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1. Sammanfattning
Träpanelen är ett exploateringsområde längs Galgebacksvägen beläget i norra Oxie.
Exploateringsavtal för Träpanelen (Diarienummer F8/2005) skrevs 2005-02-05 och ingicks av
Malmö stad och bolaget Fastighets AB Träpanelen. Alla kostnader för projektering och
byggnation av allmän platsmark enligt detaljplan (Dp4737) ska till 100 % bekostas av exploatören.
Objektsgodkännande godkändes i Tekniska Nämnden 2018-04-24.

Exploatör byggde bostäder under vintern 2017/18. Därefter har fastighets- och gatukontoret
färdigställt allmän platsmark med park, naturområde och lokalgata i kvarteret samt en anslutande
gång- och cykelväg längs Galgebacksvägen.
Fastighets- och gatukontorets har inom projektet färdigställt följande:





Ombyggnad av Galgebacksvägen med gång- och cykelbana på dess västra sida
Lokalgata genom exploateringsområdet
Park genom exploateringsområdet samt naturlik plantering längs Galgebacksvägen

Entreprenör har varit det lundabaserade byggföretaget VBA. Kostnaden beräknades
ursprungligen till 6 000 tkr men uppgick slutligen till 6 914 tkr.
Driftskonsekvenserna brutto uppgår till 560 tkr, jämfört med 600 tkr i objektsgodkännandet.
Netto uppgår driftskonsekvenserna till 330 tkr. Jämfört med driftskonsekvenserna i
objektsgodkännandet på 183 tkr så har driftskonsekvenserna netto ökat, vilket beror på att
finansieringen från exploatör har sjunkit då inte alla fakturor betalats. Vi har alltså lägre
driftskonsekvensintäkter som täcker kapitalkostnaderna (avskrivning och internränta).
Projektet drabbades av försening om ca 5 månader och en fördyrning om 914 tkr gentemot
budget. Detta berodde främst på förseningar i entreprenaden, orsakade av att den allmänna
platsmarken ej överlämnades i byggbart skick av den exploatör som byggt bostäder på
angränsande tomtmark. Bland annat hade stora mängder schaktmassor av okänt ursprung lagts
upp utan marklov på allmän plats och ej transporterats bort. Vidare hade exploatören ej någon
kontaktperson som FGK kunde diskutera praktiska gemensamma frågor med.

Exploatören har betalt exploateringskostnaderna till ca 63 %. Kvarvarande fakturor har man
bestridit och ej heller godkänt att den överenskomna säkerheten tas i anspråk för delbetalning av
dessa. Därför går ärendena vidare till stämning vid tingsrätten via Svea Inkasso, som har hanterat
inkassoärendena.
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2. Bakgrund, syfte och stadens mål

Detaljplan Dp 4737. Område markerat med röd linje omfattar åtgärderna på allmän platsmark inom projektet

Detaljplanen Dp 4737 har syftet att göra det möjligt att uppföra ca 120 st enfamiljshus. Den
föreslagna bebyggelsen ska kopplas till befintlig bebyggelse och omgivande grönområden på ett
naturligt sätt. Vidare anger Dp 4737 att vägnätet till och i planområdet ses över för att dämpa
Galgebacksvägens karaktär av genomfartsled samt knyta ihop Kullaholmsvägen med planområdet
vägnät.

Fastighets- och gatukontorets uppdrag är att färdigställa områdets allmänna platsmark i enlighet
med detaljplanen. Åtgärderna nedan är projektets effektmål som sammantaget skapar
tillgänglighet till och inom kvarteret Träpanelen samt ökar dess attraktivitet.
-

-

Gång- och cykelväg längs Galgebacksvägen bidrar till att vägrummet smalnas av och
minskar vägens karaktär av genomfartsled. Gång- och cykelvägen ansluter till en befintlig
g/c-väg och knyter ihop det nya kvarteret med äldre bebyggelse i Oxie. Detta bidrar till
en ökad tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister samt främjar användandet av
andra transportmedel än bil.
Anläggandet av naturlika planteringar ger de boende ett visuellt skydd mot trafiken på
Galgebacksvägen.
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-

Förlängningen av den befintliga Kullaholmsvägen knyter ihop äldre bebyggelse med den
nytillkomna i planområdet.
Kullaholmsparken som är placerad mellan befintlig och nytillkommen bebyggelse skapar
en grön ridå mellan bostäderna som här ligger ganska nära varandra. Parken skapar också
ett bilfritt gångstråk och är en plats för rekreation och samvaro för de boende i
närområdet.

