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1. Sammanfattning
2001 togs en preliminär detaljplan fram för kv Glasbruket och norra delen av kv Cementen.
Planområdet är beläget söder om Ribersborgsstranden mellan Vaktgatan och Sydkrafts
värmeverk intill hamnbassängen innanför Ön. Omfattningen är cirka 23 ha. DP 4637 antogs i
kommunfullmäktige 2006.
Detaljplanen berörde i huvudsak privatägd mark vars genomförande reglerades genom
exploateringsavtal. 2006 tecknades således exploateringsavtal mellan Skanska Mark och
Exploaterings AB, Ribersjö AB och Malmö stad. I samband med detaljplanen togs en
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram 2001. Då exploateringsavtalsförhandlingarna drog ut
på tiden, omarbetades MKB:n 2004 och 2005. Processen kring val och utförande av
efterbehandlingsåtgärder av den förorenade marken, gjorde att projektet drabbades av ytterligare
förseningar.
I samband med tecknandet av exploateringsavtalet med Skanska Mark och Exploaterings AB,
tecknades även ett bytesavtal mellan Malmö Stad och Skanska Mark och Exploatering AB.
Malmö Stad erhöll områdets detaljplanelagda skoltomt mot byggrätt för bostäder i detaljplanens
nordvästra hörn.
Detaljplanen möjliggjorde byggandet av nya bostäder och verksamhetslokaler, samtidigt som
befintliga föreningar, bland annat sjöscouter, kunde fortsätta sin verksamhet inom området.
Exploateringen medförde även byggande av skola, kaj, kajplan och allmänna platser.
Projektet har hanterat projekteringen och iordningställandet av allmän platsmark. Den
ekonomiska redovisningen kan hänföras till bytesavtalet med Skanska Mark och Exploatering AB
samt Malmö Stads upphandlade entreprenad avseende efterbehandling och byggande av kaj och
kajplan. All allmän plats inom detaljplanen byggdes ut. Fördelningen av kostnaderna fördelades
enligt procentsatser i exploateringsavtalet.

Plankarta (2006).
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2. Bakgrund, syfte och stadens mål
Kv Glasbruket och norra delen av kv Cementen, tillhör ett av Malmös äldsta industri- och
hamnområde. Vid tiden för detaljplanearbetet ägdes merparten av området av Malmö stad,
Ribersjö AB samt Skanska, vars verksamhet på platsen startade i början av 1900 talet. Inom
planområdet omfattades också delar av och hela mindre fastigheter, vilka ägdes av Kungsleden
Sydväst Fastighet AB, Limhamnshus Sverige AB, Cementa AB, Sydkraft Värme Syd AB och
Malmö Limhamns Järnvägs AB.

Foto från Skanska informationsblad

Med tiden avvecklades stora delar av industri- och hamnverksamheten, och området förfall under
en lång tid. Området kring kajen var brokigt och småskaligt, medan övrig bebyggelse var
industriellt präglad. I husen längs kajen bedrev flera föreningar olika typer av verksamheter. Här
huserade bland föreningarna Öresunds Sjövärnskår, Östra Pirens Båt och sportfiskeklubb,
KFUK-MS Sjöscoutkår och Malmö Sjöscoutkår sin verksamhet på platsen. Vidare utgick
fisketurbåten Pelle från kajen.
De befintliga vägarna inom området var anpassade för verksamhetsändamål, genom sin skala och
utformning. Gatunätet var slitet och i behov av upprustning. På vissa platser korsade järnvägsspår
gatorna. Det fanns inga cykelbanor och gångbanorna var i dåligt skick. Eftersom det inte
förekom någon genomfartstrafik var trafikmängden låg.
Den tidigare gällande detaljplanen reglerade området för industriändamål. De järnvägar och kajer
som ingår i planområdet var markerade som specialområden för järnvägs- och hamnändamål.
Syftet med den nya planen var att skapa ett attraktivt område för bostäder och verksamheter runt
Limhamns hamn. Vidare skulle den nya bebyggelsen knytas an till den befintliga i Limhamn.
Planområdet skulle utgöra den första etappen i utvecklingen av Limhamns gamla industriområde
till en blandad stadsdel kring hamnbassängen. Strukturen i detaljplanen behövde därför fungera
för en lång utbyggnadstid.
I förlängningen har projektet bidragit till att uppfylla det grunduppdrag som är fastställts för
exploatering i tekniska nämndens reglemente. Det vill säga att utveckla och avyttra planlagd och
byggklar mark, samt planeringen och utbyggnaden av allmän platsmark.
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Planområdets placering i förhållande till övriga etapper

