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Svar på ansökan från Samhällsbyggnadsnämnden 
om tilläggsäskande av Björkbornsbron 
 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2021 att ansöka om 
utökad investeringsram motsvarande 8 mnkr för att kunna genomföra 
pågående upphandling för byggande av Björkbornsbron.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni 2019 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att 
reda ut förutsättningarna för att bygga en ny bro över Timsälven vid 
Alfred Nobels Björkborn. Samhällsbyggnadsförvaltningen anlitade WSP 
för att utreda förutsättningarna med tre broalternativ. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 8 oktober 2019 (SBN § 122) 
förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en bro liknande alternativ 
2, som redovisats i rapporten från WSP, efter att förstudien av ny bro 
presenterats för nämnden. 
 
Björkbornsbron har varit ute på upphandling och anbud har kommit in. 
Efter att anbudsöppningen genomförts står det klart att de medel som 
finns avsatta för att genomför byggnationen av bron inte är tillräckliga. 
Skall upphandlingen nu kunna fortsätta behöver kommunfullmäktige 
skjuta till mer medel och i annat fall måste upphandlingen avslutas. 
 
Det råder fortfarande sekretess gällande de anbud som kommit in innan 
tilldelningsbeslut men vår bedömning är att kommunfullmäktige behöver 
tillföra ytterligare medel om 8 mnkr till projektet och i annat fall 
avbryts upphandlingen med motivet att investeringsmedel avsatta för 
projektet saknas  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige godkänner ansökan. Viktigt att påpeka att i detta fall 
handlar motivet om ambitionsnivå och inte bristfällig kalkylering. KTH 
illustrationen som ligger till grund för utformningen påverkar 
ambitionsnivån och kostnadsbilden. Finansieringen av de ytterligare 8 
mnkr i investeringsmedel sker från befintlig likviditet. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 februari 2021 
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden den 9 februari 2021 (SBN § 
15) 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2021 
 
 
Konsekvenser  
Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta 
ärende. 
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

ansökan från samhällsbyggnadsnämnden om utökad 
investeringsram motsvarande 8 mnkr för byggande av 
Björkbornsbron. 

2. Finansiering av utökad investeringsram på 8 mnkr sker från 
befintlig likviditet. 
 

 
 
 
 
 
Johan Harryson  Christian Westas 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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Samtliga nämnder 
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Sammanträdesdatum 
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Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 15  Dnr 2018-00058  
 
Beslut om tilläggsäskande för Björkbornsbron 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni 2019 att ge samhälls-

byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att reda ut 

förutsättningarna för att bygga en ny bro över Timsälven vid Alfred 

Nobels Björkborn. Samhällsbyggnadsförvaltningen anlitade WSP för att 

utreda förutsättningarna med tre broalternativ. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 8 oktober 2019 (SBN § 122) 

förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en bro liknande alternativ 

2, som redovisats i rapporten från WSP, efter att förstudien av ny bro 

presenterats för nämnden. 
 

Björkbornsbron har varit ute på upphandling och anbud har kommit in. 

Efter att anbudsöppningen genomförts står det klart att de medel som 

finns avsatta för att genomför byggnationen av bron inte är tillräckliga.  

 

Skall upphandlingen nu kunna fortsätta behöver kommunfullmäktige 

skjuta till mer medel och i annat fall måste upphandlingen avslutas.  

 

Det råder fortfarande sekretess gällande de anbud som kommit in innan 

tilldelningsbeslut men vår bedömning är att kommunfullmäktige behöver 

tillföra ytterligare medel om 8 milj kr till projektet och i annat fall 

avbryts upphandlingen med motivet att investeringsmedel avsatta för 

projektet saknas     

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2021 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag den 2019-10- 08 SBN § 

122   

 

Yrkanden 
 Ronnie Erhard (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

Mika Takamäki (S), Carola Sandberg(S) och Jouni Slagner (S) anmäler 

att de inte deltar i beslutet.   

 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordningar 
Ordförande ställde proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens 

förslag till beslut och fann att nämnden beslutade enligt förvaltningens 

förslag.     

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att 

tillföra Samhällsbyggnadsnämnden ytterligare 8 miljoner kronor för att 

kunna genomföra pågående upphandling för byggande av 

Björkbornsbron. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Beslut om tilläggsäskande av Björkbornsbron 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni 2019 att ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att 

reda ut förutsättningarna för att bygga en ny bro över Timsälven vid 

Alfred Nobels Björkborn. Samhällsbyggnadsförvaltningen anlitade WSP 

för att utreda förutsättningarna med tre broalternativ. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 8 oktober 2019 (SBN § 122) 

förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en bro liknande alternativ 

2, som redovisats i rapporten från WSP, efter att förstudien av ny bro 

presenterats för nämnden. 
 

Björkbornsbron har varit ute på upphandling och anbud har kommit in. 

Efter att anbudsöppningen genomförts står det klart att de medel som 

finns avsatta för att genomför byggnationen av bron inte är tillräckliga.  

 

Skall upphandlingen nu kunna fortsätta behöver kommunfullmäktige 

skjuta till mer medel och i annat fall måste upphandlingen avslutas.  

 

Det råder fortfarande sekretess gällande de anbud som kommit in innan 

tilldelningsbeslut men vår bedömning är att kommunfullmäktige behöver 

tillföra ytterligare medel om 8 milj kr till projektet och i annat fall 

avbryts upphandlingen med motivet att investeringsmedel avsatta för 

projektet saknas. 

 

 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2021 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag den 2019-10- 08 SBN § 

122  

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 

tillföra Samhällsbyggnadsnämnden ytterligare 8 milj kr för att kunna 

genomföra pågående upphandling för byggande av Björkbornsbron.  
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Agnetha Köhler 

Tf Avdelningschef  Gatu- & Parkavdelningen 
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Kommunfullmäktige  
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