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Samhällsplaneringsnämnden

Antagande av entreprenör för ny vattenledning mellan
Strömma och Stavsnäs samt gc vid Fågelbro.
Förslag till beslut
Anta entreprenör …………………... för nyanläggning av ca. 10 000 m vattenledning
och ca. 900 m gång- och cykelväg vid Fågelbro till en kostnad av ………………… kr
enligt anbud.
Beslutsnivå
SPN
Bakgrund
Befintliga vattentäkten i Stavsnäs har inte kapacitet att förse Stavsnäs/Djurö området
med tillräckligt mycket vatten. Den nya ledningen binder samman ledningsnätet i
Stavsnäs med övriga delar av Värmdö och möjliggör att ”Stockholmsvatten” kan
levereras även till Stavsnäs.
Ledningen ansluter även till Älvsala för att klara vattenförsörjningen inför kommande
VA-utbyggnader.
Gång- och cykelvägen är en delsträcka mellan Strömma och Stavsnäs som binder
samman Fågelbroavfarten med Alrotsvägen. Mellan Alrotsvägen och Strömma kanal
pågår en diskussion med trafikverket hur och när den delen ska kunna genomföras. När
den delen färdigställts kommer det att vara möjligt att cykla trafiksäkert hela vägen från
Fågelbroavfarten till Ålstäket.
Ärendebeskrivning
Projektet omfattar byggnation av ny vattenledning med tillhörande anordningar samt
anläggning av gång- och cykelbana vid Fågelbro. I samband med anläggandet av gc
anläggs även en spillvattenledning för framtida anslutning av delar av område S7.
Vattenfalls luftledning markförläggs i ny gc.
Ekonomiska konsekvenser
Projektet ingår i 2013 års budget. Vattenfall bekostar nedläggning av kablar i ny gc.
Konsekvenser för miljön
En säkrad vattentillgång möjliggör en fortsatt utbyggnad av kommunalt VA.
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Största delen av ledningen förläggs på sjöbotten i Brevikssundet, särskild hänsyn tas vid
landanslutningar för att skydda känsliga bottnar.
Konsekvenser för medborgarna
Projektet är en förutsättning för att kunna fortsätta med utbyggnaden av kommunalt VA
till Stavsnäs/Djurö och till PFO 19 (Bullandö m.fl.).
Gång- och cykelvägen skapar en trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter.
Handlingar i ärendet

Eftersom sekretess råder fram till antagandet av entreprenör kommer bilagor med
anbudsutvärderingen att redovisas för SPN på sammanträdet 2013-06-04.
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