3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar
3.1 Utfall i förhållande till leveransmål
3.1.1 Planarbete
Redan i Malmös översiktsplan från 2000 anges Limhamn som ett område lämplig för blandad
stadsbebyggelse med bostäder och verksamheter. Samma år utarbetas ett planprogram för
Limhamns industriområde, där planområdet ingår. Planprogrammet innehöll två alternativ för
markanvändning. A-alternativet föreslog en oförändrad markanvändning på Cementas fastighet
(Limhamn 156:l0). B-alternativet innehöll hela Glasbruket samt hela Scancems
verksamhetsområde. A-alternativet motsvarar den slutliga detaljplanen. Planområdet omfattar
Magasinsgatan, Packhusgatan, Barlastgatan och Vaktgatan och fastigheterna Malmö Cementen 3,
4, 5, 10, 14, Malmö Glasbruket 17, 21, 22, 23, Malmö Limhamn 150:1, 151:460, 156:10, 151:278,
151:285, 151:291, 6:1 samt S:2, totalt ca 23 ha. Detaljplanen antogs i KF den 30 aug 2006.

Plankarta (2006).
5 │ Fastighets- och gatukontoret │ Slutrapport

3.1.2. Konsekvensbeskrivning
I planarbetets tidiga skede utarbetades en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av FFNS
arkitekter (daterad 2001-03-14), samt en trafikkonsekvensutredning av Stadsbyggnadskontoret
och Gatukontoret. Den sistnämnda utredningen var klar i mars 2002, och utredde förutom
trafikprognoser Limhamnsgatans funktion och utformning. Då
exploateringsavtalsförhandlingarna drog ut på tiden blev utredningarna inaktuella som
planhandlingar. Trafikkonsekvensbeskrivningen kan idag betraktas som en idéskrift, och MKB:n
har lyfts in i planbeskrivningen från 2005.
Nya trafikprognoser och riskanalyser togs fram 2004 och 2005 och ersatte tidigare material.
Gatukontorets trafikprognos från 2004 landade i en ökad trafikmängd om 5000 fler
bilresor/dygn. Denna prognos har legat till grund för buller- och avgasberäkningar.
Industribullerutredningar genomfördes av Akustikgruppen i Malmö, och riskanalysen
genomfördes av Öresund Safety Advisers.
Sammanfattningsvis framlade utredningarna följande konsekvenser och åtgärder för
utbyggnaden:










Önskvärt att knyta ihop Limhamnsfältet med Ön
Kajområdets småskalighet bör behållas
En ruderatpark bör anläggas för att bevara industriområdets naturkvalitéer och den
industriella kulturmiljön
Lättare byggnader kan uppföras direkt med platta på mark
Alternativ A kommer att öka antalet bilresor med 7000-10 000/dygn. En trafiksäker miljö
kan skapas med hastighetsbegränsning 30 km/h i korsningar, samt fyra nya gång och
cykelbanor i anslutning till området.
För att säkerställa god boendemiljö i alternativ A måste efterbehandlingsåtgärder utföras
inom stora delar av området.
Buller från fjärrvärmeverket och Limhamnsvägen påverkar byggnationen.
VA-ledningssystemet anses klara planerad utbyggnad.

3.1.3 Exploateringsavtalet
Den 14 juni 2006 undertecknades exploateringsavtalet mellan Skanska Exploaterings AB,
Ribersjö AB och Malmö Stad. Exploateringsavtalets huvudpunkter reglerade hur marköverlåtelser
och kostnad för ny kaj och utbyggnad av gator skulle regleras mellan parterna.
I samband med tecknande av exploateringsavtal med Skanska Mark och Exploatering AB
tecknades även ett bytesavtal mellan Malmö stad och Skanska Mark och Exploatering AB. Malmö
stad erhöll den detaljplanelagda skoltomten (del av fastigheten Malmö Glasbruket 21) mot att
Skanska Mark och Exploaterings AB erhöll en byggrätt för bostäder i detaljplanens nordvästra
hörn (del av fastigheterna Malmö Limhamn 156:33, Malmö Glasbruket 22 och 23). I mellangift
betalade Skanska Mark och Exploatering AB 48 Mkr till Malmö stad.
Malmö stad tog ansvar för utbyggnaden av allmän platsmark, vilket reglerades i
exploateringsavtalet. Den verkliga projekterings och anläggningskostnaden av allmän platsmark
”gatukostnadsersättningen” reglerades i avtalet utifrån procent av ursprungligt markinnehav.
Kvartersmark som i detaljplanen blev allmän plats och allmän plats som blev kvartersmark
överläts utan ersättning mellan Malmö stad och fastighetsägarna.
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I exploateringsavtalet beräknades kostnaderna för utbyggnaden av allmän platsmark till ca 100
Mkr. Exploatörerna skulle till kommunen ställa godtagbar säkerhet för erläggandet av beräknade
gatukostnader. Entreprenaderna handlades upp gemensamt, kostnaderna fördelades enligt
procentsatser i exploateringsavtalen. Entreprenörerna för utbyggnaden av allmän plats fördelade
kostnaderna direkt via fakturering till respektive part.
3.2 Genomförande och tidplan
Detaljplanen medgav ca 300 lägenheter i flerbostadshus och 200 enbostadshus samt 50 000 m2
BTA för verksamheter. Den nuvarande miljön runt kajerna fungerade som inspiration för den
nya utformningen, genom en blandning av små klubbhus, bryggor, serveringar, hårdgjorda ytor
och ramper. Bostäderna skulle bestå av hus med 3 respektive 5 våningar. Dessa uppsatta mål
nåddes och behandlas vidare i detta avsnitt.
Utöver ny bebyggelse för bostäder och verksamheter, skulle exploateringen även involvera
byggande av skola, kaj, kajplan och allmänna platser. För vissa byggnader medgav detaljplanen
handel, kontor, restauranger, lager och lättare tillverkningsindustri. Detaljplanen fastlades att
exploatörer inom planområdet ska tillse så att nuvarande föreningar inom planområdet ska finnas
kvar efter utbyggnaden, något som också uppfylldes.
Beslut togs att genomförandefrågorna avseende markköp, fastighetsbildning och avtal skulle
samordnas av Fastighetskontoret tillsammans med Skanska mark och exploatering AB och
Ribersjö AB. Direkt efter att detaljplanen vunnit laga kraft förvärvades dock Riberjö AB:s
byggrätter av JM AB.
Detaljplanen fastslog att det var möjligt att bygga ut området succesivt, beroende på efterfrågan.
Genomförandetiden för projektet beräknades initialt till 10 år efter att detaljplanen hade vunnit
laga kraft. Projektet klarade dock inte den ursprungliga tidsplanen av flera anledningar.
Inledningsvis beror detta på att exploateringsavtalsförhandlingarna drog ut på tiden. Detta ledde
till att utredningsarbetena behövde revideras. Även efterbehandlingsåtgärderna behövde
förändras eftersom Naturvårdsvärdet ändrat gränsvärdena för förorenad mark. Att Malmö stad
överklagade denna förändring till Mark och miljödomstolen skapade ytterligare förseningar. När
efterbehandlingen väl genomfördes, upptäcktes större föroreningar än beräknat, vilket orsakade
ökade tidsåtgången och kostnaderna.
En annan orsak till förseningen ligger i det komplexa pussel som fick läggas för att tillgodose nya
byggnader till ungdomsföreningarnas verksamhet, som enligt detaljplanen skulle bevaras efter
områdets omvandling. Under tiden som kajen sanerades och byggdes om fick föreningarna
tillfälligt flyttas inom området. Nya byggnader som anpassades till deras verksamheter uppfördes
slutligen på kajen, vilket ger en blinkning till den tidigare bebyggelsestrukturen.
3.2.1 Allmän plats
Efter förhandlingar med fastighetsägarna inom planområdet enades man om en uppdelning av
entreprenadansvaret inom planområdet, där Malmö Stad tog upphandlingsansvaret för ny kaj och
kajplan. Skanska Exploatering AB tog ansvar för upphandling av övrig allmän platsmark.
Parker, gator och kajer är iordningställda och tillgängliga för allmänheten. Parken anlades i
enlighet med detaljplaneförslaget som en ruderatpark. Den allmänna platsmarken har byggts ut
vartefter husproduktionen har löpt på. Gatustrukturen är nu anpassad efter den nya blandade
bebyggelsen.
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3.2.2 Kajentreprenad
Kaj och kajplan handlades upp av staden som en totalentreprenad. Förfrågningsunderlag
skickades ut till elva entreprenörer och två konsulter. Två entreprenörer lämnade in anbud. Efter
utvärdering av inkomna anbud utsågs Skanska Sverige AB som entreprenör.
Entreprenaden omfattade ny kaj med stålspont om 400 m i den södra delen. I den norra delen
uppfördes 350 m träbryggor över strandskoning med sprängsten. Piren i Vaktgatans förlängning
breddades med 7 m inåt hamnbassängen. Kajen kompletterades med isättningssliprar och
flytbryggor. Kajplanen färdigställdes med plattsättning, plantering, belysning och asfalt.

