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1.

Förberedelser etapp 3
1.1

Undersökningar/provtagningar

De kompletterade inmätningarna är klara. Senare i vår/sommar ska smärre justeringar
göras i Cösters dal angående det nya diket och dess inlopp i uppehållsdammen.

1.2

Entreprenaden

Vi hade ett startmöte den 8 mars där samtliga aktörer och ledningsägare var kallade
till. Entreprenadstarten kommer att ske den 4 april och vår entreprenör, Svevia, önskar
en kortare tidplan. Den löper under perioden april 2016 – juni 2017, erosionsskydd
och eventuell muddring i ån är inte medräknat.
Inför entreprenadstarten har vi satt upp 4 stycken vibrationsmätare på hus utmed
Djupadalsgatan och Garvaregatan. Maxvärden är uträknade och larm meddelas
antingen via SMS eller också mejl till projektledningen och entreprenören.
Transporter av massor från Cösters dal kommer att ske via Torggatan i stället för
genom skogen. Detta är kommunicerat med vår tillsynshandläggare på länsstyrelsen.
Torggatan kommer att användas som vår huvudtransportled med massor till Hyllstofta.
Kommunen hade tänkt lägga ny beläggning på gatan men avvaktar tills projektet är
färdigt. Med tanke på de många och tunga transporterna så behöver vissa åtgärder
utföras på Torggatan för att bibehålla gatans funktionalitet. Då detta arbete har en
tydlig koppling till projektet kan den kostnaden belasta projektet enligt MA.

1.3

Detaljprojektering

Projekteringsunderlaget kommer att revideras i vissa delar, t ex belysningsanordning
på Strömgatan, utsiktsplatser mm.

1.4

Analys av projektrisker

Analysen av projektrisker är genomförd och en sammanställning är lämnad. MA vill
gärna ta del av denna, skickas via mejl.

1.5

Anmälningar och dispenser

Vi har nu fått beslut på Anmälan om avhjälpandeåtgärder och vattenverksamhet.
Ansökan om dispens från artskydd har kompletterats efter begäran från Lst, nu
inväntar vi ett beslut.
Processen med Ansökan om vattenverksamhet är påbörjad. Vårt mål är att ha ett
samråd med Lst innan sommarsemestern.
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2.

Återställning

Den alternativa tidplanen ger vissa konsekvenser även för kommunens
återställningsarbete. Det finns ett förslag från belysningskonsulten vad gäller
belysningsarmatur vid t.ex. industriminnet. BP pratar initialt med Arne Grau Amnér på
kultur- och fritidsförvaltningen angående utformning och innehåll av industriminnet.
Återställningen av salamanderdammarna kan också påverkas, eventuell ny placering.

3.

Kontrollprogram

Vi har fått utkast till Årsrapport 2015 och vårt årliga möte med Ekologgruppen sker
den 1 april. Efter mötet kommer en slutlig version som sedan skickas till Lst.
Kontrollprogrammet kommer att anpassas allt eftersom saneringsarbetet fortskrider, då
vissa provpunkter kommer att grävas bort. Förslag till anpassningen ska lämnas till
Lst.

4.

Informationsinsatser

Vi ska ha ett informationsmöte i kväll för allmänheten. Annons har gått ut i
Lokaltidningen, på hemsidan och Facebook. Pressrelease har lämnats till HD och
Radio Kristianstad.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Ekonomi

Projektets budget påverkas av den alternativa tidplanen i den mån att vi, enligt
prognos, upparbetar större volym och pengar under 2016 och 2017 än
ursprungsplanen. Budget kan hållas till viss del med hjälp av kommunal förskottering
inom befintlig bidragsbudget.
Projektet ska ansökan om att bidragsmedel flyttas från 2018 till 2016 i
storleksordningen 10 Mkr.

5.2

Tidplan

Entreprenadstart under april 2016 med kontinuerligt arbete till juni 2017 med uppehåll
för semester under v.28-31 2016. Arbete i ån kommer troligen att ske under 2018.
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6.

Övrigt

Råttbekämpning har pågått i och kring arbetsområdet sedan december 2015. Vi har
satt ut råttfällor i 4 stycken brunnar som ”ringar” in området. Genom detta förväntar vi
oss att hålla nere problemen med råttor under saneringsperioden.

7.

Kommande möten

Onsdag den 18 maj kl. 13.30–15.00
Tisdag den 21 juni kl. 13.30–15.00
Observera att vi hädanefter träffas i kontorshuset vid Klippans läderfabrik.

Klippan 2016-05-06

Monica Johansson
projektledare
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