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Överföring av investeringsmedel VA 2016 till 2015
Vatten och avloppsledningarna till Alvhem går idag från norra Älvängen via
Skepplanda/Grönån vidare till Alvhem. Det finns i nuläget inga möjligheter till
reservmatning av vatten vid ev driftavbrott på befintlig ledning till den norra
kommundelen.
Med den renovering i Alvhems tätort som utfördes under 2012 har ledningsnätet och
pumpstationer dimensionerats för framtida VA behov.
I samband med utbyggnaden av E 45 har VA-ledningarna mellan motellet i Grönnäs och
Ramstorp samt mellan Gullringen och Alvhem flyttats. Ledningsdimensionen ökades
samtidigt vilket förbättrade kapaciteten avsevärt. Dock innefattas inte ledningarna mellan
Ramstorp och Gullringen i projektet vilka bör uppgraderas för förbättrad leveranssäkerhet
för såväl Alvhem som Skepplanda.
Tillgång till släckvatten i Alhems tätort har varit begränsad pga. bristande kapacitet i
ledningsnätet men kommer förbättras avsevärt med en ny vattenledning mellan Ramstorp
och Gullringen. Det planeras samtidigt även att göra avsättningar för en eventuell
anslutning upp mot Kungsgården och vidare ner till lilla Alvhem.
Va-enheten har beviljats 12 Mkr för projektet i 2016 årsbudget. Projektet är högt prioriterat
av va-enheten. Dessutom har vissa tillstånd såsom tillstånd för tryckning gått ut som vi har
begärt förlängning på, Varför va-enheten önskar påbörja projektet redan hösten 2015.
Således önskar va-enheten ianspråktaga investeringsmedel för projekt Grönnäs/Älvängen,
totalt 12 Mkr, från 2016 års investeringsbudget redan i år.
Samråd/samverkan
Samråd har hållits med ekonomiavdelningen om hantering av tidigareläggande av
investeringar från 2016 till 2015
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Den ökade kapitalkostnaden orsakad av att investeringen tidigareläggs bedöms rymmas
inom driftsbudget.
Sektorns bedömning/motivering
Sektorns bedömning är att föreslagna äskanden utanför investeringsram är väl motiverade
ur flera aspekter framförallt förbättrad leveranssäkerhet av dricksvatten som förbättrade
släckvattenmöjligheter.
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Karta över tänkt ledningsdragning
Utlåtandefrån sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till Samhällsbyggandsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förorda investeringsförändringar enligt förslag
ovan och översända handlingen till KS för beslut.
_____

Beslut
1.
2.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förorda investeringsförändringar enligt förslag
ovan och översända handlingen till KS för beslut.
Beslutet föreslås omedelbart justerat.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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