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Diarienummer

Kommunstyrelsen

Kuststad 2025, östlig ringväg, check in och
hamninfart
Begäran om tilläggsbudget 6 Mkr för delprojekt ”Hamninfart 12390” inom
projekt Kuststad 2025.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-07 att godkänna att ansöka om medel
ur Connecting Europé Facility för utredningar och planläggning och
projektering av en ny ringväg, hamninfart från öster och ett nytt check-in med
truck center i det östra industriområdet. Projektet påbörjades 2025 och
avslutas 2019 och har en totalbudget på c:a 35 miljoner SEK varav kommens
finansiering är c:a 19 miljoner SEK.
Senast 2025 ska Trelleborgs kommun ha en ny, östlig infart till hamnen. Den
nya infarten ska möjliggöra en fortsatt hamnutbyggnad och samtidigt
möjliggöra en stadsutveckling som stärker Trelleborg som kuststad och
regional kärna.
Detta blir möjligt genom att staden ska växa mot havet och nya verksamheter
ska etableras till följd av hamnens CORE-status.
Projektet är helt i enlighet med Fördjupning av översiktsplan för Trelleborg
antagen 2014-05-26.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att kommunens fortsatta arbete
skall utgå från ett Östligt infartsalternativ. Vidare beslutade
kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna den
fortsatta processen.
I samband med detta beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören
ansvarar för att leda arbetet.

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Beredning
I Projekt Kuststad 2025 ingår delprojekt ”Hamninfart 12390” vilket utgörs av
det delvis EU-finansierade arbetet med Ringväg samt Trelleborg Business
Center.
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Arbetet består under 2018 av framtagande av planprogram, miljödom inkl
MKB, arkeologisk utredning/förundersökning och därtill utredningar såsom
trafik, risk, buller, geoteknik, geohydrologi, kulturmiljö, naturmiljö, dagvatten,
översvämningsrisk, ledningar och samhällsekonomi.
Den politiska styrgruppen för Kuststad 2025 behandlade projektets budget för
2018 med utblick 2019 vid sitt möte 17-05-10 se bilaga ”Minnesanteckningar
Styrgrupp 17-05-10”.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att med start år 2018 påbörja delprojektet Hamninfart 12390,
att anslå totalt 6 milj kr år 2018 till kommunstyrelsens investeringsbudget
att finansiera investeringen genom upplåning samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med slutredovisning av
verkställt beslut i samband med redovisning av Kuststad 2025
Bilaga:
Prokollsutdrag KS 2015-01-07
Minnesanteckningar politisk styrgrupp 2017-05-10
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