
Syfte 

Kostnadsförutsättningar 

Syftet med denna dokumentation är att öka kvaliteten, förståelsen och spårbarheten av
kostnadsbedömningen. Nedan beskrivs kostnadsförutsättningar med gjorda antaganden.

Underlaget i detta blad baseras på 2020 års kostnadsnivå.

Kostnadsbedömningen baseras på val och utformning framtagen under arbete med genomförandestudie (GFS) för
Citybuss Backa som levereras Q1 2021. Vid kostnadsbedömningen har projektets läge och omkringliggande
projekt beaktats.

Ingen tidplan är framtagen för produktionen så antaget är 18-24 månader.

Under hela byggnationen förutsätts att viss trafik ska kunna köra genom området.

För de nya väg-, gång-och cykelbanorna är antaget att en viss justering av befintlig överbyggnad gäller. Nytt ytskikt
gäller för alla vägar.

En bedömning av markföroreningar är gjord att ca 30% av ivägkörda massor behöver någon slags hantering vidare.
Kompletterande prover utförs i senare skede.

Med "flytt av ledningar" är antaget att dessa delar av ledningarna kan proppas och lämnas kvar i mark parallellt
med att ny del av ledningen läggs och kopplas in. Ledningar som behöver flyttas är pga olämplig placering i
förhållande till ny trafikmiljö.

Flytt av träd är antaget att det sker en flytt inom närområdet permanent, dvs ingen mellanlagring med återflytt
och återplantering.

All befintlig belysning inom området byts ut. Betongfundament för dessa antas kunna knackas ned till lämplig höjd,
0,5 meter enligt intilliggande projekt, och lämnas därefter kvar i mark. Enstaka fundament som är ivägen för
nybyggnation tas bort i sin helhet.

Ingen geoteknik är utförd varför ett separat riskpåslag är antaget på anläggningskostnaden då mängderna är något
osäkra i dagsläget.

För stödmurar är exakt typ och läge oklart tills projekteringen, antaget L-stöd med höjd 2 meter.

Tunnel under framtida cirkulationsplats rivs delvis, vilket innebär att vingmurar, tunneltak och tunnelväggar tas
bort, plattan bör kunna lämnas kvar. Arbeten vid tunnel och intilliggande grönområden ska ske med viss
försiktighet för att skydda känsliga träd och ledningar i området vilket påverkar storlek på arbetsmaskiner, till viss
del ska även handschaktning utföras, och påverkar därmed också kostnaden.

Skyfallshantering och multifunktionell yta för omhändertagande av dagvatten ingår inte.
Omhändertagande av övrigt dagvatten ingår funktionsmässigt i nuläget i kostnadsbedömningen men kan bli
kostnadsdrivande gestaltningsmässigt. Detta bör i så fall utredas vidare i kommande skeden med uppdatering av
kostnader.

Bergssprängning är identifierat på två ställen inom området men med osäker omfattning så mycket grov
uppskattning av mängd.

Förberedelser för eventuell framtid spårvagnsdragning är antaget vilket innebär rotspärr runt nyplanterade träd
samt betongring runt belysningsstolpar för att i senare skede kunna byta ut vissa stolpar till kontaktledningsstolpar
utan någon större påverkan på omgivningen i övrigt.

Utrustning för området är antaget bänkar, papperskorgar och cykelpollare med schablonpriser.

Underlag för laddstation för bussar är taget direkt från GFS-rapport.
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Kostnadsbedömning GFS Citybuss Backstråket 2021-02-23

% av Anläggningskostnad Kostnad (kr)
Anläggningskostnader
Entreprenadkostnad 152 000 000 kr

Planering och projektering
Utredning & projektering 12% 18 000 000 kr

Avser att täcka fortsatt identiferat utredningsarbete med exploatörerna
samt framtagande av detaljprojektering med tillhörande
förfrågningsunderlag

Trafikomläggningar
Trafikomläggningar 6% 9 000 000 kr Hantering av trafik under byggtid.

