Ombudgetering Stadsmiljö VB 2018

Saimaparken
Belyst naturstig i Saimaparken
Trygghetsmedel, beviljat belopp 1 500 000kr
Projektering
Anläggning och material belysning
Naturstig
Uppföljning och slutredovisning

300 000 kr
650 000 kr
500 000 kr
50 000 kr

Projektet har efter ansökan behövt ta annan form då de visat sig att området omfattas av
fornminneskydd. Planerade åtgärder i naturmark, dvs naturstig, utgår. Belysning kompletteras
med nya stolpar och nya armaturer längs befintligt gångstråk. Koncept och projektering har
utförts och levererats under 2018. Anläggning planeras till våren 2019 och utförs av
förvaltningens ramavtalade mark- och anläggningsentreprenör. Dispens för åtgärder inom
fornminnesklassat område har erhållits av Stockholms läns länsstyrelse med krav om
schaktövervakning. Handläggning gällande dispens har fördröjt projektet. Därför söker
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om ombudgetering för anläggning av ny belysning a
650 000kr.
Sunnanbyplan
Upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby
Trygghetsmedel, beviljat belopp 4 300 000kr
Programhandling och en första projektering har utförts och levererats under 2018.
Anläggning planeras till hösten 2019 och utförs av förvaltningens ramavtalade mark- och
anläggningsentreprenör. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ansöker om ombudgetering för
anläggning a 3 900 000 kr.
Skårbygränd
Trappförbindelse mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd.
Trygghetsmedel, beviljat belopp 3 000 000kr
Stadsdelsförvaltningen har beviljats trygghetsmedel för del av upprustningen av Skårbygränd,
en ny trappförbindelse mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd. Upprustning av
Skårbygränd sker i samverkan med trafikkontoret, centrumägaren Fast Partner, Fastigheter i
Järva och polisen.
I ansökan framgår att projekt beräknas pågå kvartal 1, 2018 till kvartal 2, 2019. Den juridiska
processen gällande uppsägning av gatuköket på Skårbygränd har tagit längre tid än vad

projektet uppskattat, därför skjuts tidplanen ytterligare till våren 2020, med beräknat
färdigställande kvartal 1, 2020.
Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning ansöker om ombudgetering a 3 000 000 kr till 2019.

Åtgärder olovlig trafik Rinkeby-Kista
Trygghetsmedel, beviljat belopp 4 800 000 kronor
Enligt kalkylen för projektet ska kostnaderna ha nedan fördelning:
Utbyte av bommar
1 600 000
Komplettering med nya bommar
700 000
Nytt låssystem
1 000 000
Komplettering av farthinder
500 000
Komplettering av utkörningsskydd
och trafikhinder
1 000 000
I ansökan framgår att insatserna skall påbörjas under 2018.
Upphandling av nytt låssystem samt utbyte och komplettering av bommar och trafikhinder har
påbörjats och beräknas bli slutförda under 2019. Kostnaderna för åtgärderna har under 2018
varit 630 000 kronor.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ansöker om ombudgetering för anläggning av bommar,
farthinder och utkörningsskydd samt ett nytt digitalt låssystem a 4 170 000 kr.

