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Slutredovisning av investeringsprojekt nr 45630
- erosionshotade ledningar
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2017-06-26 att
anslå 12 000 000 kr för att genomföra rubricerat investeringsprojekt.

Bakgrund och syfte
Det befintliga ledningsnätet för vatten- och spillavlopp söder om Smyge strandväg,
mellan Sjövägen och Ängavägen, anlades på 1960-talet och var i behov att bytas.
Ledningar belägna i strandkanten riskerade att gå sönder på grund av kusterosion.
Ledningsnätet har ersatts av huvudledningar i Smyge strandväg, pumpstation i
Sjövägen, LTA-pumpar på 37 fastigheter samt ett nytt ledningsnät.

Organisation och tidplan
Tekniska nämnden har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett arbetet.
Anläggningsarbetet har utförts av externa entreprenörer upphandlade genom
ramavtal.
Arbetena utfördes under åren 2018-2019.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet blev 15 200 000 kr, vilket är 3 200 000 kr mer än det
tilldelade anslaget, vilket även omfattade arbeten norr om Smyge strandväg. Dessa
arbeten, som var kalkylerade till 1 500 000 kr, är inte utförda. De utförda arbetena
kostade 4 700 000 kr mer vad som var kalkylerat.
Orsak till merkostnader var 1 000 000 kr för reservkraft till pumpstation. Utförande
av huvudledningar var mer komplicerat än förväntat och kostade 1 250 000 kr mer
än vad som var kalkylerat. De privata spillavloppsledningarna från de källarlösa
bostadshusen låg överlag nästan en halv meter djupare än beräknat. Det medförde
en merkostnad på 1 700 000 kr. Arbetet tog längre tid är beräknat. Merkostnad för
projektledare och indexuppräkning blev 750 000 kr.

Övrigt
Omfattningen av arbetet var mer omfattande och komplicerat än förväntat.
Kalkylen var för optimistisk. Arbetet genomfördes av mycket kompetent personal
och samarbetet med de boende har överlag fungerat mycket bra.
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Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att godkänna slutredovisning av erosionshotade ledningar samt
att översända slutredovisningen till Kommunstyrelsen.

