FAS TIGHET S- OCH GAT UKONTOR ET

Underlag objektsgodkännande [

Här lägger

Projektnamn: 9.3 Ny hållplats Övägen
Projektnummer: 3393
Datum för ärende i Tekniska nämnden:
Kategori: Storstad
Projektledare: Magnus Fahl

du in bild

Innehållsförteckning
1.

Sammanfattning.....................................................................................................................................3

2.

Bakgrund, syfte och mål .......................................................................................................................3
2.1 Bakgrund och syfte.............................................................................................................................3
2.2 Stadens mål ..........................................................................................................................................4
2.3 Leveransmål.........................................................................................................................................5

3.

Projektets omfattning ...........................................................................................................................5
3.1 Geografisk avgränsning .....................................................................................................................5
3.2 Detaljplan .............................................................................................................................................5
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen ..............................................................................................5
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut ..................................................................................................5
3.5 Genomförande....................................................................................................................................5
3.6 Tidplan .................................................................................................................................................6
3.7 Potentiella föroreningar .....................................................................................................................6
3.8 Osäkerhet och risker ..........................................................................................................................7

4.

Ekonomi .................................................................................................................................................7
4.1 Projektkalkyl ........................................................................................................................................7
4.1.1 Utgifter ...................................................................................................................................7
4.1.2 Inkomster ................................................................................................................................7

4.2 Likviditet ..............................................................................................................................................8
4.3 Driftkonsekvenser ..............................................................................................................................8
4.4 Budgetavstämning ..............................................................................................................................8

2 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande
Mallversion 1.2

1. Sammanfattning
Omvandlingen av Limhamns hamn- och industriområde till tät och blandad stad har lett till en
ökad efterfrågan på kollektivtrafik. Då det är geografiskt stort område som omfattas av denna
förtätning är avstånden till de huvudgator som trafikeras av kollektivtrafik långa.
Syftet med detta projekt, som utgör en del av storstadsavtalets kollektivtrafikobjekt elbuss linje 9,
är att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik genom att inrätta en hållplats på Övägen ungefär
mittemellan de nuvarande hållplatserna Ön och Valborgsgatan.
Projektet omfattar nybyggnation av hållplatslägen för 18 meter långa stadsbussar på Övägen i
Limhamn strax väster om cementkajen och den före detta siloanläggningen.
I området för det nya hållplatsläget pågår projektering för Övägens andra etapp. Denna
projektering anpassas så att hållplatslägena kan anläggas samtidigt som övrig ombyggnad av
Övägens etapp 2 utförs i projekt 8650.
Detaljprojektering slutförs vår/vinter 2021. Upphandling av entreprenad sker våren 2021 och
entreprenad planeras utföras sommaren 2021 – sommaren 2022.
Den totala investeringen för hållplatsprojektet beräknas till – 1 500 tkr medan de bedömda
inkomsterna för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering om 50% enligt Ramavtal 8 i
Sverigeförhandlingen, uppgår till 750 tkr, vilket ger ett projektnetto om -750 tkr.
Driftskonsekvenserna är beräknade till -111 tkr brutto och -64 netto.
Projektets kalkyl ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för
kategori Storstadspaketet-infrastruktur.
De bedömda kostnaderna för sanering som kommer att belasta driftsbudget med totalt 50 tkr
bedöms rymmas inom befintlig ram.

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Storstadsavtalet innebär sammantaget en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett
växande Malmö. Kollektivtrafiksatsningar och bostadsutbyggnad i hållplats- och stationsnära
lägen skapar möjligheter och förutsättningar för ett ökat hållbart resande.
Linje 9 är en av sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt (inräknat trafikering av Kontinentalbanan
med tåg) som ingår i Storstadspaketet för Malmö Stad. Linje 9 (nuvarande linje 33) sträcker sig
från Ön i väster via Limhamns centrum, Hyllie, Lindängen, Fosieby, Jägerso och Rosengård till
Värnhem i nordost. Linjen ska trafikeras av eldrivna 18-meters bussar.
Omvandlingen av Limhamns hamn- och industriområde till tät och blandad stad har lett till en
ökad efterfrågan på kollektivtrafik. Då det är geografiskt stort område som omfattas av denna
förtätning är avstånden till de huvudgator som trafikeras av kollektivtrafik långa. För delar av
området blir avstånd till närmaste hållplats på Övägen respektive Limhamnsvägen uppåt 800
meter.
I storstadsavtalet ingår en ny bro mellan Öns norra del och Vaktgatan som medger att en
busslinje på ett effektivt sätt kan trafikera i Vaktgatan och på så sätt bidra till minskade
hållplatsavstånd i den norra delen av området. En ny bro förväntas inte vara på plats förrän efter
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2030 och även när den finns kommer fortfarande avstånden till närmsta hållplats i södra delen av
området vara långa.
Syftet med detta projekt är att inrätta en hållplats på Övägen ungefär mittemellan de nuvarande
hållplatserna Ön och Valborgsgatan. Avståndet mellan nuvarande hållplatser är ca 600 meter och
detta avstånd halveras med detta projekt. Den nya hållplatsen gynnar framförallt befintliga och
framtida boende, verksamma och besökare i sydvästra delen av området Cementen samt den så
kallade Dragörkajen som ligger söder om Övägen. Till dess att en busslinje kan etableras på
Vaktgatan får den nya hållplatsen betydelse för boende och besökare i även den nordvästra delen
av området.

