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Tekniska nämnden

Startbeslut för investering i ledningsnät för att
förstärka VA-nätet i Åkersberg
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
1. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utföra
investeringar i nytt ledningsnät till Åkersberg mot Varghällar.
2. Finansiering sker från avsatta medel i investeringsbudgeten för 2021.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med översiktsplanen växer Varghällarnas industriområde. För att
säkerställa dricksvattenförsörjningen behöver vattenledningsnätet förstärkas. I
samband med förstärkningsåtgärderna så bygger vi även ut VA nätet norr om
golfbanan så att fastigheterna där ansluts.
Ett projektdirektiv togs fram 2018 och ett markeringsbelopp sattes till ca 3 miljoner
kronor. Projektets omfattning har utökats och under 2019 genomfördes
projekteringsarbete och i början på 2020 genomfördes en entreprenadupphandling.
Tilldelad entreprenör backade ur efter tilldelning då denne inte stod fast vid
anbudssumman. Efter dialog med jurist så togs ett beslut 2020-06-18 att avbryta
hela entreprenadupphandlingen för att direkt efter påbörja en ny upphandling.
Januari 2021 kontrakterades en ny entreprenör (Salboheds Bygg &
Anläggningstjänst AB) för arbetena.
Innan kontrakt skrivs med entreprenör ska startbeslut inhämtas från tekniska
nämnden i enlighet med riktlinjerna för investeringar, det vill säga
investeringsprojekt som överstiger 10 miljoner kronor. Tekniska nämnden
arbetsutskott var informerade om projektet under första upphandlingsomgången då
anbudssumman estimerades att överstiga 10 miljoner kronor men inget startbeslut
togs upp på teknisk nämnd då entreprenadsumman understeg 10 miljoner kronor.
På grund av att upphandlingen avbröts och ny upphandling genomfördes så har
det missats att i tekniska nämnden ta upp ärendet gällande startbeslut för
entreprenaden då projektet nu överstiger 10 miljoner kronor. Ärendet skulle ha varit
uppe i tekniska nämndens februarimöte.
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För att genomföra detta projekt krävs en finansiering från VAs investeringsbudget
med 12 miljoner kronor och entreprenadarbetena kommer att vara färdigställda för
slutbesiktning under september/oktober 2021.
Detta investeringsprojekt går under budgetposten ”nyinvesteringar- övrig
ledningsinvest” i investeringsbudget 2021 på 12 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att denna investering i ledningsnätet behöver
genomföras för att förstärka och säkra dricksvattenförsörjningen mot
industriområdet Varghällar samt ansluta fastigheterna norr om golfbanan.
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