Byggherrekostnader
Bygg- och projektledning 5% 8 000 000 kr
Administration och övriga byggherrekostnader 3% 5 000 000 kr Omgivningspåverkan

Riskreserv
Oförutsett 15% 23 000 000 kr Täcka eventuellt tillkommande som uppdagas i projekteringsskede och i

produktionsskedet samt ÄTA.
Summa projektkostnader 215 000 000 kr



Kostnadsbedömning
GFS Citybuss Backastråkets södra del GATA

2021-02-23 Kostnad (KR)
Litteraturgatan

Längd 850 m
Skälltorpsvägen

Längd 300 m

ANLÄGGNINGSARBETE Kommentar Enhet Total mängd MIN TROLIG MAX
VIKTAT
MEDEL

Hela projektet
total anläggningskostnader (kr) Mängd Kostnad Mängd Kostnad Total kostnad

Etablering & förarbeten 4 000 000 kr 3 000 000 kr 1 000 000 kr 4 000 000 kr
Etablering Ca 18 mån st 1 3 000 000 kr 4 000 000 kr 5 000 000 kr 4 000 000 kr 4 000 000 kr 0,75 3 000 000 kr 0,25 1 000 000 kr 4 000 000 kr

Gata 125 099 190 kr 98 980 980 kr 26 118 210 kr 125 099 190 kr
Anläggning väg/mark
Körbana  - Bussar, befintlig väg omformas Asfalt, 4 rader SMG+kantsten i granit, linjemålning. m2 5200 2 600 kr 2 800 kr 3 200 kr 2 841 kr 14 772 245 kr 3140 8 920 163 kr 2060 5 852 082 kr 14 772 245 kr
Körbana  - Bussar, ny vägkropp Asfalt, 4 rader SMG+kantsten i granit, linjemålning. m2 2500 3 100 kr 3 600 kr 3 900 kr 3 559 kr 8 897 959 kr 2400 8 542 041 kr 100 355 918 kr 8 897 959 kr
Körbana  - anpassning nya utfarter, div st 7 100 000 kr 300 000 kr 600 000 kr 320 408 kr 2 242 857 kr 5 1 602 041 kr 2 640 816 kr 2 242 857 kr
Körbana  - Bilar, befintlig väg omformas Asfalt m2 7600 1 800 kr 2 200 kr 2 500 kr 2 180 kr 16 564 898 kr 5650 12 314 694 kr 1950 4 250 204 kr 16 564 898 kr
Körbana  - Bilar, ny vägkropp Asfalt m2 2200 2 000 kr 2 400 kr 2 700 kr 2 380 kr 5 235 102 kr 1400 3 331 429 kr 800 1 903 673 kr 5 235 102 kr

Cykelbana
Asfalt, varav 500 m2 kombinerad gc-bana och totalt 2600 m2 över bef
överbyggn. , linjemålning m2 5300 1 800 kr 2 000 kr 2 200 kr 2 000 kr 10 600 000 kr 4550 9 100 000 kr 750 1 500 000 kr 10 600 000 kr

Cykelbana SMG 2 rader á 0,2 m m2 900 2 500 kr 3 000 kr 4 000 kr 3 102 kr 2 791 837 kr 770 2 388 571 kr 130 403 265 kr 2 791 837 kr
Gångbana asfalt Asfalt m2 4700 1 800 kr 2 000 kr 2 200 kr 2 000 kr 9 400 000 kr 4200 8 400 000 kr 500 1 000 000 kr 9 400 000 kr
Gångbana betong Betongplattor 35*35, t=7 cm, linjemålning. m2 700 2 400 kr 2 600 kr 2 800 kr 2 600 kr 1 820 000 kr 700 1 820 000 kr 0 -  kr 1 820 000 kr
Refug Smågatsten m 650 2 500 kr 3 000 kr 4 000 kr 3 102 kr 2 016 327 kr 450 1 395 918 kr 200 620 408 kr 2 016 327 kr
Cirkulationsplats Ri= 7m, Ry= 15m st 1 6 000 000 kr 8 000 000 kr 10 000 000 kr 8 000 000 kr 8 000 000 kr 1 8 000 000 kr 0 -  kr 8 000 000 kr

Hantering av förorenade massor 
Uppskattad total massa 28 000 m2 * 0,7 m djup * 30 % av ivägkörda
massor hanteras. Antaget 1 m3 = 2 ton m3 7000 1 500 kr 2 000 kr 2 500 kr 2 000 kr 14 000 000 kr 6000 12 000 000 kr 1000 2 000 000 kr 14 000 000 kr

