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Samhällsplaneringsnämnden

VA-utbyggnad Violavägen/Märtavägen i Herrviksnäs S3
Förslag till beslut
1. Påbörja utbyggnad av vatten och spillvatten på Violavägen och Märtavägen i
PFO-område S3 i år.
2. Omföra 3 mkr från VA-utbyggnadsprojekt 96332, PFO-område S4, till VAutbyggnadsprojekt 96331, PFO-område S3.

Beslutsnivå
Samhällsplaneringsnämnden.

Bakgrund
Vattenfall kommer att markförlägga högspänningskabel på Violavägen våren/sommaren
2014 mellan Lostigen och nätstationen på ängen i Herrviksnäs, korsningen Gamla
Herrviksnäsvägen/Violavägen. Det är problematiskt att schakta och spränga djupt för
VA-ledningar på samma väg när en framtida högspänningskabel ligger i marken. Därför
föreslås att driften gör arbetena på Violavägen (även Märtavägen i mån av tid) före
Vattenfall för att undvika framtida problem med framkomlighet i vägen. Dessutom
förenklar detta för fastighetsägare utmed denna väg att enbart störas en gång med
arbeten som försvårar framkomlighet etc.

Ärendebeskrivning
S3 Herrviksnäs är i kommunens översiktsplan för 2012-2030 utpekat som ett prioriterat
förändringsområde (PFO-område). Arbete pågår med detaljplaneläggning och
projektering av VA. Utställning av detaljplanen beräknas ske i vår.

Bedömning
Utbyggnad av VA föreslås ske innan Vattenfall markförlägger sin högspänningskabel.
VA-arbetena beräknas påbörjas efter påsk och avslutas senast den 30 oktober 2014.
Ekonomiska konsekvenser

VA-utbyggnaden beräknas uppgå till 3 miljoner kronor (500 m väg x 6000 kr/m)
Finansiering i budget för område S3 år 2014 saknas, omplacering av medel från VAutbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma område S4 på 3 miljoner föreslås. Det
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finns 5 mkr i budget för S4 vilket inte kommer att förbrukas i år p.g.a. försening av
Trafikverkets arbetsplan för GC-väg Strömma.
Konsekvenser för miljön

VA-utbyggnaden kommer att minska miljöpåverkan från enskilda avlopp.
Konsekvenser för medborgarna

Störningar och olägenheter i samband med entreprenadarbeten kommer endast att ske
under en begränsad tid då arbetena samordnas mellan Vattenfall och Värmdö kommun.
Fastighetsägarna kommer inte att kunna ansluta sig till det kommunala va-nätet i år, utan
först när hela systemet i området har byggts ut.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av handläggaren.

Handlingar i ärendet
Nr

Handling

Biläggs/Biläggs ej

1.

Översiktskarta Herrviksnäs

Biläggs

2.

Detaljkarta över Violavägen/Märtavägen

Biläggs
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