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Katrineholm 5 november 2019

Överföringsledning Flen – Malmköping samt nya verksamhetsområden Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg
Här kommer information till dig som har intresse i ovanstående projekt.

Övergripande projektplan

Projektet att ansluta Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg till den allmänna
VA-anläggningen är planerad till perioden 2021–2022.
Projektet, har på grund av sin omfattning, delats upp i olika etapper:
• Överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping inklusive 40-talet
fastigheter utmed den sträckan.
• Fornbo
• Fållökna och Malmsjöberg.

Projektstatus
Delområde överföringsledningar
Projekteringen av överföringsledningarna har tagit längre tid än beräknat men vi är nu
i slutfasen med arbetet att ta fram kompletta handlingar för upphandling av projektet.
Ett viktigt moment som vi fokuserat på under 2018 och 2019 är att ansöka om de
tillstånd och avtal som krävs från myndigheter så som Länsstyrelsen, Trafikverket
och Flens kommun samt från de fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen.
Vid fastställande av ledningssträckningen har utöver de geotekniska förhållandena
hänsyn tagits till markägares synpunkter och erfarenheter kring rådande markförhållanden. Det har varit ett givande samarbete och markupplåtelseavtal för förläggning
har givits av samtliga, utom en markägare. En lantmäteriförrättning är påbörjad och
målet är att vi ska finna en lösning innan entreprenaden drar igång.
Delområde Fornbo
Projektering pågår hos upphandlad projekteringsfirma (ÅF). Arbetet är komplext och
geologin i området är utmanande. Här har vi under projekteringens gång haft dialog
med dig som fastighetsägare om lämplig förbindelsepunkt för respektive fastighet.
Vi tackar för ditt engagemang att finna en lämplig plats för just din fastighet.
Du kommer få återkoppling gällande din förbindelsepunkt när utredningen av de
önskade förändringarna är avslutad. Även du som accepterat föreslagen förbindelsepunkt kommer få en återkoppling.
Vi kan fortsatt konstatera att entreprenaden kommer vara utmanande. En del av
utmaningarna vi ser är att det är mycket berg i området som kommer att behöva
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sprängas bort för att ge utrymme för ledningsnätet, det är smala vägar med befintliga
ledningar att ta hänsyn till. Likväl har vi stora höjdskillnader, varpå olika anslutningstekniker behövs användas.
Projekteringen och kompletta handlingar för upphandling av delområdet beräknas
vara klar till sommaren 2020.
Delområde Fållökna och Malmsjöberg
Projektering för Fållökna och Malmsjöberg är uppstartat och kommer slutföras då
handlingarna för Fornbo är färdigställda. Vi ser samma utmaningar i dessa områden
som i Fornbo.
Vad händer från nu?
I det fortsatta arbetet läggs fokus på att färdigställa förfrågningsunderlaget för överföringsledningarna samt för Fornbo, därefter kommer detaljprojekteringen av Fållökna
och Malmsjöberg slutföras.
Under 2020 kommer vi att genomföra ett flertal upphandlingar av de entreprenader
som ska genomföras.
Vi planerar att den första entreprenaden kommer att starta under senare delen av
2020, under förutsättning att alla tillstånd som krävs erhålls samt att upphandlingarna
inte blir överprövade och vi återkommer i sådant fall med information om det.
Det vi kan konstatera är att vi är lite efter den ursprungliga tidsplanen vi presenterat
på informationsmöten och på vår hemsida. Vi har tidigare haft för avsikt att vara klara
med entreprenaden under 2022. På grund av de detaljer som framkommit under
projekteringen, med utmanande geologi och omfattande schakt/sprängning som följd,
ser vi en förskjutning av tidsplanen bort mot 2023 för ett antal fastigheter. Vilka fastigheter det kan komma att beröra kan vi idag med säkerhet inte svara på.
Det är mycket som fortfarande kan ske och entreprenaden kan ta både längre och
kortare tid än vad vi idag kan bedöma. Arbetet med projektet har högsta prioritet och
vår ambition är att ge dig ett kommunalt VA så fort som möjligt.
Vill du veta mer?
Hör gärna av dig om du har frågor om projektet!
Ange projektnamn ”FFM” när du skriver till oss
på adress kundservice@sormlandvatten.se.
Mer information om projektet hittar du på vår
hemsida www.sormlandvatten.se.
Med vänlig hälsning
Sörmland Vatten

Projektfakta
Flens kommunfullmäktige beslöt i
juni 2010 att omvandlingsområdena
Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg
ska anslutas till kommunalt VA.
Under 2017 beslutade Flen Vatten
och Avfall AB att Malmköpings reningsverk som är uttjänt ska läggas
ner och spillvattnet ska pumpas från
Malmköping till Flens reningsverk.
Områdena Fornbo, Fållökna och
Malmsjöberg ska försörjas med
dricksvatten från Katrineholm.
För att möjliggöra ovanstående ska
överföringsledningar för spillvatten
och vatten samt tillhörande anordningar anläggas mellan Flen och
Malmköping.
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