


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tjänsteskrivelse Dnr 

Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn Datum 
2019-03-01 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

Nyköpings kommun 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 

Stadshuset 

Tfn 0155-24 80 00 

Fax 0155-24 83 30 

kommun@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

www.nykoping.se 

Reparation av Fiskbron 

I ”Utvecklingsprogram för Å-rummet”, beslutat av KS 2015-04-27 KK13/358 

§138, utpekas området runt Slottsvakten som prioriterat för

förbättringsåtgärder.

En projektering av markområdet, Fiskbron och dess strandskoning har 

genomförts inom ramen för Tekniska divisionens grunduppdrag från Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. Ett flertal brister i brofästen och gångbana har 

konstaterats. Nuvarande broanläggning har sådana brister att den inom ett par 

år kommer att behövas stängas av ur säkerhetssynpunkt om åtgärder inte 

vidtas.  

Området på Väster 1:1 (se bilaga till tjänsteskrivelse) är idag föremål för en 

marksanering vilken genomförs under våren 2019. Saneringen har Nyköpings 

kommun ansökt om och beviljats medel av Länsstyrelsen för att genomföra. 

Markområdet ska nu återställas efter saneringsarbetet och i samband med 

detta föreslås att även reparationer av Fiskbron och strandskoningen 

genomförs då det är ekonomiskt fördelaktigt att genomföra hela arbetet på 

platsen vid samma tillfälle. 

Den totala kostnaden för reparationen av bron beräknas till 1,2 mnkr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till Tekniska divisionen att genomföra reparationer på Fiskbron, 

att anvisa 1,2 mnkr till Tekniska divisionen från kommunstyrelsens ofördelade 

investeringsmedel, för åtgärder på Fiskbron och strandskoningen, samt 

att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i och belastar Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens budget. 

Anna-Karin Lindblad 

t.f. Kommundirektör

Dukade handlingar ärende 10



 Dnr  2/2 
 

 2019-03-01 
 

  

 Kent Nyman 

 Divisionschef Tekniska divisionen 

 

Beslut till: 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska divisionen 

 

 

 

 

 

 



Bilaga till tjänsteskrivelse för utveckling av Å-rummet vid Slottsvakten 

 

Väster 1:1      

Renovering av Fiskbron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande kondition på Fiskbron 

Pålarna under bron är satta 1979 och är rejält slitna, strandskoningen är i dåligt skick. Stenar har 

lossnat och ligger på botten, akuta lagningar med betong har börjat släppa, överytan behöver även 

den lagas upp på ett flertal ställen. 

Förslag till åtgärd: 

• Rivning av befintlig bro. 

• Pålning, 50 st. stålpålar. 

• Stabilisering av befintlig strandskoning med Foreshorematta. 

• Ny bro likt tidigare. 

• Befintliga belysningspollare återmonteras. 

Uppskattad kostnad: 1 200 000 kr.  
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