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Tekniska Servicenämnden

Äskande av medel för reparation av pirarmar
Gislöv Hamn
Sammanfattning
Gislövs hamn åldras precis som all annan infrastruktur. Anläggningar med
havskontakt är dessutom ännu mer utsatta och behöver mer omvårdnad för att
behålla sin funktion. Nu är det dags att foga mellan beklädnadssten för att undvika
utspolning av kajernas fyllning. Arbetena ovan vattenlinjen är redan utförda i egen
regi. Arbetenas omfattning innebär att flytta undan befintlig glacis, foga/ reparera,
lägga tillbaks glacisen och att komplettera densamma.
Utöver arbetena med fogning och komplettering av glacisen har en sättning
uppdagats i vinter på en av pirarmarna, vid fiskekajen. Även den sättningen
åtgärdas inom detta äskande.
Tillstånd till arbetena har erhållits av Länsstyrelsen. Arbetena finns också med i
kommunledningens långtidsbudget.
För mer information se tjänsteskrivelse rubrik ”Ärendet”.

Beslutsunderlag
Dykinspektion, utförd av SSE i november 2019, är underlag för detta äskande

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att anslå 4,5 mnkr ur tekniska servicenämndens investeringsram för reparation av
pirarmar Gislöv Hamn
att genomföra åtgärder enligt detta äskande under år 2021
att slutredovisning till teknisk servicenämnd sker efter genomförda åtgärder
att översända beslutet till AB Visit Trelleborg.

Beslutet skickas till
AB Visit Trelleborg

Tekniska Serviceförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

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

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Gislövs hamn åldras precis som all annan infrastruktur. Anläggningar med
havskontakt är dessutom ännu mer utsatta och behöver mer omvårdnad för att
behålla sin funktion. Nu är det dags att foga mellan beklädnadssten för att undvika
utspolning av kajernas fyllning. Arbetena ovan vattenlinjen är redan utförda i egen
regi. Arbetenas omfattning innebär att flytta undan befintlig glacis, foga/ reparera,
lägga tillbaks glacisen och att komplettera densamma.
Totalt är det uppemot 400 meter kajsträcka som behöver åtgärdas.
Utöver arbetena med fogning och komplettering av glacisen har en sättning
uppdagats i vinter på en av pirarmarna, vid fiskekajen. Även den sättningen
åtgärdas inom detta äskande.
Tillstånd till arbetena har erhållits av Länsstyrelsen. Arbetena finns också med i
kommunledningens långtidsbudget.
Projektet är en kombinerad ny- och reinvestering. Bedömd kostnad för arbetena är
4,5 mnkr.
Visit Trelleborg kommer att bekosta avskrivningar och räntekostnader samt
skötsel- och underhållskostnader. Detta är i överensstämmelse med det avtal som är
upprättat mellan Visit Trelleborg och Tekniska serviceförvaltningen.
Totalkostnaden skrivs av enligt komponentmetoden med en internränta på 1,5%. 20
års avskrivning används. Avskrivningen blir 225 000 kr/år, räntan blir
67 500 kr första året. Ingen ökad skötselkostnaden uppstår.