Objektsgodkännandet godkändes i Tekniska Nämnden 2018-04-24 och målsynkroniserades
ursprungligen med det dåvarande Målområde 8 En ekologiskt hållbar stad, genom åtagandet
”Gatukontoret åtar sig att utveckla utbyggnadsområden attraktivt”.
Under innevarande år svarar projektet mot det aktuella KF-målet Stadsutveckling och klimat
där det i budgettexten för 2020 slås fast att:
”Genom att arbeta aktivt och strategiskt med stadsplanering ska Malmö byggas helt. Ökad
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är i fokus. För såväl den ekologiska hållbarheten
som för Malmöbornas trivsel är det viktigt med gröna inslag i staden. Staden ska fortsätta att
utveckla arbetet med att tillgodose grönytor, fler träd och mer biologisk mångfald. ”
Projektet bidrar samtidigt till uppfyllandet av Tekniska nämndens grunduppdrag kring
ansvarsområden rörande
-

Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark (jfr Tekniska reglementet §7)
Kommunens trafik och infrastruktur (jfr Tekniska reglementet §8)
Exploatering av mark inom kommunen (jfr Tekniska reglementet §4)

Nämndens ansvar för utveckling av mark, utöver vad som anges i grunduppdragen ovan,
omfattar slutligen ”utformning av det offentliga rummet för att skapa förutsättningar för stadens
sociala hållbarhet, så att det offentliga rummet är tillgängligt för alla genom att det offentliga
rummet fylls med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter. Nämnden ska tillgodose en god
stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet.” (jfr Tekniska reglementet §7)
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Illustrationsplan för Kullaholmsparken

3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar
3.1 Utfall i förhållande till leveransmål
Alla leveransmålen för projektet uppnåddes, nämligen färdigställande av:
-

Park och naturområde genom exploateringsområdet
Lokalgata genom exploateringsområdet
Gång- och cykelbana på den västra sidan av Galgebacksvägen
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En del av parken med sin slingrande gångstig, formade gräsytor och lök- träd- och buskplanteringar

Grusad yta med plats för några utegymredskap

Förutom leveransmålen gjordes två standardhöjningar av Galgebacksvägen genom:
-

byte av gammal gatubelysning längs en del av Galgebacksvägen.
Förbättrad avrinning från vägbanan genom anläggandet av svackdike med
dräneringsledning i naturytan intill vägen.
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3.2 Genomförande och tidplan
Enligt den ursprungliga tidplanen skulle byggstart vara 2018-08-01 samt slutbesiktning och
överlämning för garantiskötsel 2018-12-13. Istället blev byggstarten den 18-10-01 och
slutbesiktningen 2019-05-14 vilket sammantaget blev en försening på ca 5 månader.

Förseningen berodde på flera saker men främst på att exploatören ej hade överlämnat den
allmänna platsmarken i byggbart skick. Flera situationer uppstod som det ej var planerat eller
budgeterat för.

En ca 4 m hög. 5 m bred och 90 m lång jordvall upplagd utan upplåtelseavtal på allmän plats längs Galgebacksvägen

-

Exploatören hade utan marklov lagt upp mycket stora volymer schaktmassor med okänt
innehåll längs både Galgebacksvägen samt vid Kullaholmsparken/järnvägsrälsen.
Projektet övervägde att flytta massorna i egen regi men efter diskussion i styrgrupp
beslutade styrgruppen att vänta på att exploatören tog bort massorna. Detta skedde sent
omsider under våren 2018 efter många påtryckningar. Dock utfördes inte arbetet korrekt
trots tydliga anvisningar. Exploatören körde bort vissa massor medan andra volymer
endast förflyttades 100 m bort till den planerade parkmarken. Vissa massor flyttades inte
alls.

-

De tillförda massorna i parken medförde att höjderna som projekteringen utgått från
förändrades markant och härmed blev bygghandlingarna felaktiga. Projektet valde i detta
läget mellan att lägga ytterligare tid på att diskutera med en ovillig exploatör, eller att
projektera om. Det senare alternativet valdes för att bibehålla framdrift i projektet och
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även för att minimera förseningskostnaderna som entreprenören enligt kontrakt hade rätt
till.
-

De massor som överhuvudtaget ej tagits bort av exploatören valde projektet att själv
förflytta, vilket tog ytterligare tid.

En ca 2,5 m hög och 5 m bredd jordvall upplagd längs järnvägsrälsen på allmän plats

Högar av krossmaterial som lämnats kvar på allmän plats

-

När alla felaktiga massor korrigerats uppstod frågor kring markmiljön, vilket krävde
ytterligare utredning och provtagning innan entreprenaden kom igång.

-

Under entreprenadens gång återfanns mycket skräp och kvarlämnat byggmaterial i jorden,
vilket tog tid och kostade extra att sortera ut.
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-

Den matjord som efter schaktkorrigeringar fanns på platsen var ej av tillräckligt god
kvalitet för att plantera i. Ny jord behövde köpas in, vilket i sin tur försenade planteringen
som blev förskjuten från hösten 2018 till våren 2019.

-

Exploatör hade byggt gata samt cykelparkering på allmän plats och detta behövdes rivas
och återställas på rätt sätt, vilket tog extra tid i anspråk.

