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Ringvägen hamninfarten bedömda
merkostnader 2021
Ansökan till EU för projektet "Sweden-Poland Sustainable SeaHinterland Services“ med Projekt nummer 2014-EU-TM-0640-M 5
skrevs fram under 2014. EU godkände projektet början av 2015.
I ansökan bedömdes kostnaderna för Östra Ringvägen,
hamninfarten och uppställningsplatserna för bilar. Denna budget
som godkändes av EU har sedan dess legat till grund för de årliga
budgetarna för Östra ringvägen och hamninfarten med
uppställningsplatser. Projektet har varit mer komplext är vad som
kunde förväntas 2014. Utredningar har tagits fram under åren
2015-2020 för att förbättra dialogen med Trafikverket och
Länsstyrelsen. Projektet avslutas 2021. Bedömd kostnad för
färdigställande av detaljplaner och projektering är efter
upphandling av projektering 14.2 miljoner kronor. Medel som
projektet har i budget 2021 är 10,3 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Föreliggande Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
KSAU föreslås besluta
att ge Kuststadsprojektet i uppdrag att fullfölja projekteringen enl
plan 2021 samt
att återrapportera projektet och kostnaderna i början av 2022

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
I ansökan till EU bedömdes kostnaderna 2014 för Östra
Ringvägen, hamninfarten och uppställningsplatserna för bilar för
hela projektperioden som var t o m 2019. Projektet har förlängts
och skall avslutas 2021. Denna budget som godkändes av EU har
sedan dess legat till grund för de årliga budgetarna för Östra
ringvägen och hamninfarten med uppställningsplatser. Projektet
har varit mer komplext är vad som kunde förväntas 2014.
Utredningar har tagits fram under åren 2015-2020 för att
förbättra dialogen med Trafikverket och Länsstyrelsen. Exempel
på sådana utredningar är bedömning av samhällsnyttan utifrån
ringvägen och hamninfarten och för att kunna bygga samman
staden utan en barriär av tung trafik mellan befintlig stad och de
nya stadsdelarna Västra Sjöstaden, Sjöstaden / Stadskärnan.
Konsult för påverkansarbete gentemot regeringen och
medfinansiering av utredning av en västlig hamninfart.
Efter upphandling och förenkling av projekteringsuppdraget är
bedömd kostnad för färdigställande av detaljplaner och
projektering 14.2 miljoner kronor för innevarande år. Medel som
projektet har i budget 2021 är 10,3 miljoner kronor. För den
budgeterade kostnaden kan 50 % komma att betalas ut från EU
efter godkännande. Den angivna budgeten på 10,3 miljoner
kronor är under förutsättning att ej använda medel från 2020
budgeteras om till 2021.

