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

Tekniska nämnden 

Genomförandebeslut för ledningar till nytt 
avloppsreningsverk etapp riksväg 55 till Nynäs och 
förberedande arbeten för Ekudden. 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
1. Tekniska nämnden beslutar att starta genomförandet för utbyggnad av 

ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp RV 55 – Nynäs samt 
förberedande arbeten för Ekudden. 

2. Kostnaden för genomförande av utbyggnad av ledningar till nytt 
avloppsreningsverk etapp RV55 – Nynäs om 76 miljoner kronor samt 
förberedande arbeten för Ekudden om 15 miljoner kronor tas från tekniska 
nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar. 

3. Genomförandet färdigställs under 2024. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings nya avloppsreningsverk kommer att vara placerat vid Vappa sydväst 
om Enköping. Från nuvarande reningsverk till det nya reningsverket kommer 
avloppsvattnet att pumpas med hjälp av pumpstationer och överföringsledningar. 
Två delsträckor av överföringsledningarna är färdigställda, se bilaga 1. 

Under 2022 kommer planering- och upphandlingsarbetet för ledningar till nytt 
avloppsreningsverk etapp RV55 - Nynäs samt förberedande arbeten för Ekudden 
att färdigställas och genomförandefasen kan därmed påbörjas. 

I kommunens långsiktiga investeringsbudget för nya avloppsreningsverket finns ett 
markeringsbelopp på 150 miljoner kronor som avser samtliga etapper för ledningar 
till nytt avloppsreningsverk och pumpstationer. Den här etappen som beslutet 
gäller uppgår till 76 miljoner kronor av dessa 150 miljoner kronor. Projektet 
förberedande arbeten för Ekudden har en egen budget om 15 miljoner kronor och 
ingår inte i projektet med nya avloppsreningsverket. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens rekommendation är att Enköpings kommun 
påbörjar genomförandet av ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp Rv 55 till 
Nynäs samt förberedande arbeten för Ekudden.   

Genomförandet färdigställas under 2024.  

Den totala kostnaden för genomförandet på 91 miljoner kronor tas från tekniska 
nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar. Det finns 
täckning för investeringen i den föreslagen VA-taxa och taxeutvecklingsprognos. 

 

Bilaga 1: Genomförandebeslut av ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp Rv55 
– Nynäs samt förberedande arbeten för Ekudden 

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

Tekniska nämnden 

Bilaga 1 - Genomförandebeslut av ledningar till nytt 
avloppsreningsverk etapp Rv55-Nynäs samt förberedande 
arbeten för Ekudden 

 

Bakgrund 

Enköpings nya avloppsreningsverk kommer att vara placerat vid Vappa sydväst 

om Enköping. Från nuvarande reningsverk till det nya reningsverket kommer 

avloppsvattnet att pumpas med hjälp av pumpstationer och 

överföringsledningar. Två delsträckor av överföringsledningarna är färdigställda, 

se nedan. 

Under 2022 kommer planering- och upphandlingsarbetet för ledningar till nytt 

avloppsreningsverk etapp RV55 - Nynäs samt förberedande arbeten för Ekudden 

att färdigställas och genomförandefasen kan därmed påbörjas. 

 

Projektstatus – ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp Rv55 – Nynäs 

och förberedande arbeten för Ekudden 

▪ Projektering och planering är färdigställt under första halvåret 2022  

 

▪ Upphandlingsarbete för entreprenaden beräknas vara klart hösten 2022. 

 

▪ Entreprenadstart slutet 2022 
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Översikt projektetapper 
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Projekttidplan 

 

▪ Entreprenad av ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp RV55 – 

Nynäs samt förberedande arbeten för Ekudden planerar att starta 

hösten 2022 och färdigställ under 2024.  

▪ Projektet planeras att avslutas 2024. 

 

 

Projektbudget – Ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp Rv55-Nynäs 

samt förberedande arbeten för Ekudden 

Det finns finansiering för investeringen i den föreslagen VA-taxan och 

taxeutvecklingsprognosen samt i VA-avdelningens investeringsbudget för 

kommande år som projektet pågår. Markeringsbeloppet för samtliga etapper för 

ledningar till nytt avloppsreningsverk och pumpstationer på 150 miljoner kronor 

bedöms i nuläget tillräckligt. I det här beslutet belastas nya 

avloppsreningsverket med 76 miljoner kronor och projektet förberedande 

arbeten Ekudden belastas med 15 miljoner kronor. Projekt Ekudden har en egen 

investeringsbudget och ingår inte i beloppet om 150 miljoner kronor.  

 

Projektbudget för ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp Rv55-Nynäs 

 

Kostnadspost 
Kostnad 
(mnkr) 

Entreprenadkostnader 70 

Intern tid tex projektledning, kommunikation och upphandling 2,5 

Upparbetat tom planeringsfasen 3,5 

Total projektbudget 76 
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Projektbudget för förberedande arbeten för Ekudden 

 

Kostnadspost 
Kostnad 
(mnkr) 

Entreprenadkostnader 12 

Intern tid tex projektledning, kommunikation och upphandling 1 

Upparbetat tom planeringsfasen 2 

Total projektbudget 15 
 

 

 

 

 

Martin Ringqvist 

 

 

Karin Ols 

Projekt- och Planeringschef  VA    VA-Chef   
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