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Anlægsoverslag for Egnsplanvej, Tilslutningsanlæg ved
E45 og Ny Dallvej, samt udvidelse af Motorvejen til 6 spor

1.

Baggrund
Nærværende notat indeholder anlægsoverslag for Egnsplanvej,
Tilslutningsanlæg ved E45 og Ny Dallvej, samt tillægsudgift for
udvidelse af motorvejen til 6 spor på strækningen fra sydlige
motorvejsindføring til tilslutningsanlægget ved E45.

2.

Dato

2009-04-01

Ref

0843070
LF00078-1-SVEP(1)

Anlægsøkonomi
Anlægsoverslagene er udarbejdet med udgangspunkt i indeks
december 2008 for anlægsarbejder, indeks 159,03. Ved udarbejdelsen af overslagene er der anvendes successiv kalkulation.
Beregninger er vedlagt i bilag.
Til sammenligning med tidligere udarbejdede anlægsoverslag i
forbindelse med ”OPP-vurdering, Vejanlæg i Aalborg Kommune”, er der anvendt indeks marts 2006 for anlægsarbejder, indeks 148,66.

2.1

Egnsplanvej
Egnsplanvej er byggelinjesikret fra Vissevej og frem til Hadsund
Landevej. I den forbindelse er der afholdt udgifter på i alt kr.
7,0 mio. til ekspropriation af 6 ejendomme.
Kalkulationen giver en forventningsværdi (50 % konfidensniveau) på kr. 95,4 mio., (2008 4. KV), inkl. udgifter til arealer-
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hvervelse ud over de ovenfor angivne, svarende til kr. 5 mio. I det beløb er der
ikke indregnet udgifter i forbindelse med etablering af nye baneanlæg til Gug
boldklub.
I forbindelse med ”OPP-vurdering, Vejanlæg i Aalborg Kommune”, udviste anlægsoverslaget, ekskl. udgifter til arealerhvervelse, et beløb på kr. 90 mio.,
(2006 1. KV). I beløbet er der indregnet 15 % af anlægsudgiften til uforudseelige udgifter, svarende til ca. kr. 10,0 mio., hvorved overslaget lyder på kr. 80
mio. Indeksreguleret til 4. kvartal 2008 svarer det til kr. 88,3 mio., ekskl. udgifter til arealerhvervelse og uforudseelige udgifter.
Den forventede merudgift i forhold til anlægsoverslaget fra 2006 beløber dig
således til kr. 1,4 mio., (89,7 mio. – 88,3 mio.).
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Arbejdes der videre med et budget på kr. 102 mio., ekskl. allerede afholdte udgifter til arealerhvervelse, vil dette give en sandsynlighed på 95 % for at budgettet overholdes.
Kalkulationen kan ses af Bilag A.

2.2

Tilslutningsanlæg ved E45
Kalkulationen giver en forventningsværdi (50 % konfidensniveau) på kr. 123
mio., (2008 4. KV), inkl. udgifter til arealerhvervelse svarende til kr. 5,0 mio.
I forbindelse med ”OPP-vurdering, Vejanlæg i Aalborg Kommune”, udviste anlægsoverslaget, ekskl. udgifter til arealerhvervelse, et beløb på kr. 120 mio.,
(2006 1. KV). I beløbet er der indregnet 15 % af anlægsudgiften til uforudseelige udgifter, svarende til ca. kr. 13,3 mio., hvorved overslaget lyder på kr. 106,7
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mio. Indeksreguleret til 4. kvartal 2008 svarer det til kr. 117,8 mio., ekskl. udgifter til arealerhvervelse og uforudseelige udgifter.
Den forventede merudgift i forhold til anlægsoverslaget fra 2006 beløber dig
således til kr. 0,2 mio., (118,0 mio. – 117,8 mio.).
I forhold til det projekt der blev prissat i OPP-vurderingen er der følgende ændringer:
•

Indkildevej fjernes på en længere strækning – merudgift på ca. kr. 0,5
mio.

•

rampekryds udformes som signalregulerede kryds i stedet for 2-sporede
rundkørsler – mindre udgift på ca. kr. 4,5 mio.

•

sportilføjelse på strækninger på parallelveje samt tillæg af nødspor på 1sporede strækninger – merudgift på ca. kr. 2,0 mio.

•

cykelstien passerer under motorvejen, og længden af stierne er forøget –
merudgift på ca. kr. 2,5 mio.
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Arbejdes der videre med et budget på kr. 130 mio., inkl. udgifter til arealerhvervelse, vil dette give en sandsynlighed på 95 % for at budgettet overholdes.
Kalkulationen kan ses af Bilag B.
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2.3

Ny Dallvej
Kalkulationen giver en forventningsværdi (50 % konfidensniveau) på kr. 73,3
mio., (2008 4. KV), inkl. udgifter til arealerhvervelse på kr. 3,5 mio.
I forbindelse med ”OPP-vurdering, Vejanlæg i Aalborg Kommune”, udviste anlægsoverslaget, ekskl. udgifter til arealerhvervelse, et beløb på kr. 73,3 mio.,
(2006 1. KV). I beløbet er der indregnet 15 % af anlægsudgiften til uforudseelige udgifter, svarende til ca. kr. 8,1 mio., hvorved overslaget lyder på kr. 65,2
mio. Indeksreguleret til 4. kvartal 2008 svarer det til kr. 72,0 mio., ekskl. udgifter til arealerhvervelse og uforudseelige udgifter.
Den forventede mindre udgift i forhold til anlægsoverslaget fra 2006 beløber dig
således til kr. 2,2 mio., (72,0 mio. – 69,8 mio.), der hovedsagligt skyldes en
mindre udgift til ombygning af krydset Ny Dallvej/Hobrovej, der i OPPvurderingen var forudsat ombygget til en 2-sporet rundkørsel med tunnel for
underføring af cykelsti. I projektet er der nu regnet med ombygning og udvidelse af det eksisterende signalregulerede kryds.
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Arbejdes der videre med et budget på kr. 78,0 mio., inkl. udgifter til arealerhvervelse, vil dette give en sandsynlighed på 95 % for at budgettet overholdes.
Kalkulationen kan ses af Bilag C.

2.4

Udvidelse af motorvejen til 6 spor
I hovedforslaget med motorvejsindføring syd for Dall skal motorvejen udvides til
6 spor på strækningen fra motorvejsindføring syd for Dall og frem til tilslutningsanlæg ved Mariendalsmølle. Der er beregnet den tilsvarende ekstra udgift
til projektet med tilslutningsanlæg ved E45. Kalkulationen giver en forventningsværdi (50 % konfidensniveau) for tillægsudgiften på kr. 20,6 mio., (2008 4. KV),
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inkl. udgifter til arealerhvervelse på kr. 0,5 mio. I beregningen er det forudsat,
at samtlige bygværker på strækninger kan bibeholdes uændrede.
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Arbejdes der videre med et budget på kr. 22,5 mio., inkl. udgifter til arealerhvervelse, vil dette give en sandsynlighed på 95 % for at budgettet overholdes.
Kalkulationen kan ses af Bilag D.

2.5

Sammenfatning
I nedenstående skema er anført de enkelte anlægsoverslag, samt forslag til
samlet budget for hovedforslag A.
Projekt

Forventningsværdi

Heraf arealerhvervelse

Forslag til
budget

Egnsplanvej

Kr. 95,4 mio.

Kr. 5,0 mio.

Kr. 102 mio.

Tilslutningsanlæg ved E45

Kr. 123 mio.

Kr. 5,0 mio.

Kr. 130 mio.

Ny Dallvej

Kr. 73,3 mio.

Kr. 3,5 mio.

Kr. 78 mio.

I alt

Kr. 292 mio.

Kr. 13,5 mio.

Kr. 310 mio.

Hertil kommer allerede afholdte udgifter til arealerhvervelse til Egnsplanvej på
kr. 7,0 mio.
Tillægsudgift for udvidelse af motorvejen til 6 spor er beregnet til kr. 22,5 mio.
inkl. kr. 0,5 mio. til arealerhvervelse.
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BILAG A
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BILAG B
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BILAG C
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BILAG D
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