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 Kommunstyrelsen 
 

Uppsala resecentrum, avstämning och slutkostnadsprognos 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna slutkostnadsredovisning enligt bilaga. 
 
Ärendet 
Från den interna styrgruppen för Uppsala resecentrum har inkommit en slutkostnadsprognos 
avseende Uppsala kommuns delar i projektet, bilaga. Styrgruppen hemställer att 
kommunstyrelsen ska godkänna redovisningen. 
 
Föredragning 
Projektet Uppsala resecentrum har drivits i samverkan mellan tre parter, Uppsala kommun, 
trafikverket samt Jernhusen AB. De mellanhavanden som funnits under projektet har 
succesivt klarats ut och kostnader har fördelats enligt överenskommelser som baseras på 
ansvarsfördelningen i projektet, oavsett vem som varit utförare av de olika delprojekten. 
 
Med Trafikverket har Uppsala kommun träffat en separat slutuppgörelse där alla ingående 
delar har redovisats och mellanhavandena mellan parterna reglerats. I slutuppgörelsen finns 
även en del återstående frågor vilkas hantering och reglering återges i uppgörelsen. 
 
Mellan Uppsala kommun och Jernhusen AB finns inte behov av en slutuppgörelse då 
kommunen och bolaget inte haft projekt med delat ansvar. 
 
Slutkostnadsredovisningen ger en bild av kostnaden för den del av projektet som Uppsala 
kommun svarat för. Redovisningen är en prognos i så motto att det finns några återstående 
frågor som inte är lösta i dagsläget. Det rör dels de merkostnader som funnits för att marken 
varit förorenad dels frågan om att kunna få ett statsbidrag för den bussterminal som ingår i 
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resecentrum. I det fall att de tvister som finns för dessa två frågor faller ut så att Uppsala får 
ersättning/statsbidrag så minskar den redovisade nettokostnaden. 
 
Nettokostnaden är i nuvarande bedömning 480 mnkr vilket ska jämföras med den 
nettokostnad som ingick i kommunfullmäktiges beslut om projektet på 272 mnkr. Då det 
senare belopp är angivet i 2003-års prisnivå måste det räknas om till en prisnivå som svarar 
mot den redovisade nettokostnaden på 480 mnkr. En sådan beräkning har gjorts och ger en 
jämförbar nettokostnad på 446 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut. Det betyder att 
projektet har en merkostnad på 34 mnkr över vad som ingick i det ursprungliga beslutet. I det 
ursprungliga beslutet ingick dock inte några kostnader för markförvärv som nu finna med i 
slutkostnaden. 
 
Dessa markförvärv är på 34,7 mnkr och avsåg bland annat den mark där Uppsala bangård låg. 
På denna mark finns idag hotell, en affärs- och kontorsfastighet samt byggs för närvarande ett 
antal fastigheter för främst boenden. Exkluderas kostnaderna för markförvärven från 
slutkostnadsprognosen, för ökad jämförbarhet, så kan konstateras att Uppsala resecentrum har 
slutförts inom beräknad kostnadsram. 
 
Förslaget blir därför att godkänna den slutkostnadsprognos som den interna styrgruppen har 
redovisat. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppsala resecentrum hanteras inom Uppsala kommun som en investering innebärande att 
nedlagda belopp tas upp som en tillgång i kommunens balansräkning under ansvar gatu- och 
samhällsmiljönämnden. Nämnden har fått ett utökat kommunbidrag för att kunna möta de 
ökade kostnader som investeringen medför. 
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