.3 ”Kopplingar
till andra projekt/linjen”.

Figur 6. Foto från 2020-04-21, tagen från befintlig parkeringsyta i riktning mot norr. Krankajen ska byggas om så att utformningen utanför den nya
byggnaden motsvarar befintlig sektion utanför Sigmahuset med smågatsten på körbanan, granitkantstöd och betongmarkplattor längs gångstråken.

8 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande
Mallversion 1.1

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Det finns ett nyttjanderättsavtal som ingicks 1987 mellan kommunen och dess dåvarande
hamndirektion och utvecklingsaktiebolaget Kranen som bl.a. reglerar nyttjandet av kajer inom
nuvarande Dockanområdet. Därtill finns ett ramavtal från 2002 som förutom ovan nämnda
parter även innefattar Dockan Exploatering AB. Ramavtalet reglerar förutsättningarna för
exploatering och bebyggelse i Dockanområdet. Enligt nyttjanderättsavtalet ska kommunen överta
vissa områden när vissa åtaganden är uppfyllda. Ett av dessa områden där övertagande ej skett
angränsar till planområdet för DP 5529 och omfattar den yttre delen av Krankajen öster om
Isbergs gata, se figur 3. De åtgärder som kvarstår innan övertagande kan ske framgår av
exploateringsavtal för DP 4704, kajstråket ska få ny beläggning av betongmarkplattor likt den
norra delen av Krankajen. När dessa åtgärder är slutförda och godkänd entreprenadbesiktning
föreligger för dessa arbeten ska handlingar överlämnas till kommunen och nyttjanderättsavtalet
upphöra. Dockan AB har kommit överens med fastighets- och gatukontoret att denna yttre del
av Krankajen ska ingå i projektet och byggas om inom ramen för projekt 8959.
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Projektdirektivet beslutades och signerades av Håkan Thulin 2020-10-15.
Exploateringsavtalet beslutades i tekniska nämnden och signerades av parterna i februari 2019.
3.5 Genomförande
JM har ansökt om nybyggnadskarta och planerar att söka bygglov för sitt flerbostadshus till
årsskiftet 2020-2021. Systemhandling för kvartersmarken är under framtagande och planeras vara
klar i mars 2021. Därefter ska bygghandlingen för kvartersmark och flerbostadshus påbörjas och
vara klar preliminärt i november 2021. Spontarbete och marksanering på kvartersmark planeras
påbörjas i november 2021. Preliminär byggstart för flerbostadshuset är i början av 2022 och
pågår i ca två år så inflyttning beräknas ske under våren 2024.
Planen är att projekt 8959 på allmän platsmark ska detaljprojekteras under våren 2021.
Projektområdet ligger inom planerad etableringsyta för JM så fortsatta diskussioner med
exploatören behövs för att veta när markentreprenaden kan komma till på allmän platsmark.
Etappindelning för de olika delarna inom projektet på allmän plats eller inte beror på hur JM
lägger upp sin entreprenad och etablering. Entreprenaden på allmän platsmark ska preliminärt ha
byggstart i slutet av 2023 och förväntas vara klar till sommaren 2024 men fortsatt samordning
krävs för att säkerställa framkomlighet för markentreprenaden. Viktigt att ytorna på allmän
platsmark inte blir sönderkörda av byggtrafik när det väl är färdigställt och att tillgängligheten till
fastigheterna norr om planområdet löses. Viktigt också att entreprenaden på allmän platsmark har
möjlighet till bodetablering, upplag etc.
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3.6 Tidplan
Nedan redovisas en preliminär tidplan i punktform med utgångspunkt i projektmodellens
beslutsgrindar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BG1 Projektstart: Oktober 2020
Miljöhistorisk inventering: Q4 2020
Utkast objektsgodkännande: Q4 2020
BG 2 Godkännande att gå upp med objektsgodkännande till tekniska nämnden:
Q4 2020
Upphandling av detaljprojektering: Q1 2021
Detaljprojektering av allmän platsmark: Q1 – Q2 2021
Upphandling av entreprenad: 2023
Entreprenad: Q4 2023 – Q2 2024
BG 3 Godkännande att gå upp med slutrapport för projektfasen till arbetsutskottet
2024

