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Servicenämnden
Datum

2018-06-05

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

SN-2018-342

Kommunfullmäktige

Yttrande, Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för
Museispårvägen
Servicenämnden beslutade den 28 maj 2018 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden förvaltar byggnaden Hangaren och hyr ut halva byggnaden till Malmö
museer som i sin tur upplåter lokalen till Museispårvägen i Malmö. Arbetet med att
detaljplanera ytan framför Hangaren har pågått en längre tid. Under denna tid har
servicenämnden tagit fram ett antal olika lösningar på ersättningshall för Hangaren.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Yttrande

Servicenämnden förvaltar Hangaren och hyr ut halva byggnaden till Malmö museer. Malmö
museer i sin tur upplåter lokalen till Museispårvägen i Malmö som vinterförvarar och
underhåller de spårvagnarna som trafikerar museispårvägen vid Slottsholmen under
somrarna.
Under cirka 10 års tid har det har pågått ett arbete med att detaljplanera ytan framför
Hangaren, kvarteret Carl Florman. Under arbetet med detaljplanen har servicenämnden fört
dialog med tekniska nämnden och Malmö museer om konsekvenserna av detaljplanens
genomförande.
Tillsammans har vi tittat på möjligheter att säkerställa spårvagnarnas in- och utpassage utan
att minska antalet bostäder. På grund av att spårvagnarna måste transporteras på lastbil med
släp och inte kan dras ut krävs det att i stort sett hela betongytan framför Hangaren hålls
obebyggd, vilket gör det omöjligt att exploatera i området.
Servicenämnden har, tillsammans med Malmö museer, tagit fram flera olika förslag på
ersättningshall för Hangaren som uppfyller de behov som finns. Placering för
ersättningshallen föreslås vara på baksidan av Tekniska muséet i direkt anslutning till de
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befintliga spårväsgspåren. Detta för att slippa transporter som är dyra och som utsätter
vagnarna för slitage.
Kostnaden för ersättningshall har varit flera alternativ mellan 1,5 miljon kronor och 25
miljoner kronor. Det mest grundläggande är en enkel isolerad hall enbart för vinterförvaring
utan möjlighet till att underhålla och serva vagnarna och det dyraste till en arkitektritad hall
innehållande verkstad, omklädningsrum, utställning, mötesrum med mera.
Kostnaden för en investering i en ersättningshall skulle täckas av servicenämndens hyresgäst
Malmö museer genom hyresavtal.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare
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Gemensam muntlig reservation från Moderaterna och Liberalerna.
Muntlig reservation från Sverigedemokraterna.

