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SAMMANFATTNING

Områdena kring Övägen och Strandgatan har genomgått en stor förändring då befintliga
industrimark och hamnområde har ersatts av bostäder, skola, park m.m. De befintliga gatorna är
inte anpassade efter denna exploatering och behöver delvis byggas om, med en mer
ändamålsmässig utformning med bl.a. säkra stråk och passager för gång- och cykeltrafikanter.
Strandgatan behöver anpassas för att liera med tröskelnivåer för de nya byggnaderna på
kringliggande fastigheter. Övägen och Strandgatan får ett nytt ledningssystem för
omhändertagande av dagvatten. Övägen förses med nya tillgänglighetsanpassade busshållplatser
och en plats för hyrcyklar och nya cykelställ anläggs i anslutning till hållplatserna. I projektet ingår
även att rusta upp kalkugnsparken.
Finansiering:
Kostnaden för genomförandet av detta projekt är beräknad till

37 900 000 kr.

Exploatörer:

6 950 000 kr

Överföring av gatukostnadsersättningar från fd
fastighetskontoret hänförliga till markförsäljningar
inom DP5121 resp. DP5134:

8 100 000 kr

Nettofinansierat:

22 900 000 kr

Ökad driftskonsekvens för projektet beräknas uppgår till 1 400 000 kr/år (nettokostnad).
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BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR

Sedan flera år tillbaka pågår en ombyggnation av Limhamns tidigare industri- och hamnområden.
Fabriksområden, kaj, spårområden m.m. förvandlas till bostadsområden, skolor och allmän
platsmark såsom kajstråk, parker och torg.
Övägen och Strandgatan är, som ett led av den pågående exploateringen i området, i behov av en
ombyggnation.
Övägen, som är den enda förbindelsen ut till ön, byggs om på en sträcka av ca 600 m.
Strandgatan byggs om på en sträcka av ca 150 m. I anslutning till dessa byggs även
kalkugnsparken om till ett mer attraktivt parkområde.
Kring projektområdet ligger olika former av bebyggelse och området gränsar till flera olika
detaljplaner med tillhörande avtal som delvis finansierar kostnaderna för ombyggnationen.
DP4977, DP5134, DP5121, DP5099, DP5302.
Bebyggelsen i närheten består i söder mestadels av bostäder i form av mindre flerfamiljshus eller
små gathus i en till tre våningar. I anslutning till denna bebyggelse ligger kalkugnsparken (DP
5121) med en bevarad, dock övervuxen kalkugn.
Längst Övägens södra sida ligger Dragörkajen (DP4977 och DP5134) som fram till 1999 innebar
färjeverksamhet med bilfärjor till Dragör i Danmark. De gamla färjeterminalerna revs 2013 till
förmån för nu byggda flerbostadshus, parhus samt en kontorsfastighet.
Norr om Övägen (DP 5099 och DP 5302) ligger Cementenområdet som tidigare dominerades av
cementtillverkningen i Limhamn och dess tillhörande järnväg till dessa tunga industrier.
Industrimarken har det senaste decenniet sanerats och exploaterats med flerbostadshus, park,
skola m.m. Området är under pågående exploatering.
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Fig 1. Röd färg visar aktuellt område som är föremål för ombyggnation
2.1 Syfte
Syftet med färdigställandet av allmän platsmark är att erbjuda de boende i området med attraktiva
och trygga utemiljöer. Gatumiljön ska anpassas till exploateringen i området. Från att gatorna
tidigare varit trafikerade av till stor del tung trafik (hamn- och fabriksverksamhet) trafikeras
området nu av betydligt fler personbilar, fotgängare och cyklister.
Övägens kompletteras med separerade gång- och cykelbanor på ömse sidor av vägen. Dagens
trädplantering ersätts med träd och buskar som är bättre anpassade till det havsnära klimatet.
Planteringsytan ökar i storlek och träden ges bättre förutsättningar avseende komposition och
storlek på växtbäddar. Dagens träd i gatan har genom åren haft svårt för att växa till större
kvaliteter. De befintliga hållplatserna längst gatan byggs om med fullvärdig
tillgänglighetsanpassning. I anslutning till en av busshållplatserna kommer en station för hyrcyklar
att anläggas samt en på- och avstigningsplats.
Korsningen Övägen/Strandgatan hastighetssäkras genom att göras upphöjd. Tydliga,
tillgänglighetsanpassade korsningspunkter med övergångsställen med taktila ledstråk bidrar till
ökad säkerhet och upplevd trygghet. I denna upphöjda korsning ansluts området i norr genom
Kölgatan. Övägens ombyggnad fortsätter ut mot ön med separerade gång- och cykelbanor som
görs genomgående och ges företräde vid anslutande gator och infarter. En upphöjd gång- och
cykelpassage anläggs över vägen i höjd med Ökajens östra sida och det nybyggda kontorshuset på
Dragörkajen. Övägens avvattning förbättras genom att en ny dagvattenledning anläggs i gatan
fram till Strandgatan där den läggs vidare söderut. Tidigare avvattnades gatan m.h.a stenkistor
under gatumark.
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Strandgatan byggs om och anpassas i nivå till de nybyggda husen nära korsningen med Övägen.
Ny dagvattenledning förläggs i gatan som ersätter befintlig kombinerad dag- och
spillvattenledning. Den idag kombinerade ledningen behålls för att fungera som enbart
spillvattenledning. Körfälten kompletteras med trädplantering varvat med på- och
avstigningsplatser som anläggs längst västra sidan av gatan. Gång- och cykelbanan breddas med
tydligare separering mellan de bägge trafikslagen då gångbanan blir plattbelagd.
Kalkugnsparken utvecklas till att bli en park som uppmuntrar till att vistas i. Befintliga träd
bevaras och kompletteras med ytterligare planteringar, hängmattor och bänkar i söderläge
anordnas. Parken förses med gångvägar i grus och murar i natursten. Kalkugnen i parken, med
anor från tidigt 1700-tal, kommer att lämnas orörd, men marken som omgärdar kullen idag får en
gångyta av sågad natursten, glacis, vilket gör att kullen blir betydligt mer framträdande än idag.
Östra delen av parkområdet iordningsställs med träd och buskar och häckar. En boulebana
anläggs också på denna yta.
2.2 Avgränsning
Övägen byggs om mellan Sundskajen ute på Ön och kurvan där Limhamnsvägen övergår i
Kalkbrottsgatan (se fig. 2). Strandgatan byggs på en sträcka av ca 150 m.