Kajpromenad Glasbrukskajen, Foto Viktor Kjellgren

I detaljplanearbetet utfördes markprovtagning för geoteknik och förorenad mark som visade på
att efterbehandlingsåtgärder var nödvändiga. Inför entreprenaderna inom hela planområdet
utfördes därför en utökad provtagning enligt en rutnätsprovtagningsplan. Anmälan upprättades.
Samtidigt som anmälan skickades in ändrade Naturvårdsverket gränsvärdena till KM (Känslig
Markanvändning) och MKM (Mindre Känslig Markanvändning). Miljöförvaltningen godkände
inte Malmö stads och byggherrarnas anmälan om efterbehandlingsåtgärd utan ville ha in en
reviderad anmälan enligt Naturvårdsverkets nya gränsvärden.
Parterna tolkade inte Naturvårdsverkets nya gränsvärden på samma sätt, ärendet drevs till en
provning i Mark och miljööverdomstolen. Domstolens beslut innebar att Miljöförvaltningen fick
rätt i sin tolkning av gränsvärden i Barlastgatan, samt att Malmö stad och byggherrarna fick rätt
för sin tolkning av gränsvärden för Vaktgatan. En anmälan enligt domslutet lämnades in och
beslut om efterbehandling erhölls från Miljöförvaltningen.
I samband med efterbehandlingen inom kajentreprenaden uppdagades avsevärt större
föroreningar än vad som påvisats i den föregående markprovtagningen. Ny anmälan till
Miljöförvaltningen blev nödvändig då man inte tagit höjd för hur t.ex. olja i fri fas skulle
omhändertas i efterbehandlingsentreprenaden. Handläggningen medförde stillestånd i
entreprenaden och ökade kostnader som följd.
3.2.3 Skola
Glasbruksskolan är belägen vid Glasbrukskajen. Skolverksamheten startade HT 2016. Idag är det
en F-5 skola. Fullt utbyggd kommer skolan omfatta F-6 och totalt 525 elever. Skolfastigheten
Glasugnen 1 ingick i bytesaffären med Skanska som sanerade och terrasserade fastigheten innan
överlämnande till Malmö Stad. Stadsfastigheter uppförde skolan efter upprättande av ett internt
markavtal mellan Fastighets och gatukontoret och Stadsfastigheter.
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Glasbruksskolan, Foto Viktor Kjellgren

3.2.1 Bostadsbebyggelse
Innan bostadsbyggandet kunde påbörjas fick planområdets befintliga industriverksamheter med
störande verksamhet upphöra. För att klara av utsläpps- och bullernivåerna för
bostadsbebyggelse, ändrades således villkoren i tillståndet för fjärrvärmecentralen. Detta framgår
från Länsstyrelsens beslut 1996-07-11. Den initiala bedömningen att befintlig VA-struktur skulle
klara utbyggnaden visade sig vara felaktig, vilket krävde nya ledningsdragningar.
Utformning och antalet uppförda bostäder uppfyller vad som var detaljplanelagt. JM var först ut
med att bygga flerbostadshus ut mot kajen. 2010 byggde Skanska radhus längs Barlastgatan och
Vaktgatan samt flerbostadshus ut mot kajen.
3.2.4. Ideella föreningar
Byggherrarna och staden kom överens om att gemensamt verka för att de ideella föreningarnas
verksamhet skulle omplaceras inom området efter byggnationen. För att klara detta åtagandet
tecknades trepartsavtal mellan föreningar, byggherrar och Malmö stad. Först efter att
föreningarna flyttat från kajen kunde området däromkring exploateras. Flertalet föreningslokaler
hamnade inom bostadsbyggrätter i den nya detaljplanen. Befintliga byggnader fick ersättas eller
flyttas. De nya byggnaderna är uppförda enligt samma småskalighet som tidigare.
Öresunds Sjövärnskår
Föreningens befintliga byggnader fick rivas och ny byggnad byggas ute på piren. Öresunds
Sjövärnskår är en frivilligorganisation vilken har i uppdrag att utbilda och rekrytera ungdomar och
vuxna i den marina verksamheten. Utbildningen ska tillgodose försvarsmaktens behov av
personal till försvarsmaktens marina verksam samt insatser vid civila katastrofer och olyckor.

