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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Martin Ringqvist 
0171-625479 
martin.ringqvist@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Genomförandebeslut för utbyggnad av kommunalt 
vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att starta genomförandet för utbyggnad av 

kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna. 
2. Kostnaden för genomförande av utbyggnad av kommunalt vatten och 

avlopp till Kolarvik och Sjöängarna om 110 miljoner kronor tas från 
tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och 
avloppsinvesteringar. 

3. Genomförandet färdigställs under 2025. 

Beskrivning av ärendet 
Områdena Kolarvik och Sjöängarna ska förses med kommunalt vatten och avlopp 
enligt utbyggnadsplanen i kommunens VA-plan som är antagen i 
kommunfullmäktige 2015-06-08. Kolarvik och Sjöängarna har i planen hög prioritet 
då området ligger intill Mälaren där utsläpp från enskilda avlopp ger stor 
miljöpåverkan.  

Under 2022 är samhällsbyggnadsförvaltningen färdiga med planering, projektering 
och upphandlingsarbetet för VA-utbyggnad till Kolarvik och Sjöängarna. 
Genomförandefasen kan därmed påbörjas. Markeringsbeloppet uppskattades 
2015 till 100 miljoner kronor. 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Kolarvik och Sjöängarna 
fastställdes i kommunfullmäktige 2021-10-18. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens rekommendation, utifrån genomförda planeringsarbeten, är att 
Enköpings kommun påbörjar genomförandet av VA-utbyggnaden till Kolarvik och 
Sjöängarna. Genomförandet färdigställas under 2025.  

Kostnaden beräknas att hamna på 110 miljoner kronor. Det tas från tekniska 
nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar. Det finns 
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täckning/finansiering för den föreslagna investeringen i den föreslagna vatten- och 
avloppstaxan och taxeutvecklingsprognos. 

Bilaga 1: Till beslut om genomförande av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik 
och Sjöängarna 

 
 
 
Karin Ols 
VA-chef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Martin Ringqvist 
Enhetschef Projekt o Planering 
Enköpings kommun 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Martin Ringqvist 
0171-625479 
martin.ringqvist@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Bilaga 1 till beslut om genomförande av utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna  

 

Bakgrund 

I kommunens VA-plan har områden utanför VA-verksamhetsområdet prioriterats 
för VA-utbyggnad utifrån ett antal kriterier. Kolarvik och Sjöängarna har i planen 
fått hög prioritet och byggnation ska påbörjas någon gång under 2018-2024.  

Området ligger alldeles intill Mälaren vilket gör att utsläpp från enskilda avlopp 
ger stor miljöpåverkan. Kolarvik  och Sjöängarna ligger nära Enköping och en 
stor miljövinst kan därför göras genom att förse området med kommunalt 
vatten och avlopp.  

Antal fastigheter som ska anslutas är 142 st. (67 st. i Kolarvik och 75 st. i 
Sjöängarna). Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Kolarvik 
och Sjöängarna fastställdes i Kommunfullmäktige 2021-10-18. 
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Projektstatus  

▪ Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Kolarvik och 

Sjöängarna fastställdes i Kommunfullmäktige hösten 2021. 

 

▪  Systemhandling blev färdigställt i början av hösten 2020 och 

detaljprojektering för att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling 

av entreprenad är påbörjad och beräknas vara klar våren 2022. 

 

▪ Upphandlingsarbete beräknas vara klart hösten 2022. 

 

▪ Uppdelning av entreprenaden kommer ske i två etapper. Kolarvik 

genomförs i etapp ett och Sjöängarna i etapp två för att underlätta för 

boendena i området samt möjliggöra om-ledning av trafik under 

entreprenadtiden. 
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Kartan nedan visar var arbeten kommer att ske i dem olika etapperna. 
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Kartan nedan visar ledningsnätet inom Kolarvik och Sjöängarna. 
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Projekttidplan 

 

 

▪ Entreprenaden av VA-områdesledningar inom Kolarvik etapp 1 planeras 

att börja hösten 2022 och färdigställas d under höst 2023.  

▪ Utförandeentreprenad Entreprenaden av VA-områdesledningar inom 

Sjöängarna etapp 2 planeras att börja hösten 2023 och färdigställasd 

under höst 20242025.  

 

 

 

Projektbudget 

Projektet finansieras genom VA-taxa och anläggningsavgifter. Eventuellt beslut 

om särtaxa kräver beslut i kommunfullmäktige. Särtaxa kommer att utredas för 

Kolarvik och Sjöängarna och skall vara färdigställd innan påkoppling av kunder 

skall ske. 
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Projektbudgeten består av följande poster: 

Entreprenadkostnader för byggnation av överföringsledningar och 
ledningsnät inom Kolarvik och Sjöängarna.  

88,5 mnkr 

Intern tid tex projektledning, kommunikation och upphandling. 2 mnkr 

Ledningsersättning och övriga ersättningar tex till dikningsföretag 6 mnkr 

Undersökningar i samband med genomförandefasen ev arkeologi 3,5 mnkr 

Upparbetat t.o.m. planeringsfasen  10 mnkr 

Total projektbudget 110 mnkr 

 

Martin Ringqvist 

 

Karin Ols 

Projekt- och Planeringschef  VA    VA-Chef   
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