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Inriktningsbeslut för Herrgårdsbron
Herrgårdsbron har varit föremål för utredning sedan hösten 2015. En
besiktning som genomfördes 2015 visar att brons pelare har omfattande
erosionsskador kring fundamenten och den grundläggande
rustbäddskonstruktionen. Dessa skador kan på sikt medföra att
säkerheten av- och kring konstruktionen inte längre kan garanteras.
Besiktningen visade även på ett omfattande behov av renovering av större
delen av brons reglerluckor och överbyggnadskonstruktion.
Utifrån besiktningsanmärkningarna med efterföljande utredning har en
omfattande projektering genomförts under 2016 och 2018. Projekteringen
omfattar i stort sett hela brokonstruktionen, manöversystem och
tillståndshantering för åtgärder.
Under upphandlingsförfarandet inkom inga anbud. Tekniska nämnden
beslutade då att avbryta upphandlingen och i stället utföra projektet i
egen regi. Projektet har bedömts ha extremt höga risker och har varit svårt
att prissätta vilket var en anledning till att potentiella anbudslämnare valt
att avstå.
För att möjliggöra fortsatt tid- och resursplanering för utförande behöver
beslut om inriktning fattas avseende utförandet av Herrgårdsbrons
renovering.
Projektet föreslås utföras under perioden 2019-2021. I underlag till
kompletteringsbudget kommer kvarvarande 22 000 000 kronor föreslås
överföras till 2019 års investeringsbudget. Inom kommunstyrelsens
investeringsram för år 2019 föreslås 5 000 000 kronor omfördelas till
Herrgårdsbron.
Med hänsyn till de brister i brons konstruktion och underspolningar som
redovisats måste åtgärder för bron genomföras. För att möjliggöra
genomförande krävs tilläggsanslag för projektet om 32 000 000 kronor.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta;
1. Kommunstyrelseförvaltningen ges tilläggsanslag om 32 000 000 kronor
för projektet Herrgårdsbron.
2. Genomförandet av projektet påbörjas 2019.
3. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att se över ekonomi och
konsekvenser för en etappindelning av projektet.
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