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C Linköping, antagande av projektplan 

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Projektets namn föreslås vara C Linköping 
 
2. Kommunledningskontorets förslag till projektplan för C Linköping antas. 

 
3. En politisk beredningsgrupp tillsätts, bestående av kommunstyrelsens presidium 

och samhällsbyggnadsnämndens presidium 
 
4. Samhällsbyggnadsdirektören får uppdrag att utse en styrgrupp. 
 
5. Kommunledningskontoret får uppdrag att återkomma med förslag till budget och 

fördjupad verksamhetsplan till budgetberedningen 
 
SAMMANFATTNING 
 
Projektet C Linköping skall ha den samlade helhetssynen över stadsutvecklingsinsat-
serna i Linköping. 
 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för pro-
jektet. En styrgrupp ska etableras för projektet (Styrgruppen) som leds av Samhälls-
byggnadsdirektören och till vilken projektchefen rapporterar. De övriga parterna har 
insyn i projektet genom etablerade grupper. Samhällbyggnadsdirektören återrappor-
terar löpande till kommunstyrelsens planeringsutskott och samhällsbyggnadsnämn-
den. I övrigt tillämpas ordinarie återrapporteringsrutiner och tidplan.  
 
Kommunstyrelsens presidium och samhällsbyggnadsnämndens presidium utgör poli-
tisk beredningsgrupp för hantering av strategiska frågor utanför projektorganisatio-
nens mandat. 
 
En projektplan har upprättats för att klargöra förutsättningarna för genomförandet av  
C Linköping. Projektplanen är det övergripande dokumentet för planering och styr-
ning av projektarbetet och projektchefens ram. Kommunledningskontoret förslår att 
projektplanen antas av kommunstyrelsen samt att samhällsbyggnadsdirektören får i 
uppdrag att utse en styrgrupp. 
_____ 
Beslutsunderlag: 
Projektplan C Linköping 
  



 

 

BAKGRUND 
 
Linköping är en av kärnorna i en tillväxtregion på frammarsch. Att ta nästa steg som 
ekonomisk motor ställer stora krav på omvandlingen av staden Linköping. Framgång 
och tillväxt sker inte av sig själv, det gäller på alla plan ta vara på de goda förutsätt-
ningarna och agera aktivt. En faktor för ökad attraktivitet är att erbjuda en stadsmiljö 
med urbana kvalitéer. De urbana kvalitéerna behöver bland annat stärkas i hela in-
nerstaden med nuvarande stadskärnan och den nya stadsdelen med vidhängande sta-
tionsområde som en bland flera utgångspunkter.  
 
För att säkra rådighet över stadens utveckling beslutade Linköpings kommunfull-
mäktige 2007 att flytta resecentrum till ett nytt läge öster om Stångån. Kommunen 
har även köpt in mark i området runt nya resecentrum. En översiktsplan för området 
ger möjlighet att bygga upp till 5 000 bostäder och 20 0000 arbetsplatser. En arki-
tekttävling inom ramen för stadsbyggnadsprojektet ”Innerstaden växer över ån” har 
genomförts.  
 
Ett av motiven till flytten av resecentrum är beslutet att bygga Ostlänken. En ny, ca 
15 mil lång, dubbelspårig järnväg mellan Järna söder om Södertälje och Linköping 
via Skavsta flygplats. Detta möjliggör för fler, snabbare och mer punktliga transpor-
ter av både passagerare och gods på järnväg och skapar bättre förutsättningar för jobb 
och tillväxt. Ostlänken är en förutsättning som bidrar till mervärden för staden och 
regionen. Ostlänken är en viktig pusselbit i det hållbara samhället. Byggstart planeras 
bli 2017 och Ostlänken bedöms i sin helhet vara färdig senast 2028 (infrastruktur-
propositionen 2012 antogs i Riksdagen 18 december 2012). 
 
Den kommande stadsutvecklingen syftar till att, genom dessa möjligheter, stärka hela 
kommunen. Detta skall ske genom en integrerad planering som skapar sammanhang 
och samband mellan stadens olika delar. För att genomföra den uppgiften krävs ett 
samordnat projekt för stadsutveckling, som har ett betydligt större geografiskt fokus 
än enbart resecentrumområdet och den omedelbara stadskärnan. Detta säkerställer 
bästa möjliga förutsättningar att tillvarata synergier mellan också geografiskt åtskilda 
projekt, som kan ges stor sammanvägd betydelse för stadens och stadslivets utveck-
ling. 
 
Projekt C Linköping föreslås ha ansvaret för att driva och genomföra den samordna-
de planeringen inom C Linköping. Dessutom skall man företräda kommunen i kon-
takter med Trafikverket med flera intressenter. Projektet har ett ansvar för att styra 
projektgenomföranden och andra aktiviteter i stadsmiljön samt säkerställa förutsätt-
ningarna för byggandet av Ostlänken. 
 
Projektets agerar med stöd av Linköpings nuvarande styrmodell. De kommunala 
nämndernas och bolagens roller och ansvar finns tydligjorda i delegationsordningar, 
förvaltningsspecifika reglementen, bolagsordningar samt ägardirektiv.  
 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för pro-
jektet. En styrgrupp ska etableras för projektet (Styrgruppen) som leds av samhälls-
bygnadsdirektören och till vilken projektchefen rapporterar. De övriga parterna har 
insyn i projektet genom etablerade grupper. Samhällbyggnadsdirektören återrappor-
terar löpande till kommunstyrelsens planeringsutskott och samhällsbyggnadsnämn-
den. I övrigt tillämpas ordinarie återrapporteringsrutiner och tidplan.  



 

 

 
Kommunstyrelsens presidium och samhällsbyggnadsnämndens presidium utgör poli-
tisk beredningsgrupp för hantering av strategiska frågor utanför projektorganisatio-
nens mandat. 
 