Signalanläggning Stolpar (23 st), armaturer (28 st), kablage, sensorer mm omg 1 800 000 kr 1 000 000 kr 1 400 000 kr 1 040 816 kr 1 040 816 kr 0,75 780 612 kr 0,25 260 204 kr 1 040 816 kr
Vägutrustning Skyltar, vägmärken, vägräcke ca 50 m o gångbaneräcke ca 50 m. omg 1 200 000 kr 400 000 kr 800 000 kr 440 816 kr 440 816 kr 0,75 330 612 kr 0,25 110 204 kr 440 816 kr

Rivningar

Rivning bro/GC-tunnel Litteraturgatan vid ny rondell

Bottenplatta samt stödmur lämnas kvar, övrigt inkl trappa rivs.
Granittrappsteg och gatusten till återvinning, övrigt transporteras bort
till deponi. Ca 250 m3 btg, ca 4 v arbete. st 1 3 000 000 kr 4 000 000 kr 6 000 000 kr 4 204 082 kr 4 204 082 kr 1 4 204 082 kr 0 -  kr 4 204 082 kr

Bergssprängning m3 1000 1 000 kr 1 500 kr 2 000 kr 1 500 kr 1 500 000 kr 1000 1 500 000 kr 0 -  kr 1 500 000 kr

Anläggningskompletteringar 
Stödmurar L-stöd h=2 m m 450 5 000 kr 6 000 kr 10 000 kr 6 612 kr 2 975 510 kr 450 2 975 510 kr 0 -  kr 2 975 510 kr
Fyllning efter rivning bro vid ny rondell Innefattar hålrum efter rivning bro samt uppfyllnad park m3 2700 380 kr 400 kr 450 kr 406 kr 1 096 531 kr 2700 1 096 531 kr 0 -  kr 1 096 531 kr

Grönytor
Yta med skelettjord för trädplantering 1 m djup (jord+makadam 0-150) m2 3400 700 kr 1 000 kr 1 200 kr 980 kr 3 330 612 kr 2650 2 595 918 kr 750 734 694 kr 3 330 612 kr
Planteringsytor buskar 0,6 m djup m2 750 500 kr 600 kr 700 kr 600 kr 450 000 kr 650 390 000 kr 100 60 000 kr 450 000 kr
Planteringsytor gräs m2 750 200 kr 300 kr 400 kr 300 kr 225 000 kr 650 195 000 kr 100 30 000 kr 225 000 kr
Träd nyplantering st 78 20 000 kr 25 000 kr 35 000 kr 26 020 kr 2 029 592 kr 73 1 899 490 kr 5 130 102 kr 2 029 592 kr
Träd flytt av bef 10 st Skälltorpsv. st 10 110 000 kr 120 000 kr 135 000 kr 121 020 kr 1 210 204 kr 0 -  kr 10 1 210 204 kr 1 210 204 kr
Trädskötsel under garantitid 10 st Skälltorpsv.med skötsel i 5 år st 10 60 000 kr 80 000 kr 100 000 kr 80 000 kr 800 000 kr 0 -  kr 10 800 000 kr 800 000 kr
Rotspärr m  900 200 kr 400 kr 800 kr 441 kr 396 735 kr 650 286 531 kr 250 110 204 kr 396 735 kr
Skötsel under garantitid st 1 150 000 kr 200 000 kr 250 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 0,75 150 000 kr 0,25 50 000 kr 200 000 kr

Utrustning
Ca 15 bänkar och papperskorgar, ca 30 cykelpollare inkl montage och
ca 80 m2 uppställningsyta, asfalt. omg 1 400 000 kr 500 000 kr 800 000 kr 540 816 kr 540 816 kr 0,75 405 612 kr 0,25 135 204 kr 540 816 kr

Belysning
Belysning enkel Inkl stolpe, armatur, fundament,stolpinsats och inkoppling st 41 20 000 kr 25 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 1 025 000 kr 11 275 000 kr 30 750 000 kr 1 025 000 kr
Belysning dubbelarmatur Inkl stolpe, armatur, fundament,stolpinsats och inkoppling st 57 25 000 kr 30 000 kr 40 000 kr 31 020 kr 1 768 163 kr 57 1 768 163 kr 0 -  kr 1 768 163 kr

