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Antagande av entreprenör för utbyggnad av VA-ledningar
och GC-väg längs Eknäsvägen
Förslag till beslut
Anta entreprenör ……………… för nyanläggning av cirka 3 500 meter VA-ledningar
och cirka 2 200 meter GC-väg till en kostnad av ………………. Kr enligt anbud.

Beslutsnivå
SPN

Bakgrund
Kommunens översiktsplan pekar ut ett antal områden som ska anslutas till kommunalt
vatten och avlopp fram till 2030. Nya huvudledningar för vatten och spillvatten behövs
för att kunna ansluta ytterligare områden öster om Brunn med kommunalt VA. Områden
som kan anslutas tack vare den nya ledningen är till exempel Gamla Brunnsvägen,
Återvall, Barnviksnäs och Tranarö. I samband med utbyggnad av ledningarna byggs
även en ny gång- och cykelväg på de delar av sträckan som saknar sådan idag.

Ärendebeskrivning
Projektet omfattar byggnation av nya huvudledningar för vatten och spillvatten från
Näsuddsvägen till korsningen Eknäsvägen/Björkviksvägen. Från Ulrikavägen till
Eknäsvägen/Björkviksvägen byggs även en ny gång- och cykelväg.

Bedömning
Entreprenören har handlats upp enligt lagen om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster (LUF). Det mest fördelaktiga anbudet enligt uppsatta
kriterier har antagits.
Ekonomiska konsekvenser

Projektet ryms inom budget.
Konsekvenser för miljön

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp innebär att undermåliga enskilda avlopp
kan kopplas bort.
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Konsekvenser för medborgarna

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp innebär en tryggare vattenförsörjning och
enklare avloppshantering för kommunens medborgare inom det berörda området.
Konsekvenser för barn

Inga särskilda konsekvenser för barn har identifierats.

Handlingar i ärendet
Eftersom sekretess råder fram till antagandet av entreprenör kommer bilagor med
anbudsutvärdering att redovisas för SPN på sammanträdet 2014-12-16.
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