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1. Sammanfattning
Objektsgodkännandet avser projekt 7346, Öster om parken, i Hyllie. Projektet fortsätter
utbyggnaden av Hyllie med bostäder, kontor, mobilitetshus, LSS boende samt en förskola.
Projektet som ligger i direkt anslutning till Hyllievångsparken föreslås få en inriktning som
harmoniserar med huvudspåren i Hyllievångsparken – barnperspektiv, grönskande lekfullhet
möter stadsmässighet och ekosystemtjänster.
Projektet omfattas av detaljplanen Dp5685 Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl.
(Öster om stadsdelsparken) i Hyllie i Malmö. Detaljplanen möjliggör för ca. 550 bostäder,
ca. 1 000 arbetsplatser, ett mobilitetshus om ca. 400 platser, ett LSS gruppboende samt en
förskola om 6 avdelningar. Därtill ska projektet iordningställa gator och övrig allmän plats inom
detaljplan. Den nya bebyggelsen ska ta vara på områdets attraktiva och stationsnära läge och
utgöra nästa årsring i stadsdelen Hyllie.
Detaljplanen, som omfattar 4,9 hektar mark som ägs av Malmö stad, beställdes av Fastighets- och
gatukontoret 2019. Detaljplanen förväntas antas av stadsbyggnadsnämnden i maj 2022.
Projektet ligger väl i linje med Tekniska nämndens mål.
Detta objektgodkännande omfattar genomförandet av hela projektområdet.
De totala utgifterna för projektet beräknas till -109 mnkr i 2022 års prisläge. Totala inkomster
från försäljningar och kapitaliserade inkomster bedöms till 475 mnkr, vilket ger ett projektnetto
om 366 mnkr. Vissa poster i totalkalkylen är inte längre att klassa som en investering respektive
en inkomst på balansräkningen, utan istället som en intäkt och kostnad på resultaträkningen
(driften). Den totala resultatpåverkan uppgår till 334,9 mnkr där år 2025 visar stort positivt
resultat. Driftskonsekvenserna som projektet ger upphov till beräknas till -5,7 mnkr brutto och 1,5 mnkr netto.
Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med i den av Fastighets- och
gatukontorets planerade ekonomiska plan.
Projektet bedöms ha en genomförandetid som sträcker sig till och med år 2028, med en
efterföljande garantitid till år 2030.
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2. Bakgrund, syfte och mål

Dp 5685

Hösten 2019 beställde Fastighets- och gatukontoret
detaljplan (Dp 5685) för ett område öster om den blivande
stadsdelsparken.
Stadsbyggnadskontoret har därefter tillsammans med berörda
förvaltningar, bolag och ledningsägare tagit fram en
strukturskiss (rödmarkerat i bilden) för de östra delarna av
FÖP-området. Strukturskissen är en mer genomarbetad
detaljerad studie som bl a inneburit färre gator och något
större kvarter. Strukturskissen är tänkt att ligga till grund för
kommande planläggning.

Strukturskiss

2.1 Bakgrund och syfte
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för södra Hyllie
antogs av Kommunfullmäktige i april 2019 omfattande hela
det färglagda området i bilden till höger.

Det här projektet ”Öster om parken”, 7346 (gulmarkerat i
bilden) har samma avgränsning som Dp 5685 och fortsätter
utbyggnaden av Hyllie med bostäder, kontor, mobilitetshus,
LSS samt en förskola.
Projektet som ligger i direkt anslutning till stadsdelsparken
föreslås få en inriktning som harmoniserar med huvudspåren
i stadsdelsparken.