KOMMUNALA MÅL 
 
I kommunen finns olika målsättningar på olika nivåer. Dessa kan hämtas ur strate-
gisk plan, översiktsplan för staden, Budget m.fl. Projektet C Linköping skall bidra till 
att uppfyllande av dessa genom följande: 
 

• Stärka varumärket Linköpings kommun. 
• Bidra till en förbättrad integration inom regionen. 
• Bidra till en utveckling mot det hållbara samhället. 
• Stärka utvecklingen i både stad och landsbygd genom höghastighetsjärnväg. 
• Stärka Linköpings stadskärna genom en attraktiv gestaltning. 
• Skapa förutsättningar för ett miljöanpassat kollektivtrafiksystem. 
• Skapa förutsättningar för regional tillväxt. 
• Bidra till ett CO2-neutralt Linköping 2025 

 
 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
 
En projektplan har upprättats för att klargöra förutsättningarna för genomförandet av 
C Linköping. Projektplanen är det övergripande dokumentet för planering och styr-
ning av projektarbetet och projektchefens ram. Projektplanen fastställs av kommun-
styrelsen. 

 
Projektplanen ska: 

• Styra projektgenomförandet. 
• Övergripande beskriva projektets mål och strategier inom olika ledningsområ-

den. 
• Utgöra underlag för avstämning och styrning av omfattning, tid och kostnad. 
• Förutse behov och skapa framförhållning. 
• Dokumentera förutsättningarna för verksamheten. 
• Utgöra underlag för att hantera ändringar. 
• Utgöra underlag för utarbetande av projekthandbok/verksamhetssystem och 

övriga styrningsverktyg. 
 

Projektplanen uttrycker projektorganisationens gemensamma förhållningssätt. Be-
rörda medarbetare ska vara väl förtrogna med projektplanens innehåll och arbeta 
enligt dess riktlinjer. Projektet C Linköping ska utveckla, förstora och förstärka cen-
trala Linköping, stärka regionen och kommunens attraktivitet för människor och fö-
retag.  
 
Projektet C Linköping skall ha den samlade helhetssynen över stadsutvecklingsinsat-
serna. 
 
  



 

 

FINANSIERING 
 
Projektets ekonomiska ramar regleras i kommande kommunala budgetar. Finansie-
ring från övriga avtalsparterna kommer att regleras i separata avtal.  
En särskild finansieringsstrategi skall utarbetas. 
 
SAMRÅD 
 
Ärendet har beretts i samråd med samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrel-
sens presidier. 
 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
 
Samhällbyggnadsdirektören återrapporterar löpande till kommunstyrelsens plane-
ringsutskott och samhällsbyggnadsnämnden. I övrigt tillämpas ordinarie återrappor-
teringsrutiner och tidplan.  
 
MBL 
 
MBL-förhandling eller information är inte påkallad. 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
 
Joakim Kärnborg  Anna Bertilson 
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Bakgrund  
Linköping är en av kärnorna i en tillväxtregion på frammarsch. Att ta nästa steg som ekonomisk 
motor ställer stora krav på omvandlingen av staden Linköping. Framgång och tillväxt sker inte av sig 
själv, det gäller på alla plan ta vara på de goda förutsättningarna och agera aktivt. En faktor för ökad 
attraktivitet är att erbjuda en stadsmiljö med  urbana kvalitéer. De urbana kvalitéerna behöver bland 
annat stärkas i hela innerstaden med nuvarande stadskärnan och den nya stadsdelen med 
vidhängande stationsområde som en bland flera utgångspunkter.  
 
 
För att säkra rådighet över stadens utveckling belutade Linköpings kommunfullmäktige 2007 att 
flytta resecentrum till ett nytt läge öster om Stångån. Kommunen har även köpt in mark i området 
runt nya resecentrum. En översiktsplan för området ger möjlighet att bygga upp till 5 000 bostäder 
och 20 0000 arbetsplatser. En arkitekttävling inom ramen för stadsbyggnadsprojektet ”Innerstaden 
växer över ån” har genomförts.  
 
 
Ett av motiven till flytten av resecentrum är beslutet att bygga Ostlänken. En ny, ca 15 mil lång, 
dubbelspårig järnväg mellan Järna söder om Södertälje och Linköping via Skavsta flygplats. Detta 
möjliggör för fler, snabbare och mer punktliga transporter av både passagerare och gods på järnväg 
och skapar bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. Ostlänken är en förutsättning som bidrar till 
mervärden för staden och regionen. Ostlänken är en viktig pusselbit i det hållbara samhället. 
Byggstart planeras bli 2017 och Ostlänken bedöms i sin helhet vara färdig senast 2028 
(infrastrukturpropositionen 2012 antogs i Riksdagen 18 december 2012). 
 
 
Den kommande stadsutvecklingens syftar till, att genom dessa möjligheter, stärka hela kommunen. 
Detta skall ske genom en integrerad planering som skapar sammanhang och samband mellan stadens 
olika delar. För att genomföra den uppgiften krävs ett samordnat projekt för stadsutveckling som har 
ett betydligt större geografiskt fokus än enbart resecentrumområdet och den omedelbara stadskärnan. 
Detta säkerställer bästa möjliga förutsättningar att tillvarata synergier mellan också geografiskt 
åtskilda projekt, som kan ges stor sammanvägd betydelse för stadens och stadslivets utveckling. 
 
 
Behov av ett samordnat projekt för stadsutveckling 
Att stärka förutsättningarna för universitetet, näringslivet och samhällsbärande funktioner är en av de 
utmaningar som kan mötas genom en aktiv och samordnad utvecklingsplanering. För att stimulera 
stadens organisation i projektsamverkan och projektarbetsformen kring dessa utmaningar, skall 
återkommande dialoger genomföras. Att utveckla och stärka staden är inte bara att bygga, planera 
och integrera utan även en informationsprocess. Alla ska känna sig delaktiga.  
Den kommande stadsutvecklingens syftar till, att genom dessa möjligheter, stärka hela kommunen. 
Detta skall ske genom en integrerad planering som skapar sammanhang och samband mellan stadens 
olika delar. För att genomföra den uppgiften krävs ett samordnat projekt för stadsutveckling som har 
ett betydligt större geografiskt fokus än enbart resecentrumområdet och den omedelbara stadskärnan. 
Detta säkerställer bästa möjliga förutsättningar att tillvarata synergier mellan också geografiskt 
åtskilda projekt, som kan ges stor sammanvägd betydelse för stadens och stadslivets utveckling.  
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Projektets geografiska omfattning  
Heldragen blå anger området där fysiska aktiviteter kan få påverkan på projektet. Den punktade 
linjen är en markering av närmaste influensområde. 

