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Lukket

AALBORG BYRÅD
By- og Landskabsudvalget

Tid

Mødet den 06.02.2014, kl. 09:00

Sted

Hotel Scheelsminde, Scheelsmindevej 35

Fraværende
Til stede:

Udvalget, direktør, jurist.

Møde slut:

14.30

Åben tillægsdagsorden
Punkt 21.

Egnsplanvej.
2010-32595.
By- og Landskabsudvalget indstiller, at Magistraten godkender
at der indgås kontrakt med MJ Eriksson om etablering af Egnsplanvej,
at eventuel restfinansiering indarbejdes i budget 2015 og 2016, når tilskud fra ”Puljen til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet” er kendt.

Sagsbeskrivelse
I 2009 blev der udarbejdet VVM – redegørelse for Egnsplanvej. Siden er der projekteret, afholdt
åstedsforretning og anlægsarbejderne er udbudt i totalentreprise. Licitation er afholdt, ved hjælp af
2-kuvert systemet, hvor man først vurderer de kvalitative dele af projektet og giver karakter herfor.
Dernæst åbnes kuverten med tilbudsprisen. Det skete den 28. januar 2014. Der var foretaget prækvalificering af 5 firmaer, hvoraf 4 har afgivet tilbud.
Laveste tilbud var 257 mio. kr. og blev afgivet af MJ Eriksson. Øvrige bydende var Barslund, Arkil
og Per Aarsleff.
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Økonomi
Økonomien for projektet fremgår nedenstående:
Budgetsum
Forbrug ultimo 2013
Disponeret 2014-2016
Restbudget

283,2 mio. kr.
22 mio. kr.
30 mio. kr.
231 mio. kr.

Manglende budgetbeløb – 26 mio. kr. Hertil kan komme uforudsete udgifter i løbet af anlægsperioden.
I budget 2014-2017 er der regnet med en indtægt i 2016 på 30 mio. kr. fra puljen til kommunal
medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet. Der er fremsendt ansøgning på 85
mio. kr. - svar på ansøgning skulle være modtaget efteråret 2013 – det kan ikke oplyses fra Vejdirektoratet, hvornår svar afsendes.

Beslutning:
Anbefales.

Referat udsendt den 7. februar 2014.

Bettina Vitnes
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