Investeringsbehov Kålleredstäkten jämfört med alternativ lokalisering
Behov befintlig täkt
Område

Kommentar

Infrastruktur
Vägar, internt

Kompletterande asfaltering ca 600
m, 12 m körbana
Vägar, anslutning allmän vä -Vatten

--

Elförsörjning

Komplettering en
transformatorstation

Järnväg

--

Vågar
Upplagsplaner

---

Behov nyetablering
Belopp, Tkr

Anm.

600 Vägyta från befintlig asfaltering till
nytt område för asfaltverk

1 000 Behov för fortsatt utbyggnad av/
övergång till eldrift

--

Tele / Fiber

--

Byggnader
Kontor
Verkstäder
Laboratorium
Personalutrymmen
Kundtjänst

------

Vattenhantering
Dammar
Pumpanläggning
Dagvatten/ oljeavskiljning
Infiltrationsanläggningar
Ersättning dricksvattenbrunnar
Ersättning energibrunnar
Brunnsborrning

Produktionsanläggning
Produktionsutrustning,
Ballast infrastruktur

Belopp, Tkr

Nyanläggning 2 km väg, 12 m bredd, 1
km asfalterad yta
Anslutning till allmän väg enligt
Trafikverkets föreskrifter
Anslutning till kommunalt VA

2 000 Bedömd kostnad, 2 km ledningar i mark,
installationer på platsen och serviskostnad
20 000

Fyra stora transformatorstationer,
markförlagt kabelnät inom området
samt serviskostnader
Elektrifierat industrispår in på området.

105 000 Bedömd kostnad, 35 tkr/meter färdigt spår
inkl elanläggning, längd 3 km
Anslutningskostnad Västkustbanan okänd.
1 500 Nya vågar, inkl. markarbeten
5 000 Kostnader; markberedning, hårdgörning
mm, 250kr/m2
1 000 Kostnader; markberedning, hårdgörning
mm, 500kr/m3
1 000

Tankningsanläggning, inkl.hårgjort
underlag & separat oljeavskiljning
Separat område för service
privatkunder
Anslutning till fast nät

1 500 Materialfickor, vägar/planer
säkerhetsåtgärder
500 Kabeldragningar, anslutningar mm

Platskontor, 10 personer
Truck, mek, svets, förråd

5 000
40 000
2 000
6 000
3 000

Omklädning, matsal m.m. 30 pers
Kundtjänst, Drivecenter

Etablering av ny
kvävereducerande anläggning
Trycksystem till infiltrationer och
sprinkler vägar
--

3 150 Kostnad beroende på var
nyetablering sker
250

Ledningsdragning till infiltrationsplatser, samt anslutningar
Anslutning kommunalt vatten fyra
fatigheter
Ersättning för förutsedd skada på
energibrunnar
--

1 150 Ledningar dras från dammsystem till
aktuella platser
300 Försiktighetsåtgärd, mht infiltration

Omplacering befintlig utrustning

7 000 Flytt av transportörer, krossar, siktar
mm inom brytområdet

Anm.

50 000 Bedömd kostnad, 25 tkr/meter färdig väg
snittkostnad
500

In- & utvåg
20 000 m2, för färdigvaror, återvinning
mm
2000 m2

Arbetsytor / uppställnings- -platser fordon
System bränslehantering -Retail

Kommentar

3 500
-2 500

Kulvertering, dagvattendamm,
oljeavskiljare
---

80

-Brunnar för internt processvatten &
vatten för dammbekämpning
Nyetablering komplett produktionsanläggning, transportörer, krossar,
siktar, matare, stackerband mm

500

60 000 Helt avhängigt förutsättningarna på ny
plats, val av layout. Troligtvis avsevärt
högre belopp

Produktionsutrustning,
Betongballast
Silosystem järnvägsballast
Silosystem färdigvaror övr.
Tvättanläggning makadam

Ombyggnad, nyanskaffning

10 000 Kostnader beroende på hur
komplex anläggning som krävs

----

Transportörsystem färdiga -produkter
Dammbekämpning
Avspolning fordon
Dammsugaranläggning

Hjul- och underredstvätt, t.ex.
Wheel wash
--

Skumanläggning

--

Sprinklersystem vägar

Fast system som ansluts till
ledningar för infiltrationer

2 000 placering i gräns mellan bryt- och
övriga verksamhetsomr.

250 bevattningspunkter placeras efter
behov

Övrigt
Ägande/rådighet
-verksamhets- /brytområde

0 All nödvändig mark ägs av
Jehander

Ägande/rådighet mark för
industrispår

--

0 All nödvändig mark ägs av
Jehander

Ägande/rådighet mark för
tillfartsvägar

--

0 All nödvändig mark ägs av
Jehander

Total kostnad

25 780

Nyanskaffning komplett anläggning

20 000

Silosystem för direktlastning på vagnar
-Komplett anläggning för tvätt av Kl I &
Kl II makadam
500 meter transportör, inkl landgångar

5 000

Hjul- och underredstvätt, t.ex. Wheel
wash
Komplett installation i anslutning till
kross- / siktanläggning
Komplett installation i anslutning till
kross- / siktanläggning
Ledningsdragning samt dyssystem för
bevattning

2 000 placering i gräns mellan bryt- och övriga
verksamhetsomr.
5 000

Har idag ingen rådighet på ytor som
ger motsvarande resurs som
Kålleredstäkten
Har idag ingen rådighet på ytor som
ger motsvarande resurs som
Kålleredstäkten
Har idag ingen rådighet på ytor som
ger motsvarande resurs som
Kålleredstäkten

3 000 Integrerad i övriga anläggningen
7 500 Kostnad, 15 tkt/meter transportör

1 000
500

? Kostnad omöjlig att bedöma.

? Skulle med all sannolikhet innebära
markinlösen. Kostnad okänd
? Skulle med all sannolikhet innebära
markinlösen. Kostnad okänd
354 500