Figur 1 FÖP Hyllie, Strukturskiss och Dp5685

2.2 Stadens mål
Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för kommunens trafik och
infrastruktur (utbyggnad av allmänna gator och torg), exploatering av mark inom kommunen
(tillskapande av byggrätter för bostäder, kontor och mobilitetshus) och kommunens
lokalförsörjning (tillskapande av byggrätter för LSS och förskola).
Projektet bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål. Denna bedömning grundas
på att projektet möjliggör ungefär 550 bostäder.
Projektet bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål ” Malmö Stad ska verka för
att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor” och ”Malmö stad ska genom
planeringen av staden verka för minskad segregation”. Denna bedömning grundas på att
projektet förväntas bidra med ca 550 bostäder på kommunal mark och inom Storstadspaketets
influensområde samt 1 000 arbetsplatser.
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2.3 Leveransmål
Projektets leveransmål är att tillskapa byggrätter för ca 550 bostäder1 (ca 55 000 kvadratmeter
BTA bostäder), ca 1 000 arbetsplatser (ca 20 000 kvadratmeter BTA kontor), ett mobilitetshus
om ca. 400 platser, en LSS gruppboende samt en förskola om 6 avdelningar. Därtill ska projektet
iordningställa gator och övrig allmän plats inom detaljplan.

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Exploateringsområdet (grönmarkerat i bild) är ca
4,9 hektar stort och utgörs idag av framförallt
jordbruksmark.
Malmö Stad äger all mark (del av fastigheterna
Malmö Hyllie 4:2 och 4:3 samt Bunkeflo 6:8)
inom området.
Projektet angränsar direkt till de redan planlagda
projekten ”Hyllie stadsdelspark” i väster och
”Hyllie Boulevard” i söder. Båda dessa projekt
befinner sig i genomförandefas. Samordningen
mellan det här projektet och ”Hyllie
stadsdelspark” är särskilt viktig då projekten bär
fram varandra. Samordning uppnås bland annat
genom ett generellt nära samarbete mellan
resurserna som jobbar med hela Hyllie samt att
vissa resurser specifikt jobbar inom båda
projekten.

1

Figur 2 Projektområde (grönt) med Gymlesgatan samt Hyllievångsparken i
väster, och Atles gatan i Öster – Hyllieboulevardens sträckning finns också
representerad

En (1) lägenhet antas motsvara 100 kvm BTA.
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3.2 Detaljplan
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.
För området gäller ”Fördjupad översiktsplan
för Södra Hyllie” (KF190425).
Fastighets- och gatukontoret ansökte 2019
om ny detaljplan, Dp5685 Detaljplan för del
av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (Öster om
stadsdelsparken), i syfte att möjliggöra ny
blandad stad innehållande bostäder, LSS
gruppboende, förskola, verksamheter och
mötesplatser. Samråd pågick januari-februari
2021, granskning pågår och planen förväntas
antas av stadsbyggnadsnämnden i maj 2022.

Figur 3 Utdrag ur plankartan för detaljplan 5685, från
granskningshandlingarna.

Planförslaget omfattar fyra bostadskvarter om
ca 550 bostäder och LSS boende,
kontorsbyggrätter om ca 20 000 kvadratmeter
BTA, ett mobilitetshus om ca. 400 platser
samt en förskola med möjlighet till 6
avdelningar. Syftet med detaljplanen är att
göra det möjligt att bebygga området med ny
blandad stads-bebyggelse som skapar en
varierad och vacker kant till
Hyllievångsparken och Hyllie boulevard och
som har förutsättningar att bli en stadsdel
med målpunkter och liv under stora delar av
dygnet. Byggnadernas innehåll och gestaltning
ska stärka Hyllievångsparkens norra del som
målpunkt i Hyllie och Hyllie boulevard som
stadshuvudgata med levande bottenvåningar.

Byggnaderna ska både på långt och nära håll upplevas som varierade och bidra till trygga och
trivsamma stadsrum.
Syftet är också att skapa en trygg och trivsam boendemiljö med förutsättningar för
sammanhållning och möten mellan de boende i området. Gaturummen ska vara grönskande och
trygga att vistas i, särskilt för barn. Hänsyn ska även tas till de kulturhistoriska värden som finns i
miljön kring Kroks mölla öster om planområdet samt de historiska vägsträckningarna
Almviksvägen och Atles gata2.

