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Överföringsledningar Sätila - Hyssna



Agenda

• Inledning – Överföringsledningsprojektet

• Ledningssträcka Hyssna – Sätila

• Gång- och cykelväg

• Entreprenadarbeten

<DATUM>



Medverkande

• Marks kommun

– Karin Ahlgren, projektledare

– Per Mårtensson, byggledare

• Skanska

– Lars Antehag, produktionschef

– Viktor Bäckborn, blockchef

– Andreas Johansson, projekteringsledare



• 28 km ledning

• 1 vatten + 1 spill

• Ca 20 km klart

• Skanska entreprenör



Skanska Väg och Anläggning

• Region väg och anläggning väst 320 anställda

• Distrikt Bohuslän/Älvsborg 78 anställda

• PrC område Alingsås-Borås   32 anställda

Göteborg



Partnering

• Entreprenör och beställare samarbetar kring

– Budget

– Tidplan

– Problemlösning

• Totalentreprenad – Skanska tar ansvar för teknisk lösning

• Inga ätor



Informationsmöte

Feb 2017 Informationsmöte

Var är vi nu?

Utförande av 

Entreprenadarbeten

Slutbesiktning

Förrättning lantmäteri

Markägarkontakter

Justeringar av sträckning

Markavtal - ledningsrätt

Miljötillstånd

Arkeologi 

Detaljprojektering

Förstudier

För-projektering

Upphandling av  

Entreprenör



Ledningssträcka Sätila Hyssna

Gula sträckor – Möjlighet till inkoppling på tryckavlopp och vatten



Tryckavloppssystem

Bild 9 I LPS Tryckavlopp  I 1/29/2019



LPS2000E

• Luktfritt, mellandäck

• ABVA gäller. Inget

ovidkommande i avloppet

• Pumpen har inbyggd

underhållsfri

nivåautomatik

• Inget synligt

automatikskåp

• 1-fas pump

• Högnivålarm

• Driftskostnad (el) ca 70 

kr/år



Gång- och cykelväg



Gång- och cykelväg utan ledningar

• Fortsättning från Hedlunds väg

• Servitutsavtal tecknas mellan kommunen och fastighetsägare



Gång – och cykelväg

• Placeras intill väg 



GC-väg intill vägbana – skiljs åt med GCM-stöd



GC-väg utanför vägdike



Pågående arbete GC-bana

• Dialog med Trafikverket gällande utförande och vägområde

• Servitutsavtal och dialog med berörda fastighetsägare, sträckan 

Hedlunds väg – Sätila of Sweden

• Utbetalning av ersättning till fastighetsägare som berörs av GC-

väg och ledningar.



Entreprenadarbeten – ungefärliga tider

Start feb 2019

6 mån

Start mars

2019

10 mån

Start aug 2019

11 mån

Start juni 2020

6 mån



Skanskas arbete - tidplan

• Etablering

• Trafikomledning och provisorisk parkering

• Schakt i gata och naturmark 

• Avstämning av förbindelsepunkt (om behov finns)

• Besiktning (provtagning av brunnar?)

• Sprängning

• Ev provisorisk vattenförsörjning

• Efterbesiktning

• Provtryckning och renspolning

• Återställning

– Till ursprungligt skick, eller

– Till önskat skick (om inte det är 

dyrare)

• Slutbesiktning



Styrd borrning 











Markavtal
Ledningar - Markupplåtelseavtal

– Standardavtal framförhandlat av LRF Konsult inför etapp 1 och 2

– Ledningsrätt beslutas efter byggande

GC-väg - Servitutsavtal

– Servitutsavtal för GC-väg – skrivs in i fastighet

– Intrång värderas tillsammans med ledningen

– Servitut för endast GC-väg värderas separat



Vad innebär 

ledningsrätt?

Ledningsrättsområde

• Ledningsrättsområdet är 6 meter brett och följer längs med hela 

ledningen, omfattar även brunnar, pumpstationer o liknande.

• Kommunen har rätt att utnyttja hela ledningsrättsområdet (6m 

bredd) för att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya 

ledningen. 

• Byggnader och anläggningar utanför området får inte påverkas. 

• Ledningsrätt innebär förbud mot att uppföra en byggnad, 

plantera träd, schakta eller spränga nära ledningen.



Vad innebär arbetsområde?

Arbetsområde – ca 20 meter brett

• Det område som entreprenören får använda vid nedläggning av 

ledningarna för schakt, upplag, transporter o dyl.

• Både innanför och utanför området har fastighetsägaren rätt till 

ersättning för sånt som skadas eller måste tas bort. 



Välkommen med frågor!

Karin Ahlgren, Projektledare Marks kommun

Telefon: 0320-21 71 20

e-post: karin.ahlgren@mark.se

Andreas Johansson, projekteringsledare Skanska

Telefon: 010-448 61 38

E-post: andreas.j.johansson@skanska.se

Lars Antehag, Platschef för entreprenadarbeten

Telefon: 010-448 60 56, vardagar kl. 7.00 - 17.00

e-post: lars.antehag@skanska.se

Viktor Bäckborn, Blockchef Skanska

Telefon: 010-448 17 43

E-post viktor.backborn@skanska.se

Karl-Johan Svanvik, Markförhandlare

telefon: 0703-52 98 34

e-post: karl-johan@tibvik.se
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