3.7 Potentiella föroreningar
Inom DP5529 har en översiktlig markundersökning genomförts i samband med
detaljplaneutredningarna samt en kompletterande markundersökning inför exploateringen av
Torrdockan 7. Vid den kompletterande markundersökningen, som genomfördes främst genom
samlingsprov i ett rutnät med provtagning halvmetersvis (0-6 meter under markytan), påvisades
petroleumföroreningar så väl ytligt som djupare ned i markprofilen. Undersökningen visar att
endast 4 utav 60 schaktrutor överskrider de platsspecifika riktvärdena för kvartersmark med
bostäder. Petroleum påträffades även i grundvattenprov, vilket beskrivs i
undersökningsrapporten kunna förorena jordmassorna vid grundvattenytan och nedåt i
markprofilen. Även förhöjda halter av arsenik och nickel påträffades i det ytliga grundvattnet.
De potentiella föroreningarna som kan påträffas i samband med ombyggnationen av gatumarken
och installation av dagvattenbrunnar bedöms därmed vara petroleumföroreningar.
Undersökningarna från Torrdockan 7 visar inte på en utbredd föroreningsproblematik i jorden,
halterna i fyllnadsmassorna bedöms främst vara under Naturvårdsverkets generella riktvärde för
Känslig Markanvändning, dvs KM-massor. Baserat på informationen kring
föroreningssituationen i grundvattnet gör dock att om det i entreprenadsskedet krävs länshållning
av grundvatten, vid någon eventuellt djupare schakt, bör rening ske. Förfarandet kräver
förankring hos tillsynsmyndigheten samt ledningsägare.
Utifrån kunskapsläget idag bedöms det inte finnas behov av att genomföra saneringsåtgärder i
jord inom gatumarken, men att de massor som berörs av ombyggnationen behöver provtas för
att hanteras på ett korrekt sätt. I samband med detaljprojekteringen kommer en
masshanteringsplan att tas fram. Om det i entreprenadskedet skulle visa sig finnas
markföroreningar som innebär ett saneringsbehov ska exploatören stå för kostnader för
erforderliga åtgärder relaterade till detta, enligt exploateringsavtalet.
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3.8 Osäkerhet och risker
Följande osäkerheter och risker har identifierats för projektet:
•
•

•

Tid. Externa samarbeten. Entreprenaden för allmän platsmark beroende av tidplan för
bostadsentreprenad.
Risk för skada av befintliga konstruktioner. Byggnation nära kajkonstruktionen kan kräva
vissa försiktighetsåtgärder, byggtekniskt och arbetsmiljömässigt. Kajkonstruktionen får
inte skadas.
Pågående sidoentreprenader. Byggnation av flerbostadshus på kvartersmark kommer pågå
samtidigt som entreprenaden på allmän platsmark. Samordning gällande avgränsning,
arbetsområden och etappindelning viktig.

4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala utgiften inom projektet beräknas till -7,5 mnkr. Även de bedömda inkomsterna
uppgår till 7,5 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 0 kr. Driftkonsekvenserna beräknas till -600
tkr brutto och -200 tkr netto.
Projektkalkyl Exploatering
Gatukostnadsersättning från exploatör DP 5529
Gatukostnadsersättning från exploatör DP 4704
Summa inkomster

Tkr
6 900
600
7 500

Allmän platsmark DP 5529
Entreprenad
Byggledning
Projektering
Intern tid
Kreditivränta
Oförutsett

-3 100
-600
-500
-500
-100
-2 100

Allmän platsmark DP 4704
Entreprenad
Byggledning
Projektering
Intern tid
Kreditivränta
Oförutsett
Summa utgifter
Projektnetto

-300
-50
-50
-50
-50
-100
-7 500
0

4.1.1 Utgifter
Utgifterna för detta objektsgodkännande beräknas till -7,5 mnkr. Projektet utgör enbart allmän
plats och avser iordningställandet av Isbergsgatan som ska utformas till en lokalgata med
gångbana. Allmän plats innefattas även av en torgyta. De beräknade utgifterna består till största
delen av entreprenad, byggledning, projektering och intern tid.
Den yttre delen av Krankajen ligger utanför detaljplanen och exploateringsavtalet för DP 5529.
Kajen ska byggas om enligt nyttjanderättsavtalet och exploateringsavtalet för DP 4704. Ytan är
medtagen i projektet eftersom den angränsar till allmän platsmark och ägs av staden.
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Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge augusti år 2020. Kreditivräntan har beräknats med
procentsatsen 1,75.
4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten för projektet är beräknad till 7,5 mnkr och omfattas av
gatukostnadsersättningen från exploatör. Den allmänna platsen inom projektet finansieras till
100% av exploatören Dockan Exploatering AB, enligt exploateringsavtal.
4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
2020
-100
0
2021
-900
1 000
2022
0
0
2023
-4 000
4 000
2024
-2 500
2 500
Summa
-7 500
7 500

Summa
-100
100
0
0
0
0

4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2023
220
-340
2024
180
-260
Summa
400
-600

Netto
-120
-80
-200

Utbyggnaden av allmän platsmark uppgår till -7,5 mnkr och utgörs av utgifter för
iordningställande av gata, samt en torgyta. Utbyggnaden av gatan bedöms aktiveras år 2023.
Torget bedöms vara klar och aktiveras år 2024. Totala gatukostnadsersättningar som periodiseras i
samband med aktiveringen av allmän platsmark, uppgår till 7,5 mnkr. För beräkning av periodiserad
gatukostnadsersättning/ kapitalkostnader har nuvarande internräntesats om 3 procent använts
och för avskrivningstiden har en schablon på 40 år använts, vilket motsvarar 2,5 procent. För
beräkning av drift- och underhållskostnader av allmän plats har en schablon tagits upp
motsvarande 2,75 procent.
Driftkonsekvenserna beräknas enligt tabell ovan till -600 tkr brutto och -200 tkr netto.
4.4 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt om -7,5 mnkr, bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
Tekniska nämndens Exploateringskategori. De framtida driftskonsekvenserna om -200 tkr netto,
bedöms rymmas inom fastighets- och gatukontorets beräknade driftskonsekvenser.
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