2

Se orientering i figur 2.
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3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Projektet ingår i influensområdet för Storstadspaketet men innebär ingen investering inom
Storstadspaketets åtaganden.
Projektet ingår i området för fördjupningen av översiktsplanen för (FÖP) för södra Hyllie och är
en del av det klimatsmarta Hyllie. Projektet har därför en prägel i att bidra till att utveckla hållbara
livsstilar, som tar till vara på och utvecklar ekosystemtjänster och där både produktion och drift
av bebyggelsen går i linje med Malmös och Hyllies klimat- och miljömål.
Projektet omfattas av Parkeringsstrategi Hyllie (godkänd av SBN 2015). Den utgår ifrån att
parkering i huvudsak ska lösas i mobilitetshus.
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Tidigare
Beslutsgrindar
Beslut om projektdirektiv togs av avdelningschefen för Stadsutveckling oktober 2020.
Markreservation för det norra bostadskvarteret (”1A”)
Fastighets Aktiebolaget Trianon har tilldelats en markreservation genom beslut i Tekniska
nämnden (TN-2021-1255) i maj 2021. Markreservationen avser del fastigheten Hyllie 4:2 och
omfattar ca 5 000 kvadratmeter BTA bostäder.
Kommande beslut
Markanvisningar
Under 2022 och 2023 kommer övriga bostads- och verksamhetsrelaterade byggrätter genomgå en
markanvisningsprocess via jämförelseförfarande. Det handlar om ca 50 000 kvadratmeter BTA
bostäder, ca 30 000 kvadratmeter BTA verksamhet. Efter markanvisningens period kommer
Fastighets- och gatukontoret att påbörja en utvärderingsprocess vilken kommer att följas av
tilldelningar i Tekniska nämnden.
Tilldelningarna kommer så småningom att efterföljas av tomträtts- och köpeavtal där kommunal
mark överlåts till blivande fastighetsägare.
Interna markupplåtelse
Förskole tomten kommer på sikt upplåtas till stadsfastigheter för utförandet av förskolan.
Fastighets- och gatukontoret kommer att ta fram upplåtelseavtalet.
Förskolan är inte beställd än av Förskoleförvaltningen. Bedömningen är i nuläget att den tas i
drift omkring året 2028.
3.5 Genomförande
Den föreslagna investeringen kopplat till detta objektsgodkännande omfattar genomförandet av
hela projektområdet, för projektområdets avgränsning se figur 2.
I Öster om Parken finns det ett stort fokus på hållbarhets och ekosystemtjänster vilket har lett till
beslutet att inleda en citylab certifiering för området i samarbete med Swedish Green Building
council. I praktik innebär det att projektgruppen kommer ta fram ett hållbarhetsprogram samt en
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handlingsplan som båda två kommer kunna biläggas tillkommande upphandlingar samt
upplåtelseavtal.
En förprojektering för projektets allmänna ytor har tagits fram och utgör grunden för
exploateringskalkylen som redovisas under paragraf 4 ”Ekonomi”. I det arbetet ingick det att
kontrollera områdets höjdsättning, ledningskopplingar samt att säkerställa hantering av VA samt
skyfall i parkens anslutning. För övrigt har förprojekteringen utforskat Gymlegatans3 gestaltning
samt dessa kopplingar mot Atles gatan så att en grön kontinuitet försäkras i området.
Flera hastighetsdämpande åtgärder planeras i områdets lokalgator för att säkerställa allmänna
ytors trygghet och tillgänglighet.
Möjligheten att ha en torgyta i norra anslutningen till mobilitetshuset är även under utredning.
Arkeologiska undersökningar har utförts och anses som helt klara i området enligt beslut från
Länsstyrelsen fattat den 20211104 med ärende nummer 431-12195-2021.
Året 2022 kommer detaljprojekteringen upphandlas och genomföras med en planerad byggstart
för byggatuskedet 2023. Bygg- och gatuskedet avser endast Gymlegatan och en lätt anpassning av
Atlesgatan.
Parallellt kommer under 2022-2023 ovannämnda kontors- och bostadsbyggrätter upplåtas genom
en markanvisningsprocess med jämförelseförfarande. Stadsbyggnadskontoret i dialog med
Fastighets- och gatukontoret har tagits fram gestaltningskrav för varje kvarter som kommer bli en
förutsättning i kommande markanvisning. Utöver den viktiga gestaltningsaspekten kommer
hållbarhet, klimat- och energifrågor spela en central roll vid utvärderingen av de olika
byggaktörernas förslag.
3.6 Potentiella föroreningar
I området har Ramboll under 2021 utfört en miljöteknisk markundersökning med syfte på att
översiktligt bedöma en potentiell föroreningssituation samt att föra ett resonemang kring lämplig
hantering av massor utifrån en potentiell föroreningssituation.
Utredningen påvisade att inga halter som kräver en sanering har påträffats i området. Alla
massorna kan dessutom användas inom området med fyllnadsändamål.
Spår av bekämpningsmedel hittades på vissa ställen men var förväntade. De ska tas i beaktande
om massorna ska flyttas utanför området.
Markundersökningen som är gjord hade som syfte att visa ett genomsnitt över halterna inom
området. Ska det ske masshantering bör en markundersökning göras utifrån det syftet.
Av det skälet finns det en prognos för marksanering kvar i budgeten varav det mesta ligger under
sanering under MKM.
3.7 Osäkerhet och risker
De risker och osäkerheter som bedöms finnas för projektets genomförande är:
o Detaljplanen blir överklagad
o Entreprenad- och konsultkostnader blir högre än kalkylerat
3

