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1. Sammanfattning

Projektet Svårskötta ytor har löpt under tre års tid (2019–2021) med målet att generera ytor som är
lätta och rationella att sköta ur ett arbetsmiljö- och hållbarhetsperspektiven. Genom ombyggnad
av befintliga ytor har vi åstadkommit en förbättring vad gäller arbetsmiljö och tillgänglighet samt
genererat sänkta driftkostnader, inom ramen för projektets budget.

2. Bakgrund, syfte och stadens mål

Fastighets- och gatukontoret förvaltar en stor del av stadens offentliga ytor. Alla markytor behöver
mer eller mindre skötas med drift och underhåll. Förändrade arbetsmiljökrav och en förtätad stad
med en ökad användning av de allmänna ytorna leder till att en del ytor blir svårskötta. En
svårskött yta kan vara en gräsyta som ständigt slits sönder till en brun matta av jord pga. ett högt
besökstryck eller en skötselintensiv plantering placerad i en tungt trafikerade miljö. Att ytan är
svårskött leder ofta till en bristfällig skötsel. Ytan behöver då förändras för att möjliggöra
tidsbesparingar samt reducera kostnader för drift och underhåll i det längre perspektivet. I
samband med omläggning av en yta kan man med fördel även höja ytans biologiska och rekreativa
värden.
Arbetet utförda inom ramen för detta projekt har bidragit till förbättrade åtgärder av svårskötta
ytor vilket möjliggjort tidsbesparingar samt långsiktigt reducerat kostnader för drift och underhåll i
det. Projektet har förbättrat arbetsmiljön för utförande entreprenör och skapat mer hållbar skötsel
av allmän platsmark. Projektet har även till viss del höjt den biologiska mångfalden genom till ex
omläggning av klippt gräsmatta till blomsteräng.
Exempel på hur projektet har bidragit till en förbättrad arbetsmiljö är till exempel skötselintensiva
planteringar i mittlister i körbanor har ersatts med en mindre skötselintensiv plantering vilket
innebär att personalen inte behöver vistas ute i trafikmiljön i lika stor utsträckning. Ett annat
exempel är anläggning av en parkeringsficka längs Inre ringvägen som möjliggör en säker och
skyddad arbetsmiljö vid drift av intilliggande pumpstationer. Insatsen bidrar även till sänkta
driftskostnader då arbete på och intill trafikerade vägar annars kräver kostsamma mobila
påkörningsskydd.
Projektet har även bidragit till bekämpning av invasiva arter som skogsklematis, samt omföring av
klippt gräsmatta till blomsteräng vilket långsiktigt innebär sänkta driftkostnader samt en ökad
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Som en del av ansvaret enligt Tekniska nämndens reglemente ska stadens anläggningar förvaltas,
och förvaltningen har i uppdrag att upprätthålla anläggningars status och långsiktig funktion.
Genom projektets åtgärder möter förvaltningen de nya behoven som den förtätade och växande
staden kräver.
Projektet har bidragit till uppfyllande av tekniska nämndens grunduppdrag i enlighet med
paragraf § 7, då projektet har bidragit till en god och attraktiv stadsmiljö.
”Nämndens ansvar för utveckling av mark, utöver vad i övrigt anges i detta reglemente, omfattar utformning av
det offentliga rummet för att skapa förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, så att det offentliga rummet är
tillgängligt för alla genom att det offentliga rummet fylls med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter. Nämnden ska
tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet.”
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3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar
3.1 Utfall i förhållande till leveransmål
Projektet ska enligt effekt- och leveransmål i objektsgodkännandet bidra med tidsbesparingar
samt långsiktigt reducerade kostnader för drift och underhåll, samt verka för en attraktiv
stadsmiljö och gynnandet av ekosystemtjänster. Målen har uppnåtts inom ramen för budgeten.
Exempel på arbeten som utförts inom ramen för projektet:
-

Omföring av klippt gräsmatta till blomsteräng på bland annat Ön, gräslister längs
Limhamnsvägen samt T-bryggans parkering på Ribersborgsvägen, rondeller på
Annetorpsleden.

-

Byte av ytskikt på Holma torg till marktäckande buskar.

-

Byte av asfalt i mittrefuger till storgatsten pga ogräs på bland annat Segemölleg.

-

Omföring av icke funktionell parkeringsyta till högt gräs.

-

Utbyte av dåliga buskar på Kullavången till en mer funktionell sort.

-

Breddning av gång Raul Wallenbersg park.

-

Utbyte av icke fungerande perennyta i Rönneholmsparken till rosor.

Figur 1. Mittlist på Ribersborg T-bryggans parkering, klippt
gräsmatta har ersatts med blomsteräng.
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Figur 2. Segemöllegatans mittlist, ogräsfylld asfalt har ersatts
med storgatsten.
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Figur 3. Raoul Wallenbergs park före projektets åtgärd, bilden visar
smitgång som sliter på gräsmattan och ger dålig avrinning.

Figur 4. Raul Wallenbergs park efter projektets åtgärd, gången har
breddats för att möta behovet av att kunna gena.

Figur 5. Väletablerad äng på Ön, Limhamn.
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3.2 Genomförande och tidplan
Projektet har löpt under 3 år, från 2019 till 2021, inga avvikelser gällande tidplanen att rapportera.
3.3 Avsteg från Teknisk handbok
Inga avsteg från teknisk handbok att rapportera.
3.4 Ekonomisk uppföljning
3.4.1 Projektkalkyl
Projektets budget beslutades i tekniska nämnden 2019-01-29. Beslutad investeringskostnad
omfattade 7 500 tkr och driftskonsekvensen omfattade 594 tkr.
De slutgiltiga utgifterna för projektet omfattar 7 465 tkr för entreprenad och 8 tkr för
kreditivränta. Det totala utfallet blev 7 473 tkr.
Totala driftskonsekvenser uppgår till 567 tkr. Både utfall för investeringskostnad och
driftskonsekvenser följer beslutade kostnader enligt Objektsgodkännande.
Projektkalkyl Investering, Tkr
allmän plats
Investeringsbidrag

Beslutad
ram

Summa inkomster

Faktiskt
utfall

0

0

Entreprenad
Hantering av massor över MKM
Projektering
Förprojektering
Byggledning
Utredningar
Rivning av byggnad / konstruktion
Kreditivränta
Intern tid
Oförutsett

-7 500

-7 465

Summa utgifter

-7 500

-7 473

Projektnetto

-7 500

-7 473

-8

4. Återstår
4.1 Eventuellt kvarstående aktiviteter
Inga kvarstående aktiviteter att rapportera.
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