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1.

Sammanfattning
Syftet med projektet Elisedal är att tillgodose byggklar mark till näringslivet inom
kommunen. Målet är att skapa ett modernt verksamhetsområde med ändamål tillverkning,
kontor, lager, samt återvinningscentral, vilket totalt bedöms skapa ca 800–1000 nya
arbetsplatser.
Fastighets- och gatukontoret har ansökt om detaljplan ”Rosengård 173:3 m. fl.” (Dp 5550)
öster om det befintliga verksamhetsområdet Elisedals industriområde och väster om
Fredriksbergs trafikplats. Detaljplanen ger möjlighet att utveckla ca 11 hektar för
ovanstående syfte. Detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden i september 2018 och
förväntas vinna laga kraft under våren 2019.
I detta objektsgodkännande ingår iordningställandet av kvartersmark för verksamheter,
kvartersmark för stadens tredje återvinningscentral (ÅVC) samt utbyggnad av allmän
platsmark för gator och naturområden. Dessutom ingår utbyggnad av en gång- och cykelväg
väster om detaljplanområdet som behövs för att länka samman gång- och cykelvägen i
detaljplanen med det befintliga cykelnätet.
Investeringens totala omfattning uppgår till ca 79 mnkr, där ca 59 mnkr avser anläggning av
allmän platsmark och ca 20 mnkr anläggning av kvartersmark. De totala driftkostnaderna
bedöms uppgå till 5 mnkr brutto och 1,4 mnkr netto. Planerade bedömda inkomster för
försäljningar uppgår till ca 99 mnkr och 16 mnkr kapitaliserad inkomst avseende arrende.
Beräkningarna är gjorda i prisläge år 2018.
Genomförandetiden för projektet bedöms pågå fram till år 2024.

2.

Förutsättningar

2.1 Bakgrund och syfte

Bakgrund
Fastighets- och gatukontoret beställde i mars 2016 detaljplan för projektet Elisedal.
Området för detaljplanen ligger längst österut på Jägersrovägen, i anslutning till det
befintliga verksamhetsområdet Elisedal. Den aktuella detaljplanen, Rosengård 173:3 m. fl.
(Dp 5 550), antogs i Stadsbyggnadsnämnden den 20 september men är överklagad till markoch miljödomstolen och förväntas vinna laga kraft under våren 2019.

Syfte
Syftet med projektet är att ta fram verksamhetsmark med ändamål tillverkning, kontor,
lager, veterinärklinik, samt återvinningscentral. Fastighets- och gatukontoret önskar
genomföra detta projekt för att tillgodose Malmö Stads aktörer på verksamhetsmark så att
företag ska fortsätta kunna etablera sig och växa i Malmö.
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Nuvarande markanvändning
Området är idag jordbruksmark och brukas fortfarande. En mindre del är idag planlagd som
naturmark. Det finns ett äldre bostadshus intill Ystadvägen som planeras att rivas på sikt. I
och med detaljplanen görs bedömningen att området inte är lämpligt för bostadsändamål.

Planmässiga förutsättningar
Gällande översiktsplan har pekat ut området som i huvudsak verksamhetsområde inom
kategori småindustri och service men också enstaka funktioner inom kategorin ytkrävande
lager, tillverkning, och tekniska samhällsfunktioner.
Detaljplanen, Rosengård 173:3 m.fl. (Dp 5550), omfattar ett område om ca 22 ha. Ca 11 ha
är kvartersmark avsett för verksamheter med ändamål industri och lager, kontor,
veterinärklinik och återvinningscentral samt bestämmelse för religiös verksamhet.
Detaljplanen innehåller även en del av Jägersrovägen, två nya lokalgator och naturmark,
allmän plats utgör ca 11 ha.
Projektet innehåller även utbyggnaden av en gång- och cykelväg väster om
detaljplaneområdet som behövs för att koppla området till befintlig gång- och cykelväg.
Gång- och cykelvägen planeras att byggas inom befintlig gata som är planlagd för samma
ändamål (PL1182).

Befintliga markupplåtelser
Det finns två pågående jordbruksarrenden (sidoarrenden) inom området, vilka har sagts upp
för avflyttning i september 2019.

