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Samhällsplaneringsnämnden

Antagande av förfrågningsunderlag för upphandling av
entreprenör till ombyggnad av ny kollektivtrafiklösning i
Hemmestakorset.
Förslag till beslut
Anta förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör.
Beslutsnivå
SPN
Bakgrund
Buss 474 har sluthållplats vid Hemmestakorset och där sker även tidsreglering. Platsen
för uppställning av bussar behöver utökas så att det finns plats för fyra bussar.
Befintliga infartsparkeringen är placerad undanskymt bakom avloppsreningsverket och
används inte. En ny infartsparkering anläggs i anslutning till bussuppställningen.
Infarten till återvinningscentralen (containersortering) behöver justeras för att förbättra
logistiken vid tippning. Befintlig återvinningsstation (”gröna burkar”) behöver flyttas
till ett nytt läge vid Hemmestatorp.
Ärendebeskrivning
Projektet omfattar ny infart för bussar, yta för bussuppställning, paus kur för
busschaufförer, infartsparkering, ombyggnad av befintlig infart, ombyggnad av vägar
till ÅVC samt allmän upprustning av området.
Ekonomiska konsekvenser
Till projektet kommer trafikverket att bidra med 2,5 Mkr.
Konsekvenser för miljön
Väl fungerande busstrafik tillsammans med infartsparkeringar möjliggör för fler att
välja kollektivtrafik i stället för egen bil.
Det ska vara lätt att slänga avfall på rätt ställe och ombyggnaden av ÅVC ska resultera i
att fler slänger avfall där det hör hemma. En väl fungerande ÅVC gör att medborgarna i
ännu större utsträckning sorterar sitt avfall.
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Tjänsteskrivelse
Området som tas i anspråk är idag till största delen redan bebyggt med vägar, nedre
delen av upbyggnadsområdet är idag naturmark med sly och gräs. Träd och buskar i
närheten av bäcken berörs inte och ska skyddas.
Konsekvenser för medborgarna
Pålitlig busstrafik uppskattas av alla som åker buss.
Trafiksituationen vid Hemmesta ÅVC kan ibland uppfattas som stökig då det ibland
bildas köer in till ÅVC som sträcker sig ut på Skärgårdsvägen. Ombyggnaden medför
att det kommer att gå fortare att lämna sitt sorterade avfall för återvinning vilket
kommer att förbättrar trafiksituationen och minskar köerna.
Bedömning
Godkänns förfrågningsunderlaget kan upphandlingen genomföras under sommaren och
antagande av entreprenör kan tas upp på nämndmöte i augusti. Det blir då möjligt att
starta byggnadsarbetet under september.
Ärendets beredning
Handlingar har upprättats i samråd med trafikverket och SL.
Medverkande tjästemän är Mikael Carlsson, Erland Thordardsson, Patrik Stenberg, Leif
Eriksson
Handlingar i ärendet
1 Upprättad AF och beskrivande ritning

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef
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Majken Elfström
VA- och renhållningschef

Biläggs