Öresunds sjövärnskår, Foto Viktor Kjellberg
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Malmö Sjöscoutkår
En byggnad fick rivas och återuppbyggas på ny plats. Den stora klubbstugan flyttades till ny plats.
Malmö Sjöscoutkår grundades 1950 och är idag en av Malmös största kårer. Före ombyggnation
och reparation av kajen hade kåren 130 medlemmar, idag är det fortfarande 130 medlemmar i
kåren. Medlemmarnas ålder ligger mellan 8 - 85 år. Kåren har seglingskolor under somrarna och
scouting under vintrarna med medlemmar från 8-18 år.

Malmö Sjöscoutskår, Foto Viktor Kjellgren

KFUK-MS Sjöscoutkår
KFUK-MS sjöscoutkårs är en verksamhet med seglande medlemmar. Under sommarhalvåret
fokuserar kåren på segling, navigering och sjövett. Under vinterhalvåret ligger fokus på navigering
och sjövett i teorin samt traditionell scouting med allemansrätt, knopar och naturliv. KFUK-MS
sjöscoutkår har ett nära samarbete med systerorganisationen. Samtliga byggnader som föreningen
nyttjade revs och ersattes av nya, på ny plats.

KFUK-MS Sjöscoutskår, Foto Viktor Kjellberg

Östra Pirens Båt och sportfiskeklubb
Fiskehoddor flyttades medan klubblokalen kunde stå kvar i befintligt läge. Östra Pirens Båt och
sportfiskeklubb bildades 1961 och har som mål att behålla intresset för båtsport, sjökunskap,
sportfiske och verka för en god kamratanda. Klubben har idag omkring 100 medlemmar och 67
båtplatser.

Östra pirens fiskebodar, Foto Viktor Kjellgren

M/S Pelle
Turfiskebåten M/S Pelle flyttade över sin verksamhet till Sundskajen på Ön inför ombyggnaden
av glasbrukskajen. M/S Pelle har valt att ligga kvar vid Sundskajen med sin verksamhet.
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3.4 Ekonomisk uppföljning
3.4.1 Projektkalkyl
Den ekonomiska redovisningen hänförs till bytesavtalet med Skanska Mark och Exploatering AB
samt Malmö Stads andel av utbyggnaden av allmän platsmark. Kostnaderna för allmän platsmark
fördelades procentuellt mellan exploatörerna, Skanska Sverige AB 74%, JM AB 14% och Malmö
Stad 12%.
Den ursprungliga kalkylen blev framtagen i samband med tecknandet av exploateringsavtalet.
Exploateringsavtalet tecknades i ett skede som byggde på tidiga gestaltningsskisser för området.
I exploateringsavtalet var det inte reglerat hur fördelningen av saneringskostnader skulle ske. En
senare överenskommelse under genomförande skedet gjorde att respektive markägare stod för
sina kostnader på egen mark. Det ska noteras att det inte fanns med några kostnader för sanering
i den ursprungliga kalkylen.
Vissa förbättringar i utformnings- och kvalitéfrågor av allmän platsmark gjordes i ett tidigt skede i
projektet med kostnadsfördelningar enligt ovan % fördelning.
Intäkter för föreningarnas upplåtelseavtal fanns inte med i den ursprungliga uppgjorda kalkylen
utan har tillkommit som kapitaliserad intern markupplåtelse med ca 19 mkr.
I entreprenaderna uppstod omfattande fördyringar av marksaneringen både inom kajsidan men
även av Vaktgatan. Resultaten från den inledande markprovtagningen inför efterbehandlingen
stämde dåligt med den verkliga markföroreningssituationen. Generellt påträffades mer och högre
halter av markföroreningar än vad projektet initialt kalkylerade med. Som nämnts ovan i 3.2.2
krockade Naturvårdsverkets nya riktvärden med den anmälan om efterbehandling som skickats in
till miljöförvaltningen. Miljöförvaltningens tolkning av riktvärdena innebar stora
kostnadsökningar för saneringen. Tolkningen innebar förutom att lägre halter skulle uppnås, även
tolkningen hur djupt saneringen skulle genomföras. Miljöförvaltningens beslut på inlämnad
anmälan överklagades ända upp till Mark- och Miljööverdomstolen. Det innebar att sanering fick
utföras ner till under grundvattennivån. Att göra åtgärder under grundvattennivå är kostsamma.
Allt vatten som pumpades upp skulle enligt miljöförvaltningens beslut skulle omhändertas som
förorenat avfall.
Spontkostnaderna för kajerna blev högre än kalkylerat. I samband med att spontentreprenaden
upphandlades rusade stålpriserna på världsmarknaden. Ökade stålpriser i kombination med
önskade krav på 100 års livslängd på stålkonstruktioner och stort djup ökade kostnaderna för
spontplanken dramatiskt. För att minimera kostnadsökningen av spont utfördes delar av kajen
med glasis och återvunnen järnvägsräls.
Sammantaget blev utgifterna ca 35 mkr högre än kalkylerat kopplat till dels kvalitetsförbättringar
inom allmän platsmark, dels omfattande saneringar samt sponten till kajerna
Det sammanlagda projektnettot blev ca -5,5 mkr.
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Vid rivning av den gamla Glasbrukskajen påträffades olja i frifas.