Figur 1: Område som får den föreslagna hållplatsen som närmsta hållplats
2.2 Stadens mål
Projektet bidrar till att uppfylla tekniska nämndens grunduppdrag kring kommunens trafik och
infrastruktur enligt 8 § i tekniska nämndens reglemente, både vad gäller planering inom
kollektivtrafikområdet och inriktning mot en god och säker tillgänglighet för samtliga
trafikantgrupper och med utformning av ett miljöanpassat trafiksystem
Projektet bedöms bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål att Malmö stad ska verka för
att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor genom att bidra till antalet färdigställda
bostäder inom Storstadspaketets influensområde. Projektet bidrar till att uppfylla
kommunfullmäktiges mål samt att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp
av växthusgaser. Detta genom att bidra till införandet av eldriven kollektivtrafik samt till en
attraktiv kollektivtrafik som bidrar minskad andel biltrafik.
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2.3 Leveransmål
Projektet ska resultera i en ny hållplats med två hållplatslägen inklusive hållplatsutrustning.

3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Hållplatserna anläggs utmed Övägen på allmän platsmark som ägs av Malmö stad.

Figur 2: Ungefärligt läge för den nya hållplatsen.
3.2 Detaljplan
Projektet kan genomföras med gällande detaljplan.
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Hållplatserna planeras genomföras samtidigt med och inom ramen för projekt 8650
Övägen/Strandgatan etapp 2. Kostnaderna som är hänförliga hållplatsutbyggnaden kommer att
särredovisas och belasta detta projekt som är en del av storstadsavtalets kollektivtrafikobjekt
elbuss linje 9.

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Projektdirektiv för detta projekt beslutades den 20 oktober 2020. Beslut om objektsgodkännande
i tekniska nämnden planeras ske i januari eller februari 2021. Objektsgodkännande för projekt
8650 beslutades av tekniska nämnden den 28 mars 2019.

3.5 Genomförande
Projektet omfattar nybyggnation av hållplatslägen för 18 meter långa stadsbussar på Övägen i
Limhamn strax väster om cementkajen och den före detta siloanläggningen. I området för det
nya hållplatsläget pågår projektering för Övägens etapp 2. Denna projektering anpassas så att
hållplatslägena kan etableras.
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Detta projekt omfattar hållplatsplattformar, förstärkt vägöverbyggnad,
tillgänglighetsanpassningsåtgärder och hållplatsutrustning. Vid hållplatsläget i riktning österut
anläggs också ett väderskydd.
Ovanstående anläggs samtidigt som övrig ombyggnad av Övägens etapp 2 görs i projekt 8650.

Figur 3: Föreslagen utformning av ny hållplats på Övägen.

3.6 Tidplan
Hållpunkterna är enligt följande.
Detaljprojektering slutförs vår/vinter 2021
Upphandling av entreprenad våren 2021
Entreprenad: sommaren 2021 – sommaren 2022

3.7 Potentiella föroreningar
Övägen har varit en förbindelse mellan Ön och Malmö under många år. Det aktuella området är
ett utfyllnadsområde med okända massor och på platsen har det varit parkering och annan okänd
verksamhet. Området norr om aktuellt område, kolkajen, har blivit undersökt och sanerad.
Sannolikheten att det förekommer liknande halter i Övägen är stor. Asfalten har tidigare blivit
provtagen längre öster ut och visar låga halter. Det finns inget som talar för att det ska
förekomma förhöjda halter i asfalten inom aktuellt område.
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Med tanken på det ringa ingreppet som ska göras lämpar det sig bäst att de massor som ska
grävas upp transporteras från platsen och ersätts med inköpta massor. Massorna kommer att
klassas på mottagningsanläggningen och Fastighets- och Gatukontoret kommer att debiteras
därefter. Det bedöms massor över MKM-nivå kommer att hanteras till en kostnad av ca 50 tkr.

3.8 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.

4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala investeringen för projektet beräknas till – 1 500 tkr medan de bedömda inkomsterna
för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, uppgår
till 750 tkr, vilket ger ett projektnetto om -750 tkr.
Driftskonsekvenserna för detta projekt är beräknat till -111 tkr brutto och -64 netto.
Projektkalkyl Investering
Investeringsbidrag
Summa inkomster
Entreprenad
Projektering
Förprojektering
Byggprojektledning
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Kreditivränta
Intern tid
Oförutsett
Summa utgifter
Projektnetto

Tkr
750
750
-975
-75
-25
-50
-25
-50
-50
-250
-1 500
-750

4.1.1 Utgifter
Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till – 1 500 tkr. Största utgiften i
projektet är entreprenad som är beräknad till – 975 tkr.
Markföroreningar är beräknade till -75 tkr varav 50 tkr bedöms till över MKM och kommer
belasta driften.
Utgifterna är bedömda i prisläge november 2020.
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4.1.2 Inkomster
Den totala inkomsten i objektsgodkännandet uppgår till 750 tkr. Inkomsterna är beräknade på
50% på statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet.
4.2 Likviditet
Likviditetsbehov Tkr
År
Utgifter
Inkomster
2021
-1 500
750
Summa

-1 500

750

Summa
-750
0
-750

4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2022
47
-111
Summa

47

-111

Kvartersmark
Intäkt
Kostnad

0

0

Netto
-64
0
-64

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till – 111 brutto och -64 netto för
Fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnaden har internräntesats på 1,25 %
använts, avskrivningstiden är beräknad på 20 år. Drift och underhåll beräknas till 20 tkr.

4.4 Budgetavstämning
Projektets kalkyl ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för
kategori Storstadspaketet-infrastruktur.
De bedömda kostnaderna för sanering som kommer att belasta driftsbudget med totalt 50 tkr
bedöms rymmas inom befintlig ram.
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