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Tekniska servicenämnden

Återlämnande av äskade medel för ombyggnad
av Nygatan
Sammanfattning
År 2017 beslutade kommunfullmäktige att anslå medel till ombyggnationen av
Nygatan, totalt 15.9 Mkr. Ombyggnationen i gatumiljön har avvaktat först
husbyggnationen i kvarteret Bävern, nu i kvarteret Kiosken 1. Tiden går,
kostnadsläget förändras och omfattningen förändras baserat på Kiosken 1.
Tekniska servicenämnden vill därför återlämna ej förbrukade medel för att
återkomma med nytt äskande baserat på rätt omfattning.
Förbrukade medel totalt 1 543 091,10 kr, har använts till ombyggnation direkt
söder om kvarteret Bävern samt till projektering. Dessa arbeten ingår i den slutliga
utformningen. För ytterligare information se tjänsteskrivelse, rubrik Ärendet.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag är tidigare äskande, kommunfullmäktiges beslut om detsamma
samt utdrag ur ekonomisystemet för information om förbrukade medel.

Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut
Teknisk servicenämnd föreslås besluta
att återlämna ej förbrukade medel
att återkomma till kommunstyrelsen med förnyat äskande när den reviderade
omfattningen av ombyggnationen är beslutad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Tekniska serviceförvaltningens
E-post
Webb

Besöksadress
Postadress
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Ärendet
År 2017 äskande tekniska nämnden medel för ombyggnad av Nygatan.
Ombyggnationen krävs främst för att minska trafikbuller. Detaljplanen för kv
Bävern har ställt krav på bullernivåer.
En överenskommelse slöts med samhällbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet om
att arbetena kunde få utföras efter att byggnationen i kvarteret Bävern färdigställts,
dels för att inte störa byggnationen, dels i avsikt att gångbanor m.m. inte skulle
köras sönder av byggtrafiken. De boende har alltså fått lov att flytta in i
bostadshusen (slutbesked har erhållits) även om de bullerdämpande arbetena i
gatumiljön inte genomförts.
Under senare delen av byggskedet startade sedan planprocessen upp för kvarteret
Kiosken 1. Ombyggnationen av Nygatan omfattar även delar av sträckan söder om
Kiosken 1. En ny överenskommelse har slutits med samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet om att ombyggnadsarbetena kan avvakta även
byggnationen i kvarteret Kiosken 1.
Ombyggnadsarbetena omfattar även ledningsarbeten, vilket innebär att det är svårt
att dela upp ombyggnadssträckan i etapper.
Vissa delar av ombyggnadsarbetet har dock redan genomförts, gång-, cykelbana
och terrängtrappa söder om kvarteret Bävern är utfört, men inga bullerdämpande
arbeten (byte av smågatsten till asfalt) är genomförda.
Då dels tre år har passerat, dels omfattningen av arbetena kommer att förändras lite
grand p.g.a. byggnationen av kvarteret Kiosken 1 vill nu teknisk servicenämnd
återlämna ej förbrukade medel och senare återkomma med nytt äskande om att
genomföra ombyggnadsarbetena.
Förbrukade medel, totalt 1 543 091,10:-, har använts till projektering samt
ombyggnation direkt söder om kvarteret Bävern.
Av de förbrukade medlen har 1 442 348,50:- använts till gatu- och parkarbeten
(skattekollektivet), 4 702,60:- till energiarbeten (taxekollektivet) och 96 040:- till
VA-arbeten (taxekollektivet).

