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Omfördelning av medel inom ram för VA-anslutning vid

spårområde i Rosshyttan

INLEDNING

Trafikverket bygger inom spårområdet i Rosshyttan. En ny Växel och en ny

serviceväg anläggs längs med  spåret.  Kommunen har inom spårområdet en

vattenledning om cirka 250 meter som försörjer fyra fastigheter. Enligt avtal är

kommunen skyldig att anpassa ledningen till de nya förutsättningarna när

Trafikverket utför förändringar inom spårområdet.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  163  /  1, missiv  -  omfördelning av medel inom ram VA-anslutning vid

spårområde Rosshyttan

Enhetschef samhällstekniska enheten, Åsa Kling föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 250 000 kronor från projekt  3247  Slammottagning avvattnat slam

som utgår till VA-anslutning vid spårområde i Rosshyttan.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 250 000 kronor från projekt  3247  Slammottagning avvattnat slam

som utgår till VA—anslutning vid spårområde i Rosshyttan.
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kommunstyrelsen
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Omfördelning av  medel  inom ram för VA-anslutning vid
spårområde  i Rosshyttan

Bakgrund

Trafikverket  bygger om inom spårområdet i Rosshyttan. En ny växel  och en

serviceväg anläggs längs med  spåret.  Kommunen har inom  området  en

vattenledning om ca 250m som  försörjer fastigheterna  Rosshyttan 1:9, 1:10, 1:20

och 1:30. Enligt avtal är kommunen skyldig att anpassa ledningen till  de  nya

förutsättningarna när  Trafikverket utför  förändringar inom spårområdet.

Förändringen av spårområdet innebär att vattenledningen numer inte ligger på

erforderligt djup och riskerar därför att skadas eller  frysa.

Förslag till åtgärd

En ny ledning läggs ned på erforderligt  djup i den nya väglinjen. Arbetena

färdigställs innan vintern så inte frost eller annan skada kan orsaka driftstörningar.

Anläggningsarbeten utförs inom spår/arbetsområde av Trafikverkets entreprenör,

omkopplingsarbeten sker i egen regi.

Ekonomi

Översiktlig kostnadsbedömning för genomförandet är 250  000:-

Förslag till beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

att omfördela 250 tkr från projekt 3247 Slammottagning avvattnat slam som utgår

till VA-anslutning vid spårområde i Rosshyttan.

Åsa Kling

Enhetschef Samhällstekniska


