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§ 205
Projektplan för förnyande av långa rulltrappor vid metrostationer

HEL 2011-001193 T 08 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna projektplanen för förnyande av rulltrappor vid 
metrostationerna i Kampen och Gräsviken så att projektets 
totalkostnad exklusive mervärdesskatt är högst 11 000 000 euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Esitys metroasemien liukuportaiden modernisoinniksi
2 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna projektplanen för förnyande av 
rulltrappor vid metrostationerna i Kampen och Gräsviken så att 
projektets totalkostnad exklusive mervärdesskatt är högst 11 000 000 
euro.

Föredraganden

Direktionen för affärsverket trafikverket föreslår 22.6.2011 att 
projektplanen för förnyande av rulltrappor vid metrostationerna i 
Kampen och Gräsviken godkänns så att projektets totalkostnad 
exklusive moms är högst 11 000 000 euro.

Direktionens förslag finns i bilaga 1.

Projektplanen omfattar förnyandet av tre långa rulltrappor i både 
Kampen och Gräsviken.

Rulltrapporna vid Kampens metrostation togs i bruk år 1983 och 
rulltrapporna vid Gräsvikens metrostation år 1993. Rulltrappornas 
stom- och maskineridelar är huvudsakligen av rysk tillverkning och 
deras lyfthöjder är 29,7 meter och 29,6 meter. Rulltrappornas nominella 
hastighet är 0,7 m/s.
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Under åren har normala service- och underhållsåtgärder utförts på 
trapporna.

Enligt affärsverket trafikverket håller rulltrappornas maskineri och 
elektriska utrustning på att nå slutet av sin livslängd. Rulltrapporna är 
slitna och fungerar osäkert. Trapporna uppfyller inte till alla delar den 
säkerhetsnivå som fastställs i dagens bestämmelser.

Syftet är att byta ut rulltrappornas delar som är slitna och i dåligt skick 
och att rusta upp trapporna så att de uppfyller dagens bestämmelser. 
Reparationerna gäller bl.a. manövercentralen och elektrifieringen, 
maskineriet och handräckenas driftsystem.

Kostnadskalkylen för projektet exklusive mervärdesskatt är 
sammanlagt 11 000 000 euro, det vill säga 5 500 000 euro för vardera. 
I priserna ingår utöver entreprenadpriset och reservationer för tilläggs- 
och ändringsarbete även 100 000 euro för skyddsväggs- och övriga 
hjälparbeten som hör till byggherrens anskaffningar.

Projektet ska utföras så att alla tre rulltrappor vid vardera 
metrostationen förnyas en i sänder varvid två rulltrappor hela tiden är i 
bruk. Det är meningen att arbetet i Gräsviken utförs under år 2012 och i 
Kampen under år 2013.

Projektet har beaktats i den preliminära budgeten för 2012 och i 
ekonomiplanen 2012–2016.

Ett utlåtande har mottagits från ekonomi- och planeringscentralen. 
Utlåtandet finns i bilaga 2. Ekonomi- och planeringscentralen tillstyrker 
projektplanen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Esitys metroasemien liukuportaiden modernisoinniksi
2 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2011 § 887

HEL 2011-001193 T 08 02 02
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Kampin ja Ruoholahden 
metroasemien liukuportaiden uusimisen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannus on enintään 11 000 000 
euroa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