 
 

 
 
Stadsutvecklingsprojektets ändamål 
I kommunen finns olika målsättningar på olika nivåer. Dessa kan hämtas ur strategisk plan, 
översiktsplan för staden, Budget m.fl. Projektet C Linköping skall bidra till att uppfyllande av dessa 
genom följande: 
 

• Stärka varumärket Linköpings kommun. 
• Bidra till en förbättrad integration inom regionen. 
• Bidra till en utveckling mot det hållbara samhället. 
• Stärka utvecklingen i både stad och landsbygd genom höghastighetsjärnväg. 
• Stärka Linköpings stadskärna genom en attraktiv gestaltning. 
• Skapa förutsättningar för ett miljöanpassat kollektivtrafiksystem. 
• Skapa förutsättningar för regional tillväxt. 
• Bidra till ett CO2-neutralt Linköping 2025 

 
Projektet C Linköping skall ha den samlade helhetssynen över stadsutvecklingsinsatserna. 
 
 
Roller och ansvar 
Projekt C Linköping föreslås ha ansvaret för att driva och genomföra den samordnade planeringen 
inom C Linköping. Dessutom skall man företräda kommunen i kontakter med Trafikverket med flera 
intressenter. Projektet har ett ansvar för att styra projektgenomföranden och andra aktiviteter i 
stadsmiljön samt säkerställa förutsättningarna för byggandet av Ostlänken. 
 
Projektets agerar med stöd av Linköpings nuvarande styrmodell. De kommunala nämndernas och 
bolagens roller och ansvar finns tydligjorda i delegationsordningar, förvaltningsspecifika 
reglementen, bolagsordningar samt ägardirektiv. KS/KF skall långsiktigt verka för att minska 
komplicerande gränssnitt mellan C Linköping och övrig verksamhet inom Linköpings styrmodell. 
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Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för projektet. En 
styrgrupp ska etableras för projektet (Styrgruppen) som leds av SBD och till vilken projektchefen 
rapporterar. De övriga parterna har insyn i projektet genom etablerade grupper. 
Samhällbyggnadsdirektören återrapporterar löpande till kommunstyrelsens planeringsutskott och 
samhällsbyggnadsnämnden. I övrigt tillämpas ordniarie återrapporteringsrutiner och tidplan.  
 
Kommunstyrelsens presidium och samhällsbyggnadsnämndens presidium utgör politisk 
beredningsgrupp för hantering av strategiska frågor utanför projektorganisationens mandat. 
 
 
 
 
 
Projektplan  
 
Syfte 
Denna projektplan har upprättats för att klargöra förutsättningarna för genomförandet av C 
Linköping. Projektplanen är det övergripande dokumentet för planering och styrning av 
projektarbetet och projektchefens ram. Projektplanen fastställs av kommunstyrelsen. 

 
Projektplanen ska: 

• Styra projektgenomförandet. 
• Övergripande beskriva projektets mål och strategier inom olika ledningsområden. 
• Utgöra underlag för avstämning och styrning av omfattning, tid och kostnad. 
• Förutse behov och skapa framförhållning. 
• Dokumentera förutsättningarna för verksamheten. 
• Utgöra underlag för att hantera ändringar. 
• Utgöra underlag för utarbetande av projekthandbok/verksamhetssystem och övriga 

styrningsverktyg. 
 

Projektplanen uttrycker projektorganisationens gemensamma förhållningssätt. Berörda medarbetare 
ska vara väl förtrogna med projektplanens innehåll och arbeta enligt dess riktlinjer.  
Projektet C Linköping ska utveckla, förstora och förstärka centrala Linköping, stärka regionen och 
kommunens attraktivitet för människor och företag.  
 
 

1. Förutsättningar avseende Samhällsutvecklingsprojektet C Linköping 
 

1.1 Programkrav  
 

Projekt C Linköping skall skapa sitt program utifrån de krav som ställs i bland annat: 
• Kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan för staden Linköping, översiktsplan för 

Kallerstad och nytt resecentrum samt med Norrköping Gemensam ÖP 
• Regeringens besked om genomförande av Ostlänken.  
• Resultat av genomförd arkitekttävling ”Innestaden växer över ån” 
• samt Utvecklingsplan för Innerstaden (under utarbetande) 
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1.2 Beskrivning och kravspecifikationer 
 

Övergripande viktigt i den fortsatta planeringen av området är: 
• Att områdets plats i regionen tas tillvara. 
• Att det bildas en sammanhängande stadsstruktur som inkluderar nuvarande 

innerstad och den utökade innerstaden öster om Stångån. 
• Att den offentliga miljön är attraktiv och understödjer stadens funktioner. 
• Att de färdiga produkterna stödjer vår värdegrund, mänskliga, modiga och 

mångfasetterade.  
 

Till grund för all projektets projektering och byggande ligger kommunens och/eller 
Trafikverkets översiktliga krav och önskemål. Övriga avtalspartners kravspecifikationer 
kan komma medföra förtydliganden, förändringar och tillägg som ska eller kommer att 
inarbetats i system- och huvudhandlingar. 
 
 

 
 

2. Yttre förutsättningar 
 

2.1 Allmänt 
Yttre förutsättningar är en beskrivning av den miljö som projektet verkar i, och anger yttre 
begränsningar som endast i liten utsträckning kan påverkas. Hantering av yttre 
förutsättningar sker i den externa processen. Bilaga. 

2.2 Finansiering 
Projektets ekonomiska ramar regleras i kommande kommunala budgetar. Finansiering från 
övriga avtalsparterna kommer att regleras i separata avtal.  
En särskild finansieringsstrategi skall utarbetas. 
 
 

2.3 Lagar, förordningar och författningar 
Projektet styrs bl.a. av: 
• Plan- och bygglagen 
• Fastighetsbildningslagen 
• Anläggningslagen 
• Ledningsrättslagen 
• Lagen om byggande av järnväg 
• Miljöbalken 
• Jordabalken 
• Lagen om offentlig upphandling, försörjningssektorn 
• Lag om kulturminnen 
• Lag om brandfarliga och explosiva varor 
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• Järnvägssäkerhetslagen 
• Arbetsmiljölagen 
• Räddningstjänstlagen 

 Samt sådana förordningar som är utfärdade med stöd av dessa lagar. 
 