Betongring Förberedelse för framtida kontaktlednstolpar för skydd av trädrötter st 36 8 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 10 612 kr 382 041 kr 26 275 918 kr 10 106 122 kr 382 041 kr
Kanalisation Kabel och rör m 2800 300 kr 500 kr 700 kr 500 kr 1 400 000 kr 2000 1 000 000 kr 800 400 000 kr 1 400 000 kr
Rivning bef belysning på lina och master Bilning bef betongfundament, totalt 22 master och 42 st armaturer st 22 15 000 kr 20 000 kr 30 000 kr 21 020 kr 462 449 kr 22 462 449 kr 0 -  kr 462 449 kr
Rivning bef belysning stolpe Bilning bef betongfundament st 52 8 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 10 612 kr 551 837 kr 23 244 082 kr 29 307 755 kr 551 837 kr
Provisorisk belysning Under byggtid st 1 200 000 kr 400 000 kr 800 000 kr 440 816 kr 440 816 kr 0,75 330 612 kr 0,25 110 204 kr 440 816 kr

Nätstation för laddning av bussar Belägen vid Körkarlens hållplats, priser enl rapport
Nätstation 2*1250 kVA Inkl byggnation samt ett frånskiljarfack för mätning st 1 833 494 kr 833 494 kr 833 494 kr 833 494 kr 833 494 kr 0 -  kr 1 833 494 kr 833 494 kr
2*Transformator st 1 453 451 kr 453 451 kr 453 451 kr 453 451 kr 453 451 kr 0 -  kr 1 453 451 kr 453 451 kr
Anslutningsavgift högspänningsnät Grov uppskattning gjord av GENAB st 1 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 0 -  kr 1 1 000 000 kr 1 000 000 kr

Ledningsarbeten 5 122 235 kr 4 298 459 kr 823 776 kr 5 122 235 kr
Ny dagvattenledning Dim 200 Inkl rännstensbrunn m 1600 1 100 kr 1 400 kr 2 100 kr 1 482 kr 2 370 612 kr 1200 1 777 959 kr 400 592 653 kr 2 370 612 kr
Omläggning EL 2 Styrkablar samt 2 Högspänning m 325 2 000 kr 2 600 kr 3 200 kr 2 600 kr 845 000 kr 325 845 000 kr 0 -  kr 845 000 kr
Omläggning Fjärrvärme Dim 225 m 80 5 000 kr 8 000 kr 10 000 kr 7 796 kr 623 673 kr 80 623 673 kr 0 -  kr 623 673 kr
Omläggning Vattenledning Dim 200 SGN m 100 2 000 kr 3 000 kr 5 000 kr 3 204 kr 320 408 kr 100 320 408 kr 0 -  kr 320 408 kr
Omläggning Tele 4X4PE90 m 65 600 kr 700 kr 1 000 kr 741 kr 48 153 kr 65 48 153 kr 0 -  kr 48 153 kr
Omläggning Tele 2X2PV95 m 230 400 kr 500 kr 800 kr 541 kr 124 388 kr 230 124 388 kr 0 -  kr 124 388 kr
Ny nedstigningsbrunn Dim 1000 För dagvatten, ca 1,5 m djup st 50 12 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 15 408 kr 770 408 kr 35 539 286 kr 15 231 122 kr 770 408 kr
Ny Kupolbrunn st 2 7 000 kr 10 000 kr 12 000 kr 9 796 kr 19 592 kr 2 19 592 kr 0 -  kr 19 592 kr

Summa total anläggningskostnad 134 221 425 kr 106 279 439 kr 27 941 986 kr 134 221 425 kr

Riskreserv för oförutsett i anläggningskostnad osäkerhet i mängder pga tidigt skede 13% 17 448 785 kr 13 816 327 kr 3 632 458 kr 17 448 785 kr

Summa total anläggningskostnad inkl riskreserv 151 670 210 kr 120 095 766 kr 31 574 444 kr 151 670 210 kr




















