
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tekniska divisionen, 
Gata/Park/Hamn 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-14 

Dnr KK21/393 

 

Kommunstyrelsen 

Investering: Underhåll av bro över Brunnsgatan  

Bakgrund 
Bron på Brunnsgatan vid lasarettet är i behov av nytt tätskikt. Isolering som 
används som tätskikt har till syfte att skydda betongkonstruktionen så att inte 
vatten tränger ner och skadar anläggningen.  

Tidplanen för denna underhållsåtgärd bör samordnas med angränsande 
projekt där ett är ombyggnation av lasarettet och dess nya entré som beräknas 
vara klar under första kvartalet 2022. Om arbetet med bron genomförs under 
andra halvåret 2021 kan samordningsvinster ske vid iordningställandet av 
infarten från Brunnsgatan till den nya entrén som ligger i direkt anslutning till 
bron.  

Stora arbeten på Brunnsgatan i anslutning till Resecentrum planeras att 
påbörjas 2024. För att inte få ytterligare störningar i området bör arbete med 
bron genomföras i god tid innan dessa arbeten påbörjas.  

Tekniska divisionen har projekterat och genomfört en förnyad 
konkurrensutsättning inom ramen för gällande ramavtal. Den anbudsbaserade 
kalkylen visar en totalkostnad som uppgår till 6,5 mnkr inklusive projektering, 
risk och byggherrekostnader. Projektet finns med i investeringsplaneringen, 
projekt 2068, med en lägre totalkostnad utifrån att det initiala behovet inte var 
lika omfattande. 

Den planerade investeringen medför inga ökade kostnader för 
driftverksamheten och är del av det ordinarie underhåll som måste ske på en 
bro under dess livslängd. 

 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 
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Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra erforderligt 
underhållsåtgärder av bron, samt 

2)  att anvisa 6,5 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel för genomförandet, samt 

3) att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i och belastar Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens budget, samt 
 

4) att paragrafen omedelbart justeras. 
 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Kent Nyman  
chef Tekniska divisionen  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Ekonomiavdelningen 

Tekniska divisionen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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