Gatan som löper mellan Hyllievångsparken och vårt projekt.
8 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

Mallversion 1.4

o Entreprenadupphandlingarna blir överklagade
o Hittills okända föroreningar upptäcks inom entreprenaden
o Osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna
Ovan risker och osäkerheter kommer hanteras i det fortsatta arbetet.

4. Tidplan
Händelse
BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN
Antagande av detaljplan
Projektering
Entreprenad byggator
Köpeavtal
Entreprenad färdigställande
BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen
Garantifas

Tidpunkt
Januari 2022
Maj 2022
2022-2023
2023-2024
2023-2025
2026-2028
2028
2028-2030
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5. Ekonomi
5.1 Projektkalkyl
De totala utgifterna för projektet beräknas till -109 mnkr. Totala inkomster från försäljningar och
kapitaliserade inkomster bedöms till 475 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 366 mnkr. Vissa
poster i totalkalkylen är inte längre att klassa som en investering respektive en inkomst på
balansräkningen, utan istället som en intäkt och kostnad på resultaträkningen (driften). Dessa
redovisas specifikt under rubrik 5.1.3.
Driftskonsekvenserna som projektet ger upphov till beräknas till -5,7 mnkr brutto och -1,5 mnkr
netto.
Projektkalkyl Exploatering

Tkr

Köpeskilling

350 000

Kapitaliserad avgäld

125 000

Summa inkomster

475 000

Allmän platsmark
Entreprenad

-50 000

Byggledning

-5 000

Projektering
Förprojektering

-6 500

Oförutsett

-500
-15 000

Kvartersmark
Fastighetsbildning

-500

Gemensamma utgifter
Ingående markvärde
Plankostnader
Arkeologi
Hantering av massor under MKM
Hantering av massor över MKM
Intern tid