2.4 Myndigheter 
Genomförandet av C Linköping faller inom ramen för framförallt följande 
förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden: 
• Trafikverket 
• Linköpings kommun 
• Länsstyrelsen i Östergötland  
• Arbetsmiljöverket 
• Riksantikvarieämbetet 
• Naturvårdsverket 
• Lantmäterimyndigheten i Linköpings kommun 
• Boverket 
• Havs- och vattenmyndigheten 

 
 

2.5 Tillstånd 
För genomförandet av C Linköping krävs tillstånd och prövningar inom bl.a. följande 
områden: 

Plan- och bygglagen 
• Detaljplaner 
• Bygglov för byggnader, stationer, broar, etc. 
• bullerskyddsåtgärder etc. 
• Marklov och rivningslov 

Lagen om byggande av järnväg 
• Förstudier, vilket redan har skett. 
• Järnvägsutredning och tillåtlighetsprövning av regeringen 
• Järnvägsplan, fastställs av Trafikverket  

Miljöbalken 
• Tillåtlighetsprövning enligt kap 17 
• Prövning av miljöfarlig verksamhet enligt kap 9 
• Prövning av vattenverksamhet enligt kap 11 

Lag om kulturminnen 
• Arkeologiska utredningar och undersökningar 
• Byggnader klassificerade som byggnadsminnen 

Äganderätt och servitut 
• Rådighet över berörda markområden krävs för prövning av vattenverksamhet 
• Fastighetsbildning 
• Dikningsföretag 

 

2.6 Intressenter 
Följande har identifierats som intressenter: 
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• Projektavtalets parter 
• Allmänheten 
• Affärsliv  
• Organisationer 
• Myndigheter  
• Politiker 
• Media 
• Medarbetare  
• Leverantörer 
• Fastighetsägare 

 
Listan kommer att förändras under projektets gång och kommer att hanteras i 
verksamhetshandboken.  

 
 
 
 
 

 
3. Projektorganisationens åtagande 

 

3.1 Förutsättningar 
De förutsättningar som här avses faställas genom kommunstyrelsens beslut om punkten 
1.1 samt 1.2.  Dessa kommer att utgöra underlag när huvudtidplan och budget utarbetas. 
 

3.2 Omfattning 

                  Kommunstyrelsen skall fastställa projektomfattningen.  

   

3.3 Tid 
Kommunstyrelsen skall fastställa huvudtidplan.  
 

3.4 Kostnad 
Kommunfullmäktige skall fastställa budget. Kommunstyrelsen skall vid behov vidta 
nödvändiga justeringar. 
 

3.5 Ändringar beslutade av styrgruppen 
Styrgruppen kan komma att besluta om ändringar av omfattning, tid och kostnad inom 
beslutade ramar.  
 

4. Projektmål och övergripande strategier 
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4.1 Projektmål 
De fem projektmålen är kortfattat att: 
• Överlämna anläggningar med rätt funktion och kvalitet. 
• Genomföra projektet inom beslutade tidsramar. 
• Genomföra projektet inom beslutade kostnadsramar. 
• Genomföra projektet så att fastlagda miljökrav är inkluderade. 
• Genomföra projektet med en god gestaltning. 

 

4.2 Övergripande strategier 
För att nå de uppställda målen har följande övergripande strategier formulerats: 
• Projektet ska vara ett projekt. 
• Projektet är ett projekt inom Linköpings kommun med preciserad styrning och 

beslutsordning. 
• Nära samverkan med alla delar av kommunen. 
• Egen hög kompetens inom viktiga områden. 
• Arbetet ska präglas av hög medvetenhet om projektets ekonomiska, tekniska, 

miljömässiga och organisatoriska risker. 
• Snabb, förebyggande och saklig information ska lämnas internt och externt. 
• Nära samverkan med övriga berörda parter. 

 

4.3 Projektprocessen 
C Linköping genomförs enligt en systematik som beskrivs i bilaga projektprocessen. Den 
innebär att projektet delas in i tre processer och fyra faser.   
 
Ledningsprocessen innefattar alla projektledningsaktiviteter som krävs för att planera, 
leda och styra de två övriga processerna. Största delen av projektorganisationens arbete 
utförs inom ledningsprocessen. Ledningsprocessens aktiviteter är inte fasbundna utan 
upprepas ständigt både i det övergripande projektperspektivet och inom varje fas. Varje 
resultatområde/funktion och dess aktiviteter planeras sedan vidare i genomförandeplaner 
och delgenomförandeplaner. 
 
Tekniska processen inklusive gestaltning är den process där genomförandet 
(produktförädlingen) sker. Den omfattar alla tekniska aktiviteter från förstudie, 
systemhandling, detaljprojektering och byggande till driftsatta anläggningar. Aktiviteterna 
i den tekniska processen utförs till största delen av upphandlade konsulter och 
entreprenörer. 
 
Externa processen är den process där handlingar och underlag hanteras internt och 
externt för de tillstånd och avtal som krävs för att genomföra projektet. I den externa 
processen följs också upp att erhållna tillstånd och ingångna avtal och överenskommelser 
följs.  
 
Projektet har delats in i fyra faser: Förstudiefasen, utrednings- och projekteringsfasen, 
byggfasen och driftsättningsfasen. Gränserna mellan de olika faserna markerar viktiga 
beslutspunkter i projektet.  
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De viktigaste beslutspunkterna för C Linköping som helhet framgår av punkt 6. 
 
 

4.4 C Linköpings verksamhetssystem  
För planering av projekt C Linköping och styrning upprättas ett verksamhetssystem som 
består av följande dokument: 
 

• Projektplan – beskriver projektmål, strategier och handlingsplaner. 
• Projekthandbok – beskriver policys, rutiner och processer. 
• Genomförandeplaner – utgör planer för genomförande av respektive 

resultatområde och funktion under iakttagelse av de överordnade riktlinjerna i 
projektplan och projekthandbok. 

• Delgenomförandeplaner – utgör detaljerade planer för genomförande av varje ny 
fas i projektet. 

 
5. Rapportering 

 

5.1 Rapportering till projektchefen 
Resultatområde och funktioner rapporterar till projektchefen varannan vecka i samband 
med ledningsgruppsmöten. Avvikelser från fastställd omfattning, tid och kostnad ska 
rapporteras. Uppföljningsfunktionen sammanställer månadsvis en rapport till 
projektchefen. 
 

