
  
  

 
 

Frågor och svar från informationsmöte  

2 december 2020 

Varför får du det här brevet? 
Det här brevet får du som är fastighetsägare i Gladö kvarn, etapp 3.  Den 2 

december 2020 höll Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall ett 

digitalt informationsmöte där vi presenterade projektet och höll en frågestund.  

Här kommer alla frågor som ställdes under mötet och frågor som har skickats per 

mejl innan mötet. 

Figur 1 - Skedesplan som visar delsträckorna som hänvisas till i dokumentet. För de senaste tiderna ber vi er ta kontakt med 

kommunens projektledare. 



1. Hur ligger ni till i tidplanen? Några ändringar? 

Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall: Tidplanen stäms av och 

följs upp regelbundet. Entreprenören Skanska har sträckor där de är efter och 

sträckor där de är före. Entreprenören ser ut att klara kontraktstiden 2022-11-30 

med goda marginaler som det ser ut i dagsläget. 

Förtydligande: På mötet sa vi att kontraktstiden var till och med 2023. Det 

stämmer inte, utan kontraktstiden ovan gäller. Det kommer dock troligtvis att ske 

vissa arbeten 2023 gällande fastighetsanpassningar och återställningsarbeten. Men 

dessa arbeten kan ske efter den formella slutbesiktningen och påverkar därmed 

inte när kommunen respektive Stockholm Vatten och Avfall kan överta sina 

anläggningar eller när avgifter faktureras. 

 

2. Skanska ska vara klara 2022 enligt avtal. Varför skjuter Huddinge 
kommun färdigställandet till 2023? Det kan uppenbarