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Sammanfattning
Längs Limhamnsvägens västra sida mellan Geijersgatan och Murbruksgatan är justering av
den allmänna platsmarken nödvändig för att möta den nya kvartersmarkens utformning och
människors rörelsemönster. Dagens kombinerade gång- och cykelbana är hårt trafikerad och
upplevs som smal, otrygg och osäker. Särskilt för barn och för äldre. Den måste också
tillsammans med befintliga gräs- och asfaltsytor anpassas till kringliggande kvartersmark med
ingångar som vetter mot Limhamnsvägen. Gång- och cykelbanan föreslås breddas med
betongplattor som utgör ny gångbana varefter befintlig asfaltsyta regleras till enbart
cykelbana. Syftet är att utföra åtgärder som knyter an till intilliggande exploateringen och som
ger god funktion för gång- och cykeltrafikanter samt innebär hanterbar drift för staden.
Effekten väntas bli en säkrare miljö för alla trafikanter och en ökad upplevd trygghet.
I de olika exploateringsprojekten som angränsar till Limhamnsvägen har vissa mindre
åtgärder utförts inom budget för dessa projekt. För åtgärder på ytor som inte är föremål i
exploateringsavtal behövs dock ytterligare medel. Kostnaderna för åtgärderna beräknas uppgå
till 3 000 tkr. I objektsgodkännandet redovisas endast kostnader som inte går att hänföra till
exploateringsavtal kopplat till exploateringen längs Limhamnsvägen.
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Bakgrund/förutsättningar

Kvarteren längs Limhamnsvägen är under utveckling och har under de senaste åren förvandlats
från industrimark till bostadsområden med tusentals nya invånare. Denna exploatering och
inflyttning i området pågår och kommer att pågå under flera år framöver. Kvarteren söder om
Ribersborgs grönområde och väster om Limhamnsvägen innefattar nu industrier, bostäder,
kajstråk, grundskolor och förskolor. Limhamnsvägens gaturum har däremot inte genomgått
någon större ombyggnad utan körbanor och gång- och cykelbanor har förblivit intakta. Befintlig
gång- och cykelbana har blivit hårt belastad pga inflyttningen i området. Längs Limhamnsvägens
västra sida sträcker sig en genomgående gång- och cykelbana i asfalt som separeras genom målad
linje. Totalbredden är ca 3 meter, men längs vägen finns bitvis buskage som inkräktar på bredden.
Gång- och cykelbanan trafikeras dagligen av ett stort antal cyklister och fotgängare, då stråket är
används för cykelpendling till och från stan. Då andelen elcyklar blir allt större upplevs
hastigheterna höga och även lådcyklar är vanligt förekommande och extra utrymmeskrävande.
Längs sträckan ligger busshållplatser i anslutning till gång- och cykelbanan. Sammantaget upplevs
stråket som för smalt, otryggt och osäkert. Särskilt för barn och för äldre.
Ytorna vid sidan om stråket utgörs av en blandning av gräs- och grusytor, asfalteringar och
buskage. Staket från tidigare industritomter står bitvis kvar. Dessa ytor måste bättre anpassas till
kringliggande kvartersmark med ingångar som vetter mot Limhamnsvägen. Förutom rivning av
befintliga ytor för anläggandet av gångbana, väntas ingen ytterligare sanering vara aktuellt inom
markerat område. Rivna asfaltsmassor skickas på deponi där mottagningskontroll sker för vidare
hantering.
I närtid finns inget beslut gällande ombyggnation av Limhamnsvägen, varför tillfälliga åtgärder
mot den angränsande exploateringen måste till.
Sträckan med åtgärder som är föremål för detta objektsgodkännande är mellan Geijersgatan och
Murbruksgatan, markerat med rött i bild 1.
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Bild 1. Röd färg markerar områden för åtgärder. Sträckan är ca 800 m.
Sträckan delas in i 5 olika områden. Framför radhusen (1) finns en stenmjölsyta mellan
kvartersmark och gång- och cykelbana. Längs sträckan föreslås en separat gångbana med
betongplattor. Belysningsstolparna flyttas för att inte hamna mitt emellan gång- och cykeltrafiken.
Befintliga träd bevaras och åtgärderna anpassas till dessa.

Bild 2 och 3. Delområde 1.
Infarterna till Murbruksgatan resp Limhamns stationsväg på ömse sidor om kvarteret har försetts
med ramper och gång- och cykelöverfart. Då gång- och cykelstråket breddas måste dessa
ramperna och överfarter anpassas till en bredare gång- och cykelbana.
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Framför den nybyggda Limhamnsskolan finns ett stort buskage som inkräktar på gång- och
cykelbanans bredd och som omöjliggör ingång till skolans entré mot Limhamnsvägen. Sikten
nära Murbruksgatan och Packhusgatan är dålig pga buskaget. Buskaget föreslås tas bort och
ersättas med betongplattor och gräsyta fram till fastighetsgräns. Betongplattor läggs fram till
fastighetens entréer (2st). Belysningsstolparna flyttas för att inte hamna mitt emellan gång- och
cykeltrafiken.

Bild 4. Delområde 2.
Framför Kv. Gjutformen 1 (3) är Gång- och cykelbanan i skrivande stund delvis belamrad pga
byggnationen. Ytan var dessförinnan en gräsyta. Längs sträckan föreslås en separat gångbana med
betongplattor. Belysningsstolparna flyttas för att inte hamna mitt emellan gång- och cykeltrafiken.
Från gångbanan anläggs gångar av betongplattor till som knyter an till det kommande husets
entréer (3 st).

Bild 5. Delområde 3.
Framför Gjuteriet 20 (4) sker i nuläget ingen exploatering och på ömse sidor om gång- och
cykelbanan består ytan av gräs. Längs sträckan föreslås en separat gångbana med betongplattor.
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belysningsstolparna flyttas för att inte hamna mitt emellan gång- och cykeltrafiken.

Bild 6. Delområde 4.
Området framför Gjuteriet 22 och Bensinpumpen 1 (5) består i nuläget av byggetableringar och
belamrat område. Då inflyttningen i kvarteren har påbörjats kommer dock marken att återställas
inom kort. Marken fram till fastighetsmark är till stor del asfalt. Vidare finns stängsel och sly längs
kvarteret. Asfalt, staket och sly föreslås rivas och därefter ersättas med en gräsyta och med
gångbana av betongplattor. Från gångbanan anläggs gångar av betongplattor som knyter an till
kvarterets entréer (6st). Belysningsstolparna flyttas för att inte hamna mitt emellan gång- och
cykeltrafiken.

Bild 7. Delområde 5.
2.1 Syfte
Syftet med projektet är att få en mer ändamålsenlig gatumiljö som är bättre anpassad till den
kringliggande exploateringen. Befintlig gång- och cykelbana i asfalt breddas där breddningen
utgör ny gångbana som beläggs med betongplattor. Befintlig gång- och cykelbana regleras om till
cykelbana. Breddningen med en separerad gångbana väntas öka säkerheten och kapaciteten.
Situationen väntas upplevas avsevärt bättre för äldre och barn som nu kan vistas på separerad
gångbana. Syftet är även att skapa anknytning till entréer på kvartersmark som uppkommit i
samband med den pågående exploateringen längs Limhamnsvägen.
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2.2 Avgränsning
Åtgärderna längs Limhamnsvägen berör endast område markerat i rött, se bild 1. Åtgärder på
befintlig asfaltsyta tas inom beläggningsprogrammet för Malmö stad. Samordning avseende
genomförandetider hålls med ansvariga för programmet.
2.3 Effektmål
Effekterna av förslaget väntas bli ett säkrare gång- och cykelstråk med ökad upplevd trygghet för
samtliga trafikantgrupper. Sikten i korsningspunkter blir bättre. Åtgärderna säkrar också
tillgängligheten till entréer till fastigheter längs Limhamnsvägen.
Projektet ökar möjligheterna till hållbara transporter. Resultatet kommer uppmuntra allmänheten
till att färdas med cykel, till fots och med kollektivtrafik.
2.4 Leverans- och projektmål
Se kap. 2.10.
2.5 Målsynkronisering
Projektet erbjuder och förhåller sig väl till stadens olika mål, bl.a. kommunfullmäktigemålet
att ”Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Projektet
anknyter till målet genom att:


Erbjuda attraktiva stadsmiljöer och trafiksystem med låg miljöpåverkan.”

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 angränsar till och ligger delvis inom flera detaljplaner utmed Limhamnsvägen.
2.7 Andra projekt
Området angränsar till flera olika projekt där exploatering av kvartersmark pågår, har slutförts
eller ännu ej påbörjats. Åtgärder inom delområde 3 kan inte påbörjas förrän exploateringen inom
kvarteret är färdigställd. Arbetet väntas vara färdigt under 2021. För övriga delområden kan
åtgärder genomföras under 2019 och under 2020.
2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder
Dialog har förts med exploatörerna längs Limhamnsvägen där val av åtgärder har stämts av.
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2.9 Karta

2.10 Omfattning
Området 1:


Rivning av grus och ny beläggning av betongplattor. 1,75x250 meter.



Anpassning av ramper till Murbruksgatan och Limhamnsvägen.



Flytt av belysningsanläggning, 10 st stolpar.

Området 2:


Rivning av buskage, 650 m2.



Rivning av staket 140 meter.



Ny gångbana av betongplattor om 1,75x150 meter.



Flytt av belysningsanläggning, 6 st stolpar.

Området 3:
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Anläggning av betongplattor. 1,75x100 meter.



Gångar mot fastighet, ca 50 m2.
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Flytt av belysningsanläggning, 3 st stolpar.

Området 4:


Rivning av gräsyta, 130m2.



Anläggning av betongplattor. 1,75x75 meter.



Flytt av belysningsanläggning, 2 st stolpar.

Området 5:


Rivning av gräsyta, 200m2



Rivning av asfaltsyta, 800 m2



Rivning av staket, 140 m.



Ny gräsyta 650 m2



Anläggning av betongplattor. 1,75x200 meter.



Gångar mot fastighet, ca 60 m2.



Flytt av belysningsanläggning, 4 st stolpar.
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Budget och kalkyl
Området angränsar till och ligger delvis inom flera detaljplaner utmed Limhamnsvägen där
exploatering av kvartersmark pågår. Dock är inte alla ytor som ska åtgärdas kopplat till
exploateringsavtal. I objektsgodkännandet redovisas endast de kostnader som inte går att
hänföra till exploateringsavtalen.
Kostnaderna för åtgärderna enligt kap 2.10 beräknas uppgå till 3 000 tkr, fördelat på
delområden enligt:
Område 1: 850 tkr
Område 2: 900 tkr
Område 3: 250 tkr
Område 4: 200 tkr
Område 5: 800 tkr
Projektet är till 100% nettofinansierat. Kostnader för de delar av åtgärderna som kan härledas
till exploateringsavtal, tas inte upp i denna skrivelse.
3.1 Tidplan

Fas

Start- och sluttid

Idéstudie

-

Förstudie

-

Genomförande
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– projektering

2019

– byggnation

2019, 2020, 2021

Garantitid

-

3.2 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt om 3 000 tkr bedöms rymmas inom den totala budgetramen för
exploateringsutgifter. De framtida driftskonsekvenserna om 210 tkr, bedöms rymmas inom
Fastighets- och gatukontorets beräknade driftskonsekvenser.
3.3 Osäkerhet och risker
Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger. Åtgärderna längs
sträckan är ytliga. Osäkerheter behäftade med t.ex. sanering väntas därför inte vara aktuellt.
3.4 Kalkyl
Alla belopp i tkr
Kalkylerade inbetalningar

Allmän
Basmånad: Maj 2019.
platsmark
0

Nettokalkyl

- 3 000

Projektkalkyl brutto

-3 000

Entreprenad

-2 480

Konsulter

- 150
- 100

Egna tjänster
Oförutsett
Kreditivränta
Ändrad driftskostnad,
totalt
Ökad drift

- 250
-20
- 210
- 25

Ökat underhåll

- 20

Internränta

- 90

Avskrivningar

- 75

Driftskostnader
Projektets driftskonsekvens (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgår till 210 tkr/år.
För beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3 % använts. En schablon på 2,5% har
använts vid beräkning av avskrivningar.
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Likviditetsplan
Driftskonsekvenser
Likvidbehov
Intäkter Kostnader
2019
2020
2021
Totalt

- 1500
- 1200
- 300
- 3 000

0

- 110
- 100
- 210

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.
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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?
Åtgärderna främjar barn och ungas rörelsemöjligheter längs Limhamnsvägen, särskilt för barn
med funktionshinder. Åtgärderna bidrar till en mer trafiksäker och trygg miljö för fotgängare och
cyklister och åtgärder utförs delvis i direkt anslutning till skola.
4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?
Nej, inte aktuellt i detta projekt.
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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.
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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, inte aktuellt i detta projekt.
5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?
Ombyggnaden av gång- och cykelmiljön kommer innebära förbättringar för alla, oavsett kön eller
ålder.
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