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Tekniska nämnden

Kaj Samsöviken uppdrag genomförande av
ombyggnation
Ärendet
Tekniska nämnden gav tekniska kontoret i uppdrag den 2011-11-23, § 115,
att genomföra en förstudie gällande ombyggnad av Danderyds kajer.
Tekniska nämnden godkände förstudien 2012-12-12, § 113.
Samtliga kajobjekt är utredda med avseende på skick, konstruktion och
geoteknik. Kajobjekten är även utredda med hänseende till kulturhistoriska
värdet och biologiska/ekologiska värden i anslutning till kajerna. Ett flertal
av kajobjekten har bedömts som tekniskt uttjänta och står under årlig
övervakning.
Tekniska nämnden gav 2014-06-10, § 51, tekniska kontoret i uppdrag att gå
vidare med programarbete för kajen vid Samsöviken där budget och val av
ombyggnadsmetod inklusive översvämningsskydd utreddes.
Tekniska kontoret har i programskedet haft ett samråd med allmänheten.
2015-03-26 var det öppet möte på Djursholms bibliotek där medborgarna
hade möjlighet att närvara. Kontoret har haft samarbete och dialog med
stadsarkitekten på Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Denne ger stöd för
föreslagen inriktning av åtgärd för kajen vid Samsöviken enligt bifogat PM.
Tekniska nämnden godkände, i juni år 2015, programarbetet och gav
kontoret i uppdrag att fortsätta med förprojektering 2015-06-10, § 45.
Tekniska kontoret har därefter arbetat vidare med fördjupade utredningar
inom konstruktion, funktion och kalkyl. Projektet innefattar VA-arbeten,
dagvattendamm, pumpstation för dagvatten, infälld belysning av kajen,
integrerad strandpromenad på 6 meter med nytt trädäck i det giftfria
materialet OrganoWood och översvämningsskydd i granitsten.
Tekniska kontoret har tagit fram en kalkyl och även bett en oberoende
kalkylator räkna på projektet. Kalkylen visar att projektet kommer ha en
kostnad på cirka 57 mnkr.
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Tekniska kontorets förslag till beslut
1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska
nämnden att genomföra ombyggnation av kaj Samsöviken.
2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att hemställa hos
kommunfullmäktige att tilldela tekniska nämnden medel om 57
mnkr totalt för ombyggnation av kaj Samsöviken.
3. Tekniska nämnden delegerar till teknisk direktör att godkänna
upphandlingskriterier och teckna avtal med upphandlad entreprenör
för genomförandet av ombyggnation av kaj Samsöviken.
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