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Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2021-06-07

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SBN-2021-279

Kommunfullmäktige

Yttrande över Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda Sillabanans
rekonstruktion STK-2021-302
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förslagsställaren önskar ge stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kulturnämnden i
uppdrag att utreda möjligheterna att under sommarmånaderna återupprätta en persontågtrafikering av den så kallade Sillabanan. Tågtrafiken ska minna om gångna tider och föreslås
därför drivas av ånglok. Att investera i spårburen trafik är kostsamt. Förutom nya spår behöver bland annat banvallens bärighet säkerställas. Redan planerad och genomförd stadsutveckling begränsar en eventuell bana till att endast gå längs Ribersborgsstranden. Tågtrafiken
skulle även utgöra en barriär för besökarna på Ribersborgsstranden. Stadsbyggnadsnämndens samlade bedömning är därför att föreslå kommunfullmäktige att motionen om att utreda Sillabanan för framtida persontågtrafik avslås.
Yttrande

Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ), den så kallade Sillabanan, har precis som det framgår av
motionen en lång historia. Det är nu 70 år sedan persontågtrafiken på banan avvecklades.
längs sträckan. År 2009 revs rälerna längs Ribersborgsstranden upp och den tidigare bangården i Limhamn avvecklades i samband med uppförandet av bebyggelsen i Limhamns sjöstad.
Att investera i spårburen trafik är kostsamt. Förutom nya spår behöver bland annat banvallens bärighet säkerställas. Fastighets- och gatukontoret har låtit göra en grov kostnadsberäkning av investeringsbehovet i bana och lokstall. Den landar på ca 60 miljoner kronor. Underhållskostnader och investeringar i fordon tillkommer.
Redan genomförd och planerad stadsutveckling begränsar en eventuell bana till att inte
sträcka sig längre västerut än till Geijersgatan och längre österut än till Mariedalsvägen. Förutom nämnda investeringar skulle trafiken även utgöra en barriär för besökarna på Ribersborgsstranden.
Sett ur dessa perspektiv föreslår stadsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige avslår motionen.
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ordförande

Sofia Hedén (S)
sekreterare

Kristina Andersson
Reservation

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att anse motionen besvarad.

