
 

Post- och fakturaadress 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB 556742-9302 Telefon: 0150-800 100 
Vingåkersvägen 18  Regnr för moms: SE556742930201 Fax: 0150-800 199 
641 51 Katrineholm  Företaget innehar F-skattebevis E-post: kundservice@sormlandvatten.se 
  Styrelsens säte: Katrineholm Webb: www.sormlandvatten.se 
    

 

Katrineholm 7 december 2020 
  
 
   

  information.  

    

Information om projektet med nya överföringsledningar mellan Flen och 
Malmköping samt anslutning till allmänt VA i Malmsjöberg  
 
Pågående arbeten  
Arbetet med överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping pågår för fullt.  

Från Malmköping utmed ”Lundbyvägen” mot Malmsjöberg pågår arbete med schakt 

och nedläggning av ledningar. 

I Malmsjöberg pågår svetsning av ledningar samt arbete med landfästen för 

sjöledningen mot Flen och sjöledningen till Fornbo.  

Utmed grusvägen in till Malmsjöberg och i området kommer avverkning av träd 

utföras innan årsskiftet.  

Planerade arbeten 
Efter helgerna kommer arbetet med ledningssystemet i Malmsjöberg att påbörjas. Arbetet är 
tänkt att utföras enligt markerad turordning: 
 

 
 
Under pågående arbete kommer information kommer att ske löpande till fastighetsägare. 
 
Under tidsperioden då arbetet pågår kommer det att vara mycket byggtrafik i området och 
framkomligheten kommer vara begränsad. Schakterna kommer vara breda och hela ytan 
mellan tomtgränserna kommer att användas vid arbetet.  

Till dig som fastighetsägare i  
Malmsjöberg  
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När schaktarbetet påbörjas i grusvägen in till Malmsjöberg kommer omledning att ske via 
Fållökna. Den avstängda vägen mellan Fållökna och Malmsjöberg kommer att öppnas upp. 
Under vissa tidsperioder kan även omledning komma att ske på andra tillfälliga vägar. 
Omledningen kommer att skyltas upp med orange skyltar. 
 
Enligt nuvarande tidplan ska entreprenaden vara färdigställd och 

överföringsledningarna driftsatta vid årsskiftet 2021/2022.  

 
Förbindelsepunkt 
Ni har tidigare fått en karta med föreslaget läget för er förbindelsepunkt. Eventuella synpunkter 
på föreslaget läge ska kommuniceras med Sörmland Vatten via kundservice, avvikelser inom 
en meter från ursprungligt föreslaget läge kan ske i överenskommelse med entreprenören. 
 
Tidplan för anslutning av de delar i Malmsjöberg som inte ansluts i första skedet 
Arbetet med att projektera och färdigställa förfrågningsunderlaget för resterande delar av 
Malmsjöberg pågår. Enligt nuvarande tidplan kommer upphandling av entreprenör ske 
sommaren 2021 med byggstart hösten 2021. Tidplanen är under förutsättning att alla tillstånd 
erhålls och att upphandlingen sker utan överprövning.  
 
Vi vill passa på att önska er en trevlig jul- och nyårshelg. 
 

 
 
Med vänlig hälsning  
Sörmland Vatten och Avfall AB 

 

Information 
Information kring projektet finns på vår hemsida.  

Har du frågor/funderingar skicka gärna in dessa så lägger vi ut frågan med tillhörande svar 
under ”Frågor och svar om omvandlingsområdena Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna” på vår 
hemsida.  
  

 

  
Kom ihåg!  
Du kan alltid uppdatera dig om projektet på www.sormlandvatten.se under fliken  
pågående VA-projekt. 
 
Dina frågor skickar du till: kundservice@sormlandvatten.se alternativt ringa  
på 0150-800 100 
 

http://www.sormlandvatten.se/
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