5.2 Projektchefens rapportering  
Rapportering till styrgruppen ska som ett minimum ske vid styrgruppsmöten.  
Styrgruppen sammanfattar rapporter till kommunala organ och intressenter. 
 
 

6. Nödvändiga beslut 

6.1 Tillåtlighet 
Regeringen fattar beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och lagen om byggande av 
järnväg. Järnvägsutredning och tillhörande MKB utgör beslutsunderlag.  
 
Järnvägsplaneprocessen kan drivas fram till utställelse av handlingen utan 
tillåtlighetsbeslut, förutsatt att det anges att villkoret är att tillåtlighetsbeslut erhålls. 
Trafikverket kan dock inte fastställa järnvägsplanen utan tillåtlighetsbeslut. 
 

6.2 Järnvägsplan 
Projektet deltar i framtagande av järnvägsplan som fastställs av Trafikverket. 
Järnvägsplan utarbetas av projektet och fastställs av Trafikverket. Om järnvägsplanen 
överklagas kan den vinna laga kraft först genom regeringsbeslut. 
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Rådighet över marken erhålls i första hand på frivillig väg. I de fall detta inte är möjligt 
erhålls rådighet genom att järnvägsplanen vinner laga kraft. Rådighet är i sin tur en 
förutsättning för dom i miljödomstolen. 
 
Järnvägsplanen är en förutsättning för byggstart. 
 

6.3 Miljödom 
Ansökan om tillstånd för byggande och drivande av C Linköping och Ostlänken med 
tillhörande vatten- och miljöfarlig verksamhet utarbetas av projektet. Dom avkunnas i 
miljödomstol och kan överklagas till Miljööverdomstolen och till Högsta domstolen. 
 
Miljödomen är en förutsättning för byggstart, men också en förutsättning för tecknande av 
entreprenadkontrakt eftersom villkoren i domen ska inarbetas i kontrakten. Erhålles 
verkställighetstillstånd i miljödomen kan byggstart ske på egen risk utan att domen vunnit 
laga kraft. 
 

6.4 Plan och Bygglov 
Projektet utarbetar underlag för erforderlig omfattning.  
Bygglov är en förutsättning för byggstart. 
 

6.5 Genomförandeplaner 
Resultatområde och funktioner ska upprätta genomförandeplaner. Planerna ska vara 
godkända av projektchefen innan genomförandet påbörjas. 
 

6.6 Delgenomförandeplaner  
Resultatområde och funktioner ska upprätta delgenomförandeplaner. Planerna ska vara 
godkända av projektchefen innan varje ny fas får påbörjas. 

 

6.7  Kommunens planeringsstrategi för alla verksamheter inom det 
geografiska området. 

                Kommer att upprättas av Kommunledningskontoret. 
 
 
 

7. Styrning av projektets utformning och omfattning 
 

7.1 Strategier 
• Ställa krav på tydliga kravspecifikationer från parterna och övriga intressenter. 
• Genomföra omfattande och heltäckande förundersökningar. (eller förstudier enligt 4.3) 
• Skapa respekt för beslutad omfattning hos intressenterna och inom projektet. 
• Skapa en sammanhållen projektplanering(koordinering) och utformningsstyrning för 

hela projektet. 
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• Skapa en styrd ändringshantering. 
 

7.2 Plan för styrning av utformning och omfattning 
Styrgruppen utgör projektets beslutande organ avseende projektomfattning och 
övergripande utformning. Den av styrgruppen beslutade omfattningen ligger till grund för 
huvudtidplan och budget. Alla önskemål och förslag om ändringar ska 
konsekvensbedömas och hanteras på ett entydigt sätt. De ändringar som bedöms ligga 
utanför beslutad omfattning ska redovisas till styrgruppen för beslut. Projektorganisationen 
ska verka för att detta synsätt präglar såväl projektorganisationen som projektets 
intressenter. 
 
Intressenternas kravspecifikationer ska sammanställas i en projektövergripande 
beskrivning. 
 
Projektarbetet ska planeras, ledas och styras av en projektgemensam enhet, baserat på 
tekniska förutsättningar från berörd funktion samt tids- och innehållsmässiga 
förutsättningar som lämnas av resultatområdena. 
 
Projekteringsresultaten ska kontinuerligt utvärderas för att säkerställa att valda tekniska 
lösningar uppfyller krav på tid, kostnad, funktion, säkerhet, kvalitet och miljö. 
 
Projektet ska ha en gemensam WBS-struktur (Work Breakdown Structure) som visar hur 
projektets arbetsomfattning systematiskt bryts ned i hanterbara delar. WBS-strukturen ska 
vara basen för uppföljning och styrning av tider och kostnader. Projektets riktlinjer för 
projektplanering ska läggas fast av uppföljnings- funktionen. Uppföljning och styrning ska 
ske inom respektive resultatområde och funktion med stöd av uppföljningsfunktionen.  
 
För att ta vara på hela kommunkoncernens intrese skapas en process för hantera  
 

8. Tidsstyrning 
 

8.1 Strategier 
• Sammanhållen planering för hela projektet. 
• Styrning enligt principen ”resterande arbete på återstående tid”. 
• God framförhållning. 
• Styrning och uppföljning mot klart definierade milstolpar. 
 

8.2 Plan för tidsstyrning 
För projektet ska finnas en sammanhängande tidplanering nedbruten till en för tillfället 
lämplig nivå i WBS-strukturen. De övergripande principerna och strukturen för planering 
och uppföljning ska ges av projektplaneringsfunktionen. Resultatområde och funktioner 
ansvarar för uppföljning av och styrning mot respektive delplan med stöd av uppföljnings 
funktion. 
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Externa parter och intressenter svarar för egen planering enligt överenskommelse med 
projektet C Linköping Dessa planer ska sedan av respektive resultatområde arbetas in i 
projektets tidplan.  
 
Resultatområdeens planeringsansvariga ska i samarbete med planeringsfunktionen arbeta 
för att stödja extern parts planeringsfunktion för att minimera effekterna av oplanerade 
händelser och optimera nyttan av god framdrift. 
 