Hittills genomförda utredningar av betydelse
I området finns kända fornlämningar, en förundersökning på dessa har genomförts. En
fornlämning har undersökts och tagits bort. Ytterligare två områden ska undersökas innan
markarbeten påbörjas. Den totala ytan som föreslås för arkeologisk undersökning vid
exploatering är ca 11 800 kvm stort.
En miljöteknisk markundersökning genomfördes år 2016. Det bedöms inte finnas behov av
avhjälpande åtgärder eller någon förorening som kräver omhändertagande, förutom i en
punkt där förorening i form av bly och kadmium har påträffats med halter över mindre
ringa risk, under mindre känslig markanvändning.
2.2 Mål med projektet

Mål
Målet med projektet är att skapa ett modernt, högt och tätt verksamhetsområde med goda
gröna kvalitéer och hållbar dagvattenhantering. Området ska kunna ge cirka 800–1 000
arbetsplatser som bidrar till stadens tillväxt och sysselsättning. Området ska också tillgodose
stadens behov för ytterligare en återvinningscentral.
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2.3 Koppling till nämndmål

Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete
• Tydliga, långsiktiga planeringsstrategier, byggklar mark och hållbara transporter gör Malmö till en stad
där stora och små företag utvecklas med en växande arbetsmarknad för Malmöborna.
Projektet syftar till att skapa byggklar mark till företag för att bidra till Malmös näringsliv och
arbetsmarknad. Området bedöms kunna möjliggöra 800 -1000 arbetsplatser.

Målområde 5 – En jämlik stad
• Användningen av transportsystemet ska bli jämställt och andelen biltrafik ska minska till förmån för
hållbara transportslag.
Projektet syftar till att förbättra gång- och cykeltrafiken till och från området.

Målområde 6 – En trygg stad
• Tekniska nämnden ska bidra till stadsmiljöer och trafiksystem som är trygga, tillgängliga och säkra.
Projektet syftar till att Malmöbon ska kunna röra sig enkelt och säkert genom området.

Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad
• Kommunens markinnehav ska användas till Malmös utveckling och bidra till att stärka stadens
ekonomi.
Projektet innebär ett projektnetto om ca + 35,7 miljoner kronor, vilket bidrar till att stärka
stadens ekonomi.
• Tekniska nämnden ska erbjuda attraktiva stadsmiljöer och trafiksystem med låg miljöpåverkan.
Projektet skapar förbättrade gång- och cykelstråk i östra Malmö. Projektet skapar också nära 9
ha ny naturmark.
• Tekniska nämnden ska prioritera exploatering som skapar resilienta livsmiljöer som klarar ett förändrat
klimat och som skapar förutsättningar för inkluderande, attraktiva och långsiktigt robusta livsmiljöer.
Projektet fördröjer dagvattnet inom området. Projektet tillskapar naturmark för att höja
attraktiviteten i området.
• Tekniska nämnden ska främja Malmöbornas tillgång till natur, parker och vattenområden.
Projektet främjar Malmöbornas tillgång till natur- och vattenområden genom att tillskapa nära
9 ha naturmark inom projektet. Dagvattendammar anläggs för att fördröja dagvattnet lokalt.
2.4 Detaljplan

Beställare av detaljplan
Fastighets- och gatukontoret står som beställare av aktuell detaljplan Rosengård 173:3 m. fl.
(Dp 5 550). Detaljplanen beställdes i mars 2016.

Status på planarbetet
Detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden den 20 september men är överklagad till
mark- och miljödomstolen och förväntas vinna laga kraft under våren 2019.

6 (18)

Bild 1: Plankarta, antagandehandling Dp 5 550

Sammanfattning av detaljplanens innehåll
Syftet med detaljplanen är att etablera nytt verksamhetsområde i anslutning till det befintliga
verksamhetsområdet Elisedal. Området kommer ansluta till Yttre Ringvägen och
Ystadvägen. Planläggningen motiveras av ett uttalat behov av mer mark för näringslivet,
såväl som av behovet av mark till en ny återvinningscentral inom Malmö stad. Detaljplanen
medger industri och lager, kontor, veterinär och återvinningscentral samt ett mindre område
för religiös verksamhet.
Detaljplanen omfattar fastigheten Hoven 1, norr om Jägersrovägen, vilken inte ingår i det
här objektsgodkännandet då den ingår i tidigare projekt (projektnummer 5007).

