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1.

Förberedelser etapp 3
1.1

Undersökningar/provtagningar

Vi behöver göra några mindre inmätningsarbeten i och runt området. Det handlar bl a
om inmätning av marknivå vid den tänkta trappan vid Dalgatan och bakom villorna på
samma gata. Kommer att utföras i februari.

1.2

Entreprenaden

Vi har haft en dialog med vår utsedde entreprenör, Svevia, om kortare
genomförandetid. Mer kring detta under anmälningar samt ekonomi och tidplan. Vi
kommer att träffa Svevia den 1 februari igen för fortsatt dialog. Vi kommer att kalla
berörda aktörer till ett startmöte i mars innan entreprenaden startar.

1.3

Detaljprojektering

Projekteringsunderlaget kommer att revideras i vissa delar, t ex belysningsanordning
på Strömgatan, utsiktsplatser mm.

1.4

Analys av projektrisker

Analysen av projektrisker är genomförd och Structor ska göra en sammanställning.

1.5

Upphandlingar

Upphandlingen av miljökontrollant är slutförd och tilldelningsbeslut är fattat. Sista dag
för överklagan är måndag den 1 februari.

1.6

Anmälningar och dispenser

Dispens för strandskydd och marklov är beviljade och har vunnit laga kraft. Vi har
lämnat in komplettering till anmälan om avhjälpandeåtgärder och vattenverksamhet
efter begäran från Lst. Vi har även skickat in vårt förslag på kortare tidplan till Lst,
både anmälningsärendet och ansökningsärendet.
Restaurering av salamanderdammen med dike öster om Strömgatan är färdigställd och
rapporterad till Lst.

2.

Återställning

Den alternativa tidplanen ger vissa konsekvenser även för kommunens
återställningsarbete. Vi behöver tidigarelägga beslut kring utformning av t ex brygga
och industriminne.
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3.

Kontrollprogram

Kvartalsrapport 4 2015 är redovisad och lämnad till DL på Lst. Från och med 1 januari
2016 går kontrollprogrammet in i en ny fas, under sanering, vilket innebär att prover
på dagvattenutlopp och ytvatten i ån tas en gång i månaden istället för kvartalsvisa
provtagningar. I övrigt fortgår provtagningen som tidigare. Kontrollprogrammet
kommer nu att införlivas med projektet Sanering etapp 3. Slutrapportering av
kontrollprogrammet sker vid slutrapporteringen av saneringsprojektet.

4.

Informationsinsatser

Vi planerar för ett informationsmöte innan entreprenadstarten och att lämna en
pressrelease som LW skriver.
Vi ska titta på möjligheten att fotodokumentera saneringsarbetet från ett
fågelperspektiv med ett tidsintervall 1 ggr/månad.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Ekonomi

Utfall 2015 för Sanering Etapp 3 blev 3,68 Mkr, vilket gör att det finns 170 kkr kvar
av bidraget för 2015. Kvarvarande belopp förs över till 2016 enligt MA.
Utfall 2015 för Kontrollprogrammet blev 336 kkr, vilket gör att det finns 110 kkr kvar
av bidraget. MA menar att beloppet kan föras över till Sanering etapp 3. Från och med
1 januari 2016 ingår kontrollprogrammet i bidraget för saneringsprojektet.
Projektets budget påverkas av den alternativa tidplanen i den mån att vi, enligt
prognos, upparbetar större volym och pengar under 2016 och 2017 än
ursprungsplanen. Budget kan hållas med hjälp av kommunal förskottering inom
befintlig bidragsbudget.
Kommunens återställningskostnader påverkas av den alternativa tidplanen. Kostnader
tidigareläggs vilket gör att investeringsbudgeten 2017 blir i storleksordningen 2 Mkr
istället för 1 Mkr.

5.2

Tidplan

Entreprenören vill starta i april 2016 med kontinuerlig entreprenad till slutet 2017 med
eventuella arbeten vid och i ån 2018. Vi inväntar klartecken från Lst angående den
alternativa tidplanen. I korthet innebär planen att vi komprimerar arbetet med kortare
ledtider och tidigarelägger åtgärder från ett år till ett annat. Åtgärder som styrs av
dispens från artskydd kommer dock att genomföras under samma tidsintervall under
året som i den ursprungliga planen, t ex schakt av värdefulla ängspartier flyttas från
augusti 2017 till augusti 2016.

4 (5)

6.

Övrigt

Inget övrigt ärende.

7.

Kommande möten

Onsdag den 30 mars kl. 09.30–11.30
Onsdag den 18 maj kl. 13.30–15.00

Klippan 2016-02-17

Monica Johansson
projektledare
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