Kalkbrottsgatan

Kv Hummern 11

Fig 2. Röd streckad linje visar avgränsning för ombyggnation.
2.3 Effektmål
Målet är att förse de boende med ändamålsenlig gatumiljö. Limhamnsvägen/Övägen och
Strandgatan förvandlas från tidigare industriväg (se fig 3) till en stadsmässig gata anpassad till de
miljöer som omger gatorna.
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Fig 3. Gatuvy Övägen fr 2011.
Ombyggnationen kommer att innebära ökad framkomlighet och säkerhet för oskyddade
trafikanter och ökad upplevd trygghet. Biltrafiken får bibehållen framkomlighet med ökad
tydlighet för bilister.
Övägen anpassas med anslutningar till gatorna i exploateringsområdet norr om Övägen för ökad
framkomlighet mellan kvarteren i området.
Gatunivån anpassas så att den lierar med nybyggda hus i korsningen Strandgatan/Övägen.
Ombyggnationen av gatorna och parken ska bidra till att området ska bli mer attraktivt med ökad
trivsel och ökade möjligheter till umgänge i de offentliga miljöerna.
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Fig 4. Illustration Övägen vid Kalkugnsparken.
2.4 Leverans- och projektmål
Leveransmålet är anläggande av ovan nämnda gator och parkmark. I korthet innebär
ombyggnaden flera olika ändringar och tillkommande inslag.
-

Tillgänglighetsanpassade busshållplatser längst Limhamnsvägen/Övägen. Ökat antal
(fördubbling) cykelställ i anslutning till dessa.

-

Ny hyrcykelstation

-

Nya träd och mer till området anpassad växtlighet.

-

Ny dagvattenhantering av Limhamnsvägen/Övägen.

-

Cykelbana anläggs på Limhamnsvägens/Övägens södra sida.

-

Hastighetsdämpande åtgärder såsom upphöjd korsning och upphöjd gång- och
cykelöverfart. Dessa korsningar knyter samman gång- och cykeltrafiken från
kringliggande områden.

-

Separerad cykelbana längst Strandgatan.

-

Ny dagvattenledning i Strandgatan.

-

Upprustad park och utvecklat parkområde med trivsamma vistelseytor och bouleplan.
2.5 Målsynkronisering

Projektet erbjuder och förhåller sig väl till olika mål och Malmö stad, bl.a.
kommunfullmäktigemålet att Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är
enkelt att göra hållbara val. Omformulera Projektet anknyter till målet genom att:
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•

Erbjuda attraktiva stadsmiljöer och trafiksystem med låg miljöpåverkan.

•

Främja Malmöbornas tillgång till natur, parker och vattenområden.

•

Erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser för fritid, rekreation och
evenemang.
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Ett annat exempel är kommunfullmäktigemålet att alla i Malmö ska känna sig trygga och vara
säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. För att upprätta detta ska Tekniska nämnden:
•

Bidra till stadsmiljöer och trafiksystem som är trygga, tillgängliga och säkra.

2.6 Detaljplan
Området gränsar till flera olika detaljplaner (se fig 1) med tillhörande avtal som delvis finansierar
kostnaderna för ombyggnationen. DP4977, DP5134, DP5121, DP5099, DP5302.
2.7 Andra projekt
I anslutning till projektområdet pågår under 2018 och 2019 entreprenader på Dragörkajen och i
Cementenområdet norr om Övägen. Arbeten med Dragörkajen kommer vara avslutade vid
byggstart och entreprenader i Cementenområdet bedöms inte vara hindrade av arbeten i denna
entreprenad eller utgöra hinder för denna entreprenad.
2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder
Utbyggnaden sker i samråd/samarbete med berörda exploatörer i området samt med
Skånetrafiken och dess operatör som idag trafikerar Övägen med busslinje nr 7. Vid anläggning
av dagvattenledning i Övägen kommer trafiken mot Ön, behöva ledas om.
Sydassistans, som bedriver personlig assistansverksamhet, har verksamhet inom fastigheten
Hummern 11 (se fig 2). Infart med biltrafik till södra delen av denna fastighet har tidigare skett
genom kalkugnsparken. I och med ombyggnaden av parken möjliggörs inte längre bilkörning och
infarten till fastigheten kommer istället ske från gamla gatan, söder om kalkugnsparken.
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2.9 Karta

Fig x. Orienteringskarta.

2.10 Omfattning
Entreprenaden omfattar ombyggnad av:
•

Övägen – ny gatusektion och nytt anläggande av dagvattenledning (total läng ca 600 m,
dagvattenledning ca 180 m).

•

Strandgatan – ny gatusektion och höjdsättning som anpassas till befintlig bebyggelse (ca
150 m), samt anläggande av ny dagvattenledning (ca 60 m).

•

Kalkugnsparken – upprustning inom befintlig parkmark (ca 3000 m2).
3

BUDGET OCH KALKYL

Kostnaden för genomförandet av detta projekt är beräknad till 37,9 mnkr. Projektet finansieras
dels från privata exploatörer med 6,9 mnkr och dels från försäljningar av den kommunala marken
som skett inom DP 5121 respektive 5134 med 8,1 mnkr. Detta innebär att projektet
nettofinansieras med resterande, det vill säga 22,9 mnkr.
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3.1 Tidplan
Fas

Start- och sluttid

Genomförande
– projektering

2018 – 2019

– byggnation

2019 – 2021 Byggnation sker etappvis för att säkerställa tillgänglighet
till och från Ön

Garantitid

2020 – 2024

3.2 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt om 37,9 mnkr bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
exploateringsutgifter. De framtida driftskonsekvenserna om 1,4 mnkr (netto), ingår i den av
Fastighets- och gatukontoret framtagna sammanställningen av beräknade driftskonsekvenser år
2019-2025.

3.3 Osäkerhet och risker
•

Trafikering av Övägen ska vara möjlig parallellt med ombyggnationen. Detta innebär en
risk för långsammare framdrift än beräknat och medför en ökad arbetsmiljörisk

•

Konjunkturen inom entreprenadbranschen kan påverka lämnade anbudspriser.

3.4 Kalkyl
Alla belopp i tkr

Kalkylerade inbetalningar

Allmän
Basmånad: 2019-01
platsmark
15 000

Nettokalkyl

-22 900

Projektkalkyl brutto

-37 900

Entreprenad

-29 700

Konsulter och byggledning
Egna tjänster

-4 100
-900

Oförutsett 10% av entr

-3 000

Kreditivränta
Ändrad driftskostnad,
netto
Ökad drift

-200

Ökat underhåll
Internränta
Avskrivningar
Fördelade inbetalningar

-1 400
-100
-40
-1 140
-950
830

Intäkter från exploatören täcker del av
kapitalkostnaderna.

Intäkter
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Finansiering:
Exploatörer:

6 950 000 kr

Överföring från FK till GK enligt
överenskommelse för DP5121 resp DP5134:

8 100 000 kr

Nettofinansierat:

22 900 000 kr

Driftskostnader
Projektets driftskonsekvens (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgår till 1 400 tkr/år. De ökade
årliga driftskostnaderna faller ut löpande efter hur etapper färdigställs.
För beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3 % använts. En schablon på 2,5% har
använts vid beräkning av avskrivningar.
Likviditetsplan (tkr)
Driftskonsekvenser
Likvidbehov
Intäkter
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totalt

- 400
- 2 820
- 7 330
- 19 600
- 7 030
- 365
- 305
- 50
-37 900

180
170
480
830

Kostnader
- 480
- 1 290
- 460
- 2 230

Anm: Uppgifter i tabellen bygger på antaganden i ett tidigt skede och är därför behäftade med
osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden, se avsnitt Osäkerhet och risker.
Slutbesiktningar kommer att ske etappvis varför driftskonsekvenserna också kommer att spridas
över ett antal år.
4

FN:S BARNKONVENTION

FN:s barnkonvention antogs av kommunfullmäktige 2004-03-25 §61.
FN:s barnkonvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år i hela
världen. Genom barnkonventionen har Malmö stad ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska lyftas fram i all verksamhet.
Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla medborgare.
4.1 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?
Upprustade och utvecklade cykelvägar, och ombyggnad av parken i området påverkar på ett
positivt sätt barn och ungas säkerhet och ger dessutom bättre möjlighet till umgänge och
rekreation.
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Aktuell utbyggnad innebär ökad trafiksäkerhet för unga. Alla gång- och cykelbanor är skilda från
trafik och korsar gatorna på ett för oskyddade trafikanter säkert sätt med gupp, upphöjda
passager, skyltar och målning.
Parkytorna som anläggs medger plats för möten, spontanlek och aktiviteter. Platsen verkar
inbjudande och inkluderande för barn.
4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?
Barn och unga har inte tillfrågats i omformningsprocessen. Givet projektets karaktär har det inte
funnits motiv till detta.
5

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna CEMR:s1 Den
europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Därmed har
kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.
5.1 Huvudsyfte
Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter
riktade till medborgarna och kvalitetssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke
diskriminerade.
5.2 Mål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig
verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av
resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och
pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
5.3 Inriktningsmål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för:
- likvärdig verksamhet, service och bemötande
- likvärdig myndighetsutövning
- likvärdig fördelning av resurser
- jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar
oavsett bakgrund och tillhörighet.
5.4 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet?
Nej, det har inte varit aktuellt med en sådan analys i projektet.
5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?
Ombyggnaden av park- och gatumiljön har utformats med utgångspunkt att miljöerna ska kunna
tilltala och inbjuda till vistelse för alla, oavsett kön eller ålder.
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