Ytor för allmän platsmark och kvartersmark
Detaljplanen omfattar ca 11 ha allmän plats. Den allmänna platsen består av ca 9 ha
naturmark vilket planeras innehålla två dagvattendammar och en ny cykelväg i sydvästra
delen av området. Allmän plats består även av två nya lokalgator och Jägersrovägen som ska
byggas om för att innehålla gång- och cykelväg.
2.5 Geografisk avgränsning
Projektområdet begränsas av Yttre Ringvägen i öster, Ystadvägen i söder, befintliga
näringslivsområdet Elisedal i väster med vändplatsen på Sporregatan som markerar
övergången till projektområdet samt av Jägersros träningsområde och Jägersrovägen i norr.
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Bild 2: Projektområdet

Berörda fastigheter
Rosengård 172:6, Rosengård 173:3, Rosengård s:11, Rosengård s:28, Husie 172:327, Husie
173:2, Husie s:98. Samtliga fastigheter ägs av Malmö kommun. Malmö kommun är delägare
i samtliga samfälligheter.
2.6 Investeringens omfattning
För att kunna genomföra projektet måste bl a följande åtgärder genomföras, vilka omfattas
av denna ansökan om objektsgodkännande.

Markmiljöundersökningar samt andra utredningar
Miljöteknisk markundersökning genomfördes år 2016. Det bedöms inte finnas behov av
avhjälpande åtgärder eller någon förorening som kräver omhändertagande, förutom i en
punkt där förorening i form av bly och kadmium har påträffats med halter över mindre
ringa risk.
Ytterligare provtagning för avgränsning av massor som uppstår vid schaktning i anslutning
till den aktuella förekomsten av föroreningar behöver göras för en korrekt klassning inför
eventuell återvinning eller omhändertagande

Arkeologi
Arkeologisk förundersökning är utförd. En fornlämning har undersökt och tagits bort och
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ytterligare två områden behöver undersökas innan exploatering av fastigheten. Den totala
ytan som föreslås för arkeologisk undersökning vid exploatering är ca 11 800 kvm stort.

Förvärv
Då Malmö kommun är markägare av all mark kommer inga förvärv vara nödvändiga inom
projektområdet.

Grovterrassering, andra markarbeten
Grovterrassering för kvartersmark och allmän platsmark planeras att genomföras under
2019.
Anläggning av allmän plats

Jägersrovägen
Utformningen av Jägersrovägen planeras att anpassas till det nya området, med bl. a.
korsningar till lokalgator och gång- och cykelväg. Det planeras separata sektioner för tre
delsträckor av Jägersrovägen; sträckan inom detaljplanen, sträckan mellan Galoppgatan och
Sadelstigen öster om detaljplanen, och sträckan på bron över Elisedalstigen. Se nedan samt
bilaga 1 för en mer utförlig beskrivning. Ombyggnationen av Jägesrovägen beräknas totalt
till ca 17 mnkr.

Sträckan inom detaljplanen
Inom detaljplanen planeras gångbana på norra sidan och trädrad samt separerad gång- och
cykelväg på södra sidan om Jägersrovägen. Idag är körbanebredden inom sträckan cirka 7
meter bred och körbanebredden planeras inte att ändras förutom i tre av de fyra nya
korsningarna som planeras att utformas med vänstersvängskörfält där vägen breddas.
Befintlig trädrad längs Jägersrovägen behöver flyttas och ersättas med nya träd på grund av
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höjdskillnader och bestämmelser i detaljplanen. Dimensioneringen av körbredden, 7 meter,
är baserat på att tung trafik (lastbil) ska kunna mötas utan att anpassa körsätt och hastighet.

Figur 1 Utsnitt från förprojektering, sträckan inom detaljplanen

Sträckan mellan Galoppgatan och Sadelstigen
Öster om detaljplanen planeras gångbana på norra sidan och separerad gång- och cykelväg
på södra sidan längs med Jägersrovägen fram till Sadelstigen. Sektionen ser likadan ut som
inom detaljplanen förutom att det inte planeras en trädrad. Idag är Jägersrovägen inom
sträckan cirka 10 meter bred, det innebär att körbanebredden minskas för att ge utrymme
till gång- och cykelväg samtidigt som körbanebredden håller samma standard som inom
detaljplanen, vilket är fullgod standard.

Figur 2 Utsnitt från förprojektering, sträckan mellan Galoppgatan och Sadelstigen

Bro över Elisedalstigen
Den befintliga bron över Elisedalstigen planeras så att alla trafiksätt får utrymme på bron,
men med smalare sektioner. Det bedöms ej påverka framkomligheten i området i större
grad eftersom det gäller för en kort sträcka på ca 15-20 meter. Körfältsindelningen på bron
behöver detaljstuderas vidare i den fortsatta projekteringsfasen. En eventuell
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körfältsindelning är att gångbanan i norr blir ca 1,5 meter bred, körbanan ca 6,7-6,8 meter
bred och gång och cykelvägen i söder ca 2,6 meter bred. Dimensioneringen av
körbanebredden ska innebära att tung trafik kan mötas men kan behöva anpassa sin
hastighet.
Alternativet till att smalna av sektionen är att bygga ut bron eller bygga en ny bro för en
anläggningskostnad som har beräknats till ca 12 mnkr.

Lokalgator
Projektet innebär utbyggnaden av två nya lokalgator vilka beräknas till ca 11 mnkr.

Natur
Iordningsställande av natur samt dagvattendammar och ny dragning av gång- och cykelväg
inom naturmarken beräknas till ca 12 mnkr.

Anläggande av reningsanläggning för dagvatten
Dagvattenutredning från 2017 visar att två dagvattendammar behövs inom projektområdet.

Rivning
Rivning av ett äldre bostadshus intill Ystadvägen kommer behöva utföras på sikt.

3.

Projektets genomförande

3.1 Tidigare och kommande beslut i ärendet

Översiktsplan
Gällande översiktsplan har pekat ut området som i huvudsak verksamhetsområde inom
kategori småindustri och service men också enstaka funktioner inom kategorin ytkrävande
lager, tillverkning, och tekniska samhällsfunktioner.

Detaljplan
Detaljplanen, Rosengård 173:3 m.fl. (Dp 5550), omfattar ett verksamhetsområde med
ändamål industri och lager, kontor, veterinärklinik och återvinningscentral samt
bestämmelse för religiös verksamhet. Detaljplanen innehåller även två nya lokalgator och
naturmark. Detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden i september 2018.
3.2 Kvartersmark
Objektsgodkännandet omfattar iordningsställande av kvartersmark inför försäljning och
utarrendering. Totala ytor kvartersmark är ca 111 000 kvm.
3.3 Planerade försäljningar respektive upplåtelser av mark
Försäljning av kvartersmark är planerad att ske till flera aktörer i tomtstorlekar om ca 5
000–15 000 kvm. Området för återvinnings- och återbrukscentral är ca 20 000 kvm och
planeras att arrenderas ut.
3.4 Allmän platsmark
Totala ytor allmän platsmark är 114 000 kvm varav ca 84 000 kvm är natur och ca 30 000
kvm är gata.
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3.5 Upphandling av entreprenad
Upphandling av entreprenad planeras att genomföras under 2019.

4.

Tidplan
•
•
•
•

5.

Projektering planeras att upphandlas och genomföras under år 2019.
Upphandling av entreprenad planeras att utföras år 2020.
Terrassering planeras att utföras under 2019-2021.
Genomförande av entreprenad planeras att utföras under 2020-2021.

Ekonomi
Nedan beskrivs de ekonomiska konsekvenserna för detta förslag till objektsgodkännande.

5.1 Investeringskalkyl
Projektnetto:
+ 99 mnkr köpeskillingar
+ 16 mnkr kapitaliserad inkomst avseende arrende
- 20,4 mnkr anläggning av kvartersmark
- 58,9 mnkr anläggning av allmän platsmark
= +35,7 mnkr Projektnetto
5.2 Inkomster
Totalt marknadsvärde av tomtmark inom projektet som kan utvecklas och säljas av
kommunen, bedöms uppgå till ca 99 mnkr. Detta utgörs av ca 11 hektar stort logistik- och
småindustriområde. Området ska också tillgodose stadens behov för ytterligare en
återvinningscentral. Tomtmarken för detta område planeras att arrenderas ut, vilket ger en
kapitaliserad avgäld om ca 16 mnkr.
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5.3 Investeringsutgifter
Investeringsutgifter, tkr (utgifter med plustecken)
Kvartersmark

Externt
finansierad
invest.

Tkr
Anläggning av allmän plats,
inom plan
Anläggning av allmän plats,
utom plan
Ingående markvärde
Plankostnader
Grovterrassering

Allmän platsmark

Totalt

SkatteExpl.finansierad finansierad
invest.
invest.
39 200

39 200

1 400

1 400

20

20

40

690

710

1 400

5 280

5 420

10 700

Markarbeten, kvartersmark

300

300

Rivning

490

510

1 000

Arkeologi

6 900

7 100

14 000

Geoteknik

250

250

500

Fastighetsbildning

300

Sanering under MKM

250

250

500

Utredningar

250

250

500

300

Projektledning

2 000

Övrigt

2 720

2 840

5 560

19 450

57 950

77 400

1 000

900

1 900

Summa investeringsutgifter

20 450

58 850

79 300

Summa investeringsutgifter
avrundad

20 400

58 900

79 300

Summa före kreditivränta
Kreditivränta

2 000

Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge år 2018. Kreditivräntan har beräknats med
procentsatsen 1,75.
Den totala investeringsutgiften inom projektet bedöms till 79,3 mnkr.
Preliminärt beräknade utgifter för att iordningsställa allmän plats uppgår till 40,6 mnkr.
Tillkommande indirekta utgifter och kreditivränta uppgår till 18,3 mnkr, vilket gör att den
totala utgiften för allmän platsmark i detta objektsgodkännande beräknas till 58,9 mnkr.
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Merparten av de indirekta utgifterna består av arkeologi och grovterrassering. All utbyggnad
av allmän plats inom projektet finansieras till 100 % av exploateringsinkomster. Anläggning
av allmän plats utom plan avser utbyggnad av en gång- och cykelväg väster om
detaljplanområdet, som behövs för att länka samman gång- och cykelvägen i detaljplanen
med det befintliga cykelnätet.
Vid fördelning av indirekta utgifter, vilka i detta projekt består av ingående markvärde,
plankostnad, grovterrassering, rivning, arkeologi, geoteknik, sanering, utredningar samt
övriga utgifter, har arealmodellen använts där ca 51 % tillförts allmän plats och resterande
49 % kvartersmark.
Iordningsställande av kvartersmark, inklusive indirekta utgifter och kreditivränta uppgår till
20,4 mnkr. Investeringsutgifter före år 2019 på ca 4,2 mnkr består till största delen av
arkeologi och markarbeten.
5.4 Likviditetsplanering investeringsutgifter och försäljningar
Likviditetsplanering, tkr
Likviditetsbehov

År

Investeringsutgifter

Kreditivränta

Bedömda
totala
försäljningar
per år

Totalt

Kvarters- Allmän Kvarters- Allmän
mark
plats
mark
plats
-2018

-2 370

-1 780

-40

-20

2019

-5 660

-13 140

-200

-50

1 000

-18 050

2020

-8 880

-23 600

-300

-270

25 000

-8 050

2021

-2 150

-15 200

-250

-530

25 000

6 870

2022

-340

-380

-210

25 000

24 070

23 000

23 000

2023
2024
Summa

-3 900
-19 400 -58 000

-4 210

-30
-1 000

-900

-3 930
99 000

19 700

5.5 Gatukostnadsersättning och exploateringsvinst
Gatukostnadsersättning beräknas enligt Malmö stads principer för avsättning av
gatukostnader. Det innebär att det enbart är ytan för fastigheterna som försäljs i förhållande
till den totala kommunägda kvartersmarksytan inom projektet som kan bidra med
gatukostnadsersättning.
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+ 58,9 mnkr exploateringsfinansierad allmän platsmark
* 80 % försäljningsyta inom projektet
= 47,1 mnkr gatukostnadsersättning
Den totala avsättningen från köpeskillingarna på 99 mnkr för gatukostnadsersättning
uppgår därmed till -47,1 mnkr, vilket ger en försäljningsinkomst på 51,9 mnkr. Med avdrag
för utgifter avseende iordningsställande av kvartersmark som hänför sig till försäljningarna
om -16,3 mnkr, beräknas exploateringsvinsten till 35,6 mnkr.
5.6 Saneringskostnader
Som principen lyder vid tiden för detta objektsgodkännande ska de utgifter som avser
sanering för hantering av förorenade massor över MKM (Mindre Känslig Markanvändning)
resultatföras. Enligt bedömning gjord av fastighets- och gatukontorets markmiljöspecialist
uppgår saneringsutgifterna till ca 0,5 mnkr. Alla förorenade massor bedöms dock vara under
MKM, vilket gör att ingen sanering bör påverka resultatet.
5.6 Kalkyl driftkonsekvenser
+ 1 000 tkr intäkt, årlig arrendeavgift
+ 2 600 tkr intäkt, periodiserad gatukostnadsersättning om 47 100 tkr
- 100 tkr, kostnad kvartersmark (ränta)
- 4 900 tkr kostnad allmän plats (drift och underhåll, ränta och avskrivning)
= -1 400 tkr driftkonsekvens, netto
Driftkonsekvenser, tkr (kostnader med minustecken)
Kvartersmark
År