Cykelparkering som delvis byggts på allmän plats

3.3 Avsteg från Teknisk handbok
Inga avsteg har gjorts från Teknisk handbok
3.4 Ekonomisk uppföljning
3.4.1 Projektkalkyl
Beslutad ram om 6 000 tkr togs i Tekniska nämnden i mars 2018. Totala utgifter i projektet
uppgår per 20-04-15 till 6 914 tkr. Det innebär ökade utgifter på 914 tkr (15 % över beslutad ram)

Driftskonsekvenserna brutto uppgår till 560 tkr, jämfört med 600 tkr i objektsgodkännandet.
Netto uppgår driftskonsekvenserna till 330 tkr. Jämfört med driftskonsekvenserna i
objektsgodkännandet på 183 tkr så har driftskonsekvenserna netto ökat, vilket beror på att
finansieringen från exploatör har sjunkit eftersom fakturorna inte har betalats. Vi har alltså lägre
driftskonsekvensintäkter som täcker kapitalkostnaderna (avskrivning och internränta).
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Driftskonsekvenser

Beslutad ram Faktiskt utfall

Driftskonsekvenser kostnader

-600

-560

Driftskonsekvenser intäkter

417

230

Driftskonsekvenser netto

-183

-330

Avvikelse – ökade kostnader uppstod för:
-

bortkörning av olovligt upplagda massor
omprojektering och framtagning av nya bygghandlingar
förseningsavgift gentemot entreprenör innan entreprenaden kunde starta
kompletterande markmiljöundersökningar på de ytor där bortforslad schakt legat tidigare
kompletterande markmiljöundersökningar på de ytor där schakt återigen olovligen lades
ut i parkmark
extra arbetstid för projektledare, ombud samt byggledare
rivning gata och cykelparkering som exploatör felaktigt byggt på allmän plats
svackdike och dräneringsledning i naturlik plantering längs Galgebacksvägen som ej fanns
med i den ursprungliga mängdförteckningen
belysning längs Galgebacksvägen som ej fanns med i den ursprungliga
mängdförteckningen.

Enligt exploateringsavtal och beslutad ram så ska finansieringen från exploatören vara 100 %.
Exploatören har fakturerats 6 903 tkr och av dessa är 4 354 tkr betalda (63 %). 2 549 tkr är
obetalda och har skickats till inkasso. Dessutom har en räntefaktura skickats på 111 tkr som ej
har betalats. I nuläget kvarstår 10 tkr i upparbetade kostnader att fakturera exploatör samt
kommande garantiskötselkostnader och interntid.

4. Återstår
4.1

Kvarstående aktiviteter

Samtliga leveranser inom projektet är utförda.
Däremot återstår remsor i tomtgränsen mellan allmän plats och tomtmark som exploatör ej
färdigställt, se bild nedan. Här ligger fyllnadsmaterial mm i dagen och ger ett ovårdat intryck med
ogräs mm. Det finns en risk att allmänheten uppfattar dessa ytor som stadens och att det kan
inkomma klagomål till fastighets- och gatukontoret. Bristen har påtalats för exploatör vid ett
flertal tillfällen och senast 2019-04-16, dock har inget åtgärdats.
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Tomtmarken bredvid bostadshusen är ej färdigställd och full av ogräs

Tidigare har nämnts i denna rapport att exploatör ej betalt alla fakturor som avser färdigställandet
av allmän plats. Ärendet har lämnats vidare till stämning vid tingsrätten via Svea Inkasso, som har
hanterat inkassoärendena.
Trots att de ekonomiska konsekvenserna inte är helt klarlagda väljer vi ändå att avsluta projektet
då entreprenaden är slutförd samt överlämnad till Avdelningen för offentlig miljö och det är
ovisst hur lång tid den rättsliga prövningen kommer att ta.

5. Erfarenheter
5.1 Slutsatser och förslag på förbättringar
Malmö stad eftersträvar en god, tydlig och fortlöpande kontakt med exploatörerna. Exploatören
har i detta fallet saknat en tydlig kontaktperson eller byggprojektledare och det har varit väldigt
svårt att föra en kontinuerlig dialog. De frågor som fastighets- och gatukontoret under
genomförandetiden behövt diskutera, bollades runt obesvarade mellan exploatörens olika
avdelningar. Under en kort period var det den externe kvalitetsansvarige som förde exploatörens
talan men denna person avslutade hastigt sitt uppdrag. Därefter tog det flera veckor innan en ny
person fick en motsvarande roll, innan denna person också hastigt slutade. Fastighets- och
gatukontoret har i och för sig även haft flera projektledare vilket kan ha spelat en viss roll i
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överlämningsfaserna, men torde inte ha påverkat kvaliteten under själva entreprenad- och
genomförandeperioden.

5.2 Överlämnande
Överlämnande skedde 2019-09 17. Protokoll för överlämnandet daterat till detta datum finns i
projektmappen ”Träpanelen 8478 ” i projektstyrningssystemet Antura. Garantiskötsel gäller tom
2021-12-31.
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