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Projektøkonomi, Guddars Skov omkring rundkørsel ved Tørring

Status på projektet: 

Guddars skov har haft en lang forberedelses periode med mange parter ind over projek-
tet. Tilpasninger i forhold til Netto samt til Vejdirektoratet i rundkørslen har betydet yder-
lige projektrådgivning og fordyrelser i oprindeligt udbud. Mange og ofte modsatrettede 
udviklinger i projektet har endvidere gjort det svært at navigere i et stærkt ønske om 
igangsætning og behovet for sikkerhed om hvilke dele af projektet der skal gennemføres. 

Anlægsarbejdet er igangsat i oktober måned, dog kun på den nordlige del af hovedvejen 
og i rundkørslen. Køb af det sydlige areal er sat på stand by indtil videre. Projektet skri-
der fint fremad og ventes stort set afsluttet i indeværende år. 

Status på økonomien 6/11 2018:

Anlægssum fra udbud 1.100.000 kr
Overslag for trafiksikker juvel i rundkørsel, ekstraarbejde    100.000 kr
Flytning af Nettoskilt og el mm. ekstraarbejde      50.000 kr
Projektering og byggeledelse    400.000 kr
Aftale om drift og pleje af arealet i 3 år, anbefalet    175.000 kr
I alt 1.825.000 kr

For at få beplantning og græsser i projektarealet passet og sikre et levedygtigt miljø der 
kan holde i mange år fremover anbefales, at der yderligere laves en aftale om drift og 
pleje af arealet i 3 år. Pris for dette er anslået til 175-200.000 kr.

Det vil betyde en samlet projektøkonomi for det igangværende projekt i rundkørslen 
og de norlige arealer på 1.825.000 kr. 

Til rest af den oprindelige anlægsbevilling på 2.075.000 kr vil der være ca. 350.000 kr.

Tilbudsprisen på det sydlige projektområde i det igangværende anlægsarbejde er ca. 
500.000 kr. Der vil derfor være en umiddelbar overskridelse af den bevilgede anlægssum 
hvis det senere lykkes at erhverve arealet. 

Det vurderes dog at der inden for den resterende anlægspulje kan anlægges et tilnærmet 
udtryk ved at skære lidt på antallet af juveler og plante nogle lidt mindre træer samt evt. 
flytte en juvel fra nuværende projektområde til det sydlige areal.  Således at det fulde 
projekt stadig kan gennemføres. 

 