3.4.2 Nyckeltal

Projektkalkyl
Försäljning av tomtmark
Kapitaliserad intern markupplåtelse
Summa inkomster

Beslutad
Faktisk
kalkyl 2007 kalkyl 2017 Avvikelse
48 000
48 000
0
0
18 951
18 951
48 000
66 951
18 951

Ingående markvärde
Exploateringsutgifter

-9 638
-27 195

-9 638
-62 844

0
-35 649

Summa utgifter

-36 833

-72 482

-35 649

11 167

-5 531

-16 698

Projektnetto
4. Erfarenheter

4.1 Slutsatser och förslag på förbättringar
4.1.1 Förorenad mark
Stort arbete lades på att komma till en gemensam tolkning av Naturvårdsverkets generella
riktvärden. Oenigheten ledde fram till att en förvaltningsövergripande grupp bildades för att finna
en gemensam tolkning och klargöra hur det gemensamma arbetet med förorenad mark inom
kommunen skulle bedrivas. Vi kan konstatera att gruppens arbete har bidragit till att arbetet i dag
fungerar avsevärt bättre. Erfarenheterna från saneringen av glasbruket används i dag vid
bedömning av kostnader för att kalkylera ett värsta fall senario. Erfarenheten att trots en
noggrann provtagning kan verkligheten se väldigt annorlunda ut när väl schaktningsarbetena
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påbörjas. Saneringen i glasbruket ledde även till att ett forskningsprojekt utfördes för att
undersöka till vilken nivå under mark som djurliv kan förekomma.
4.1.2 Gatukostnadsersättning
Enligt exploateringsavtalet skulle kostnader för utbyggnad av allmän platsmark betalas av
parterna vart efter kostnaderna uppstod. Ombyggnaden av kaj och kajplan var väldigt komplext
och komplicerat. Arbetet med fördelning och godkännande av ändrings och tilläggsarbeten blev
omfattande där parterna fick lägga mycket tid på att enas om en kostnadsfördelning.
4.1.3 Exploateringsavtal
En viktig lärdom är att upprätta tydliga exploateringsavtal med enkla fördelningsnycklar om man
väljer att ta ut gatukostnad efter verkligt utfall. För att tolka exploateringsavtal till DP4637
upprättades en Excel –matris. Matrisen låg till grund vid fördelning av samtliga
entreprenadfakturor inom projektet. Enligt exploateringsavtalet var Malmö stad ansvarig för det
bristande underhållet av glasbrukskajen. I efterhand kan konstaterats att miljöskulden inom
kajområdet var mycket värre än vad som kunde misstänkas vid täckandet av exploateringsavtalet.
4.1.4 Ideella föreningar
Under hela om och -utbyggnaden bedrev fyra ideella föreningar sin verksamhet parallellt med
husbyggnad och gatuentreprenader. Ett stort arbete lades vid att ordna provisorier och förhandla
med respektive förening. Om liknande situation blir aktuell bör man om möjligt tillfälligt flytta
hela verksamheten till annan plats under byggnationen. Stor risk för att ett moment 22 uppstår
där ingen kan komma fram i sina respektive projekt/verksamheter.

5.2 Överlämnande
Enligt gällande rutin har även erforderliga handlingar lämnats vid möte för överlämnande.
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