2020

Inv. att
aktivera
kvartersmark
4 100

Ökade
intäkter
(arrendeavgift)
1 000

Allmän plats
Kostnader
(internränta vid
aktivering av
kvartersmark)

Inv. att
aktivera
allmän
plats

Periodiserad
gatukostnads
ersättning

Kostnader
(drift o
underhåll
samt kapitalkostnader)

Netto

-100

900

2021
2022

55 000

1 660

-4 580

-2 920

3 900

940

-320

620

58 900

2 600

-4 900

-1 400

2023
2024
2025
Summa

4 100

1 000

-100
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År 2020 bedöms arrendeavtalet avseende återvinningscentralen träda i kraft med en årlig
avgäld om ca 1 000 tkr. I samband med upplåtelsen aktiveras motsvarande del av
kvartersmarken. Den nuvarande internräntesatsen om 3 procent har använts för att beräkna
kostnaderna för aktiveringen, som därmed uppgår till ca -100 tkr.
Aktiveringen för allmän plats om 55 mnkr som sker år 2022 avser all utbyggnad förutom
färdigställandet av lokalgator. Bedömningen är att ca 55% av kvartersmarksytan är såld vid
denna tidpunkt, vilket innebär att gatukostnadsersättningar motsvarande 55% av
anläggningsvärdet kan periodiseras vid detta aktiveringstillfälle. Färdigställandet av
lokalgator aktiveras sedan år 2025, då samtliga fastigheter bedöms vara bebyggda.
Resterande del av gatukostnadsersättningarna periodiseras vid denna aktivering.
För beräkning av periodiserad gatukostnadsersättning / kapitalkostnader har nuvarande
internräntesats 3 procent använts och för avskrivningstiden har en schablon på 40 år
använts, vilket motsvarar 2,5 procent. För beräkning av drift- och underhållskostnader av
allmän plats har en schablon tagits upp motsvarande 2,75 procent.
Driftkonsekvenserna beräknas enligt tabell ovan till -5 000 tkr brutto och -1 400 tkr netto.
5.7 Budgetavstämning
Utgifterna för detta projekt finns med i budgetskrivelse 2019 till ett belopp av totalt 53
mnkr, fördelat på flertalet år. Överskjutande belopp om ca 26 mnkr fördelat på år 20182024 bedöms dock rymmas inom den planerade budgetramen för exploateringsutgifter.
De framtida driftkonsekvenserna har ingått i den senast framtagna sammanställningen av
beräknade driftkonsekvenser år 2015-2024, med ett belopp om -660 tkr netto.
5.8 Lönsamhetsbedömning
Marknadsvärdet av tomtmark inom projektet bedöms till 115 mnkr, vilket består i förväntad
försäljning av byggrätter samt kapitaliserad inkomst för arrendeavtal. Totalt bedöms
investeringsutgifterna för projektet uppgå till ca -79 mnkr, vilket gör att
exploateringsprojektet utifrån detta anses lönsamt att genomföra. Projektet bedöms
generera en exploateringsvinst på ca 35,6 mnkr.
5.9 Kopplingar till andra projekt och följdinvesteringar
Projektet väntas inte påverka andra projekt eller följdinvesteringar.

6.

•
•
•
•

Osäkerhet och risker
De osäkerheter och risker som har bedömts kunna kan påverka projektets framdrift och
ekonomi är:
Detaljplanen vinner ej laga kraft senare än förväntat
Hittills okända föroreningar upptäcks inom entreprenaden
Kostnaden för de arkeologiska undersökningarna blir högre än beräknat
En avsmalnad sektion över bron bedöms inte möjlig och det krävs en stor ombyggnation
eller ny bro vilket har beräknats till ca 12 mnkr i anläggningskostnad.
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• Entreprenad- och konsultkostnader kan variera kraftigt i pris eftersom de är
konjunkturberoende
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