-500
-3 000
-500
-2 700
-300
-18 000

Utredningar

-1 500

Oförutsett

-5 000

Summa utgifter

-109 000

Projektnetto

366 000

5.1.1 Utgifter
De totala utgifterna för projektet som helhet beräknas till -109 mnkr och innefattar lokalgator
och ett torg i området, liksom plantering av träd och belysning. Ett konstverk planeras också på
torget. Utgifterna är bedömda i prisläge januari 2022. Hittills bokfört i projektet är ca. 4 mnkr och
utgörs främst av plankostnader, intern tid, ingående markvärde samt utredningar, förprojektering
och arkeologi.
Vid fördelning av gemensamma utgifter, vilka i det här projektet består av interntid, sanering
under MKM, utredningar, arkeologi, ingående markvärde och oförutsett, har arealmodellen
använts där 30 % tillförts allmän plats och 70 % kvartersmark. Totala utgifter för allmän
platsmark uppgår då till -85,3 mnkr och utgifter för kvartersmark till -20,4 mnkr. Kostnader för
hantering av massor över MKM samt plankostnader klassas inte som investering och återfinns
istället under rubrik 5.1.3.
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5.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten för projektet är beräknad till 475 mnkr. Totalt marknadsvärde av tomtmark
inom projektet som kan säljas av kommunen, bedöms uppgå till 350 mnkr. Detta utgörs av
område för bostäder om ca. 36 500 kvadratmeter BTA och för kontor om ca. 18 500
kvadratmeter BTA. Den kapitaliserade avgälden från tomtmark som bedöms upplåtas med
tomträtt beräknas till 112 mnkr och utgörs av ett område för bostäder med hyresrätter om ca.
20 000 kvadratmeter BTA samt mobilitetshus om 13 200 kvadratmeter BTA. En förskola
kommer att upplåtas med intern markupplåtelse till stadsfastigheter, kapitaliserad avgift uppgår
till knappt 13 mnkr.
5.1.3 Resultatpåverkande poster i totalkalkylen
Utifrån projektets totalkalkyl framgår nedan att tekniska nämndens Resultatram för exploatering
påverkas till följd av detta projekt. Den totala resultatpåverkan uppgår till 334,9 mnkr där år 2025
visar stort positivt resultat, medan åren t om 2022 uppvisar mindre kostnader.
Resultatpåverkande intäkter och kostnader, Tkr

År -2022

År 2025

Totalt

Köpeskilling

0

350 000

Gatukostnadsersättning från exploatör

0

0

0

Summa intäkter

0

350 000

350 000

Bokfört värde kopplat till såld fastighet
Plankostnader
Rivning av byggnad / konstruktion
Hantering av massor över MKM
Provisorier

350 000

0

-11 800

-11 800

-3 000

0

-3 000

0

0

0

-300

0

-300

0

0

0

Summa kostnader

-3 300

-11 800

-15 100

Totalt per år

-3 300

338 200

334 900

5.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utbetalningar Inbetalningar Summa
-2021
-4 000
-4 000
2022
-8 500
-8 500
2023
-17 000
-17 000
2024
-9 000
-9 000
2025
-4 000
350 000
346 000
2026
-23 000
-23 000
2027
-18 500
-18 500
2028
-25 000
-25 000
Summa
-109 000
350 000
241 000
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5.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År

Intäkt

Kostnad

2024

-800

Kvartersmark
Intäkt
4 000

Kostnad
-95

2025

3 105
0

2028
Summa

Netto

0

-4 800

200

-5

-4 605

-5 600

4 200

-100

-1 500

Driftskonsekvenserna som projektet ger upphov till beräknas till -5,7 mnkr brutto och -1,5 mnkr
netto.
År 2025 bedöms två tomträttsavtal avseende bostäder respektive parkering tecknas. År 2028
bedöms internt markavtal med stadsfastigheter avseende förskola tecknas. Den totala intäkten för
de årliga avgälderna/avgifterna bedöms uppgå till 4,2 mnkr. Investeringar nedlagda på
kvartersmark hänförliga till dessa fastigheter bedöms uppgå till cirka -8,6 mnkr. Nuvarande
internräntesatsen om 1,25 procent har använts för att beräkna kostnaderna för aktiveringarna
hänförliga till kvartersmarken. De totala kostnaderna för kvartersmarken beräknas därmed till 100 tkr.
Investeringsutgiften för allmän plats beräknas till -85,3 mnkr och kommer aktiveras i takt med att
den färdigställs och tas i bruk. Ett mindre byggatuskede kommer genomföras under 2023 och
2024 och aktiveras 2024. Färdigställandeentreprenaden av lokalgator och torg bedöms pågå
mellan 2026 och 2028 och aktiveras 2028. För drift och underhåll har en schablon på 2,75
procent tagits upp. Kapitalkostnaderna baseras på avskrivning enligt schablon på 40 år, dvs 2,5
procent och för internränta har nuvarande internräntesats 1,25 procent använts.

5.4 Budgetavstämning
Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med i den av fastighets- och
gatukontorets planerade ekonomiska plan.
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