Uppföljning ska ske mot de av styrgruppen samt i kontrakt fastställda milstolparna. De av 
resultatområde och funktioner upprättade Delgenomförandeplanerna ska vara ett av 
styrinstrumenten för detta arbete. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Kostnadsstyrning 
 

9.1 Strategier 
• Projektet ska upprätta budget baserad på väldokumenterade kalkyler. 
• Successiv kalkyl för hela projektet inför varje ny fas. 
• Klart definierat budgetansvar för resultatområde och funktioner. 
 

9.2 Plan för kostnadsstyrning 
För projektet ska finnas en sammanhängande kostnadsuppföljning nedbruten och förfinad 
enligt WBS-strukturen. De övergripande principerna och strukturen för budgetering och 
kostnadsuppföljning ska ges av uppföljningsfunktionen. Resultatområde och funktioner 
ansvarar för uppföljning av och styrning mot respektive budget med stöd av 
uppföljningsfunktionen. 
 
Kostnader ska styras mot budget, ingångna kontrakt och avtal. 
 
Resultatområde och funktioner ska månadsvis stämma av det ekonomiska läget, och med 
stöd av uppföljningsfunktionen: 
 
• Belysa det ekonomiska läget. 
• Fastställa behov av prognosändringar och i så fall orsaker. (prognoser lämnas tertialvis) 
• Vid behov ta fram underlag för ändringsbegäran. 
• Vid behov föreslå omdisponering av reservmedel. 
 
Uppföljningsfunktionen svarar för att sammanställa projektets övergripande 
kostnadsuppföljning.  
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Uppföljning ska ske mot de av styrgruppen samt i avtal fastställda milstolparna. 
De av resultatområde och funktioner upprättade delgenomförandeplanerna ska vara ett av 
styrinstrumenten för detta arbete.  
 
Ekonomifunktionen svarar för löpande hantering av redovisning, fakturor, utbetalningar 
och omföringar m.m. samt granskning av projektets ekonomi och styrning av 
ekonomirutiner. 

 
 
 

10. Kvalitetsledning 
 

10.1 Strategier 
• Aktivt arbeta med kvalitetsfrågor internt och externt.  
• Säkerställa att alla medarbetare tillämpar projektets verksamhetssystem 
• Skapa klara roller och entydig ansvarsfördelning och samverkan mellan projektets 

aktörer. 
• Kvalitetsarbete ska bygga på egenkontroll och revisioner enligt ISO 9001. 
• Kompetent projekt- och ledning. 
 

10.2 Plan för kvalitetsledning 
Projektets verksamhetssystem ska bestå av:  
• Denna projektplan 
• Projekthandbok 
• Genomförandeplaner och delgenomförandeplaner 
 
 
Kvalitetsfunktionen ska upprätta och underhålla ett certifieringsbart 
kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 som en integrerad del inom projektets 
verksamhetssystem. 

 
Kvalitet i projektledning ska åstadkommas genom att genomföra de åtgärder som anges i 
denna projektplan, och genom att fokusera på och utveckla projektarbetsform och 
projektkompetens. Organisationens arbetssätt och resultat ska regelbundet utvärderas som 
ett medel för att uppnå ständiga förbättringar. 
 
I projekthandboken anges instruktioner och gemensamma rutiner. 
 
Genomförandeplaner ska upprättas för respektive resultatområde och funktion, och ska 
beskriva hur verksamheten ska bedrivas och hur projektplanens och projekthandbokens 
intentioner ska förverkligas. 
 
Konsulter, entreprenörer och leverantörer ska ha dokumenterade och etablerade projekt- 
och kvalitetsledningssystem i enlighet med standarderna ISO 10006 resp. ISO 9001:2000, 
samt dokumenterad projektledningskompetens. Systemen ska redovisas i anbud och vara i 
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kraft innan något arbete påbörjas. För varje entreprenad ska entreprenören upprätta en 
projektplan med tillhörande genomförandeplan. Arbete och resultat ska kontinuerligt följas 
upp genom revisioner för att verifiera att projekt- och kvalitetsledningssystemen efterlevs.  
 
Projektet ska satsa på aktiva och kompetenta entreprenad- och byggledare med tillräckliga 
befogenheter att agera som beställarens representanter. Entreprenad- och byggledarna ska, 
förutom att bevaka rättigheter och skyldigheter enligt kontrakt, stödja entreprenörerna och 
verka för en smidig och friktionsfri framdrift av produktionen. 

 
 
 

11. Organisation och bemanning 
 

11.1 Strategier 
• Projektorienterad organisation i matrisform med styrande, stödjande och genomförande 

delar. 
• Egen hög kompetens inom viktiga områden. 
• Koncentration på samverkan för att uppnå uppställda mål. 
• Flexibel organisation som kan och ska förändras under projektets framdrift för optimalt 

användande av kompetens och resurser. 
• Anställd personal som regel i nyckelbefattningar. 
• Komplettering med resurspersoner (konsulter) där det är lämpligt. Konsulter ska 

behandlas som en integrerad del av organisationen. 
 

11.2 Plan för organisation och bemanning 
 

Projektet leds av projektchefen med stöd av en ett antal styrande/stödjande funktioner. 
 
Det fysiska genomförandet av projektet sker inom resultatområde för respektive del, 
vardera under ledning av en projektledare. 
 
Projektering leds av en projektledare som ansvarar för framtagande av tekniska 
handlingar/gestaltning baserat på tekniska förutsättningar från funktion Teknikstyrning 
samt på tids- och innehållsmässiga förutsättningar från resultatområdena.   
 
Tillstånd leds av en projektledare som bland annat ansvarar för framtagande av 
ansökningshandlingar till miljöansökan.   
 
Under tiden fram till 2017 ska projektchefen prioritera programförutsättningar, 
projektering, tillstånd, upphandling, avtal med nödvändiga parter samt organisationens 
samverkan internt. 
 
Samtliga resultatområde ska fram till byggfasen utvecklas till att vara effektiva enheter för 
att styra upphandlade enheter och övriga resurser mot projektets mål. Upphandlade 
resursers arbete ska bygga på egenkontroll. 
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Projektet rekryterar personal från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga 
förvaltningar. Formen för detta ska ligga i separata överenskommelser. 
Stor vikt ska läggas vid rekrytering, introduktion, hantering, utbildning och sedermera 
avveckling av personal. System och rutiner för detta ska dokumenteras i 
projekthandboken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Kommunikation 
 

12.1 Strategier 
• Varje medarbetare ska ha rätt information i rätt tid. 
• System för information och kommunikation ska anpassas efter verksamhetens behov 
 

12.2 Plan för kommunikationshantering 
Det ska i verksamhetssystemet framgå vilken intern information som ska distribueras, 
vilka informationskanaler som ska användas och vem som ska ha vilken information. 
Varje medarbetares informationsbehov ska fastställas. Informationen ska vara tillräcklig 
för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt samtidigt som onödig eller irrelevant 
information inte ska belasta medarbetarna.  
 
Regelbundna möten ska ske enligt mötesplan och i största möjliga utsträckning vara 
beslutsmöten. Ambitionen ska vara att begränsa såväl antalet mötestyper som antalet 
mötesdeltagare för att på så sätt öka effektiviteten.  
 
Dokumenthantering, arkivering och diarieföring ska ske enligt rutiner som säkerställer 
tillgänglighet och sökbarhet och att lagar och förordningar, bl.a. offentlighetsprincipen och 
sekretesskraven, uppfylls.  
 
 
 

13. Information 
 

13.1 Strategier 
• Arbeta proaktivt med information. 
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• Skapa acceptans av projektet hos intressenterna 
• I frågor där projektet har en inverkan på regionens och Linköpings samhälleliga 

utveckling aktivt medverka i och samarbeta med den offentliga sektorn, privat 
näringsliv, kultur och medier. 

• Sammanhållen information inom kommunen. 
• Informationsverksamheten ska präglas av total öppenhet. 

 

13.2 Plan för kommunikationshantering 
Intressenter ska delges information baserad på resultatet av en intressentanalys. Inom 
verksamhetssystemet ska finnas tydliga rutiner för hur det externa informationsarbetet ska 
bedrivas. 
 
Projektet ska agera proaktivt, trovärdigt, sakligt och sanningsenligt. Den externa 
informationen ska utgå från omvärldsanalyser och strategiska planer för att så långt som 
möjligt förutse behovet av information. 
 
Informationen ska vara tydligt formulerad, enkel och begriplig. Genom en tydlig logotyp, 
en konsekvent hållning till allmänhet och media och en strävan att offentligt synliggöra C 
Linköping ska det starka varumärket vidareutvecklas.  
Informationen ska ske i nära samverkan med övriga enheter inom Linköpings kommun. 
Samarbete ska också ske med övriga parter t.ex. Trafikverket och Regionen Östergötland.   
 
 
 

14. Riskhantering 
 

14.1 Strategier 
• Fortlöpande identifiera, analysera och hantera projektets risker så som möjligheter och 

hot. 
• Aktivt tillvarata möjligheter och förebygga hot. 
• Aktivt koordinera, leda och styra riskhanteringsaktiviteter, däribland etablera en 

projektgemensam riskdatabas. 
• Arrangera och vidmakthålla ett ändamålsenligt försäkringsskydd under 

genomförandetiden. 
• Ställa tydliga krav i avtal på riskhantering. 
• Risker i driftskedet ska beaktas i projektet. 
 

14.2 Plan för riskhantering 
Projektet ska inom ramen för verksamhetssystemet ställa krav som tillser att projektets 
aktörer aktivt identifierar, analyserar och hanterar risker på ett optimalt sätt. 
Riskhanteringen ska ske i samverkan med miljö- och arbetsmiljöarbetet samt tidstyrningen 
för att på så sätt genomföra projektet med en helhetssyn på risker. 
 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt risker i den egna organisationen. 
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I avtalen ska krav ställas på att risker ska hanteras inom ramen för avtalsparts 
ledningssystem. Såväl risker som kvalitetspåverkande aktiviteter ska följas upp och styras 
med verktygen metodbeskrivningar, kontrollprogram, kontrollplaner, arbetsberedningar, 
checklistor etc.  

 
Projektet ska upprätthålla en central riskdatabas för kontinuerlig uppföljning och styrning 
av projektets risker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Upphandling 
 

15.1 Strategier 
• Anpassade förfrågningsunderlag utifrån enhetliga grundprinciper. 
• Skapa förutsättningar som främjar konkurrens. 
• Skapa klara ansvarsförhållanden och gränssnitt samt entydigt definiera 

riskfördelningen. 
• Risker ska läggas på den part som har bäst möjlighet att hantera dem. 
• Sträva efter ett optimalt antal gränssnitt. 
• Välja lämpliga former för att tillvarata anbudsgivarnas kreativitet och erfarenhet 

gällande tekniska lösningar och arbetsmetoder. 
 

15.2 Plan för ledning av upphandling 
Upphandlingsfunktionen ansvarar för upprättande och efterlevnad av riktlinjer och regler 
för upphandling.  
 
Projektledarna ansvarar i samverkan med upphandlingsfunktionen för avtalsindelningen. 
Upphandlingsfunktionen ansvarar i samråd med projektledarna för att 
förfrågningsunderlagen anpassas. Hela organisationens kompetens utnyttjas vid 
utformningen av förfrågningsunderlag. Upphandlingsfunktionen genomför i samverkan 
med projektledarna upphandlingarna enligt gällande regler. 
 
Upphandlingsfunktionen samverkar med projektledarna i att följa marknaden och 
marknadsföra projektet.  
 
 
 

16. Miljöledning 
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16.1 Strategier 
• Aktivt arbeta med miljöfrågor internt och externt samt säkerställa att alla som är 

engagerade i projektet tillämpar och stödjer projektets miljöarbete. 
• Engagera en oberoende miljöcontroller som kontinuerligt ska granska projektets 

miljöarbete. 
• Säkerställa att intressenters miljökrav beaktas och inarbetas i alla avtal. 
• Miljöarbete ska bygga på egenkontroll och revisioner enligt ISO 14001. 
• Samverkan med alla berörda parter. 
 

16.2 Plan för miljöledning 
Miljöfunktionen ska upprätta och underhålla ett certifieringsbart miljöledningssystem 
enligt ISO 14001 som en integrerad del av projektets verksamhetssystem. Detta innebär att 
organisation, ansvar och processer ska beskrivas i projektets integrerade 
verksamhetssystem samt att uppföljning och styrning av miljöpåverkande aktiviteter ska 
utföras enligt projektets miljöledningssystem. Krav på miljöhänsyn och kontroll av 
miljöpåverkande aktiviteter ska ställas på projekterings- och genomförandeprocesser. 
 
Resultatområdena ansvarar för uppföljning och styrning av miljöpåverkande aktiviteter i 
avtalen mot ställda krav med stöd av miljöfunktionen. 
 
Konsulter, entreprenörer och leverantörer ska ha dokumenterade miljöledningssystem 
enligt ISO 14001 eller liknande. Systemet ska redovisas i anbud och vara implementerat 
innan något arbete påbörjas. För varje entreprenad ska entreprenören upprätta en 
Genomförandeplan som inkluderar miljöfrågorna. Arbetet ska följas upp kontinuerligt 
genom revisioner för att verifiera att miljöledningssystemet efterlevs. 
 
 
 

17. Arbetsmiljöledning 
 

17.1 Strategier 
• Ha en tydlig ansvarsfördelning beträffande arbetsmiljöfrågorna mellan projektets 

aktörer. 
• Aktivt främja och stödja arbetsmiljöarbetet. 
• Uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna i alla faser av projektet. 
• Hålla medvetande och attityder till risker och olyckor ständigt aktuella. 
 

17.2 Plan för arbetsmiljöledning 
Arbetsmiljöfunktionen ska upprätta och underhålla ett certifieringsbart ledningssystem för 
arbetsmiljö enligt AFS 2001:1. 
 
Planer för arbetsmiljöarbetet ska tas fram inom verksamhetssystemet. Planer för 
nödlägesberedskap och olycksberedskap ska utarbetas.  
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Stor vikt ska läggas på samverkan mellan projektets olika intressenter. 
 
I samverkan med aktörer skapa proaktivitet i arbetsmiljöfrågor som t.ex. instiftande av 
arbetsmiljöpriser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Fastighets- och markfrågor 
 

18.1 Strategier 
• Frivilliga överenskommelser. 
• Nära samarbete med aktörer. 
• Skapa intresse hos marknaden för investeringar. 
• God kommunikation med berörda intressenter.  

 
18.2 Plan för fastighets- och markfrågor 

Frivilliga överenskommelser beträffande mark- och fastighetsförvärv ska eftersträvas. 
 
Frivilliga överenskommelser eftersträvas också med sakägare i vattenmål samt med övriga 
berörda av olika störningar såsom buller, vibrationer mm.  
 
Kan frivilliga överenskommelser inte nås ska åtkomsten tryggas genom föreskrifter i lagen 
om byggande av järnväg eller annan tillämplig lagstiftning.   
 
Mark- och fastighetsförvärv ska ske i nära samarbete med aktörer vilka kan komma att 
behöva angränsande områden för egen exploatering. 
 
C Linköping ska till stora delar byggas i centrala Linköping där tillgången till mark är 
begränsad. Detta kommer att ställa stora krav på planering och framförhållning. Speciellt 
ska behovet av mark för provisorier, upplagsplatser och etableringsytor uppmärksammas. 
 
Projektet har ambitionen att i förväg säkerställa tillgången på mark för olika 
etableringsområden och även undersöka lämpliga markområden för uppläggning av 
överskottsmassor och hantering av förorenad jord etc. 
 
Särskilda medgivanden om rådighet tecknas inför tillståndsprövning enligt MB kap 11. 
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19. Gestaltning 
 

19.1 Gestaltning 
 
De övergripande strategierna är: 

• Utveckla stadskvaliteter och gröna/blå kvaliteter.  
• Skapa en rundare, tätare och mer sammanhållen stad. 
• Bygg ut kollektivtrafiken och minska antalet bilar i de centrala delarna. 
• Utveckling av staden prioriteras, en av kärnorna för en region på 500 000 

invånare. 
• Binda samman de folkrika städerna och tätorterna i regionen i ett stadsnätverk. 

 
 

19.2 Plan för gestaltning 
Stadskärnan är stadens/kommunens hjärtpunkt. En nyckelstrategi för att stödja stadens 
tillväxt och utveckling är därför att förstärka stadskärnans attraktivitet. De senaste 50 åren 
har Linköping, i likhet med många andra städer, byggt ut staden så att boendet och de 
stadsmässiga resurserna har glesnat. Sedan en tid tillbaka pågår dock en process i motsatt 
riktning. Idag kan man tydligt se att bostäder i innerstaden, invävda i den 
sammanhängande stadsstrukturen med allt vad detta innebär av utbud av kultur och handel 
är starkt eftertraktade. Efterfrågan på stadskvaliteter är hög och något som projektet 
ständigt arbetar med att utveckla. Målet är att addera värden och att göra hela staden mer 
urban. 
 

 
 

20. Driftsättning, överlämnande och avslutning 
 
20.1 Strategier 

• Tydlig organisation och ansvar. 
• Säkerställa den totala funktionaliteten. 
• Säkerställa överlämnandet till ägarna. 
• Upprätta avvecklingsplan som säkerställer att resurser avvecklas i rätt tid. 

 
20.2 Plan för driftsättning, överlämnande och avslutning 
 

Driftsättning är en aktivitet som erfarenhetsmässigt visat sig vara komplicerad och 
resurskrävande. Planering för driftsättning samt upprättande av erforderliga rutiner för 
denna fas ska tas fram så att de kan vara inarbetade i samtliga kontrakt som innehåller 
installationer och därmed blir direkt påverkade.   
Tillräcklig tid och tillräckliga resurser ska avsättas för driftsättning. Spetskompetens inom 
området ska knytas till projektet. 
 
Projektet är inte avslutat förrän: 



 
 
 
 
 

 

C Linköping Verksamhetssystem Sida 23 (23) 
NR. EJ KLART 

Projektplan Datum. 2013-09-17 
Rev. bet.  A 

Rev. dat. 2013-09-17 
 

23 
 

• Samtliga kontrakt avslutats. 
• Det tekniska överlämnandet till ansvarig enhet och Trafikverket är klart. 
• Hantering av tredjemans- och myndighetsärenden är avslutade, med exempelvis 

nöjdförklaringar. 
• Administrativ avslutning genomförts, med bl.a. slutdokumentation, arkivering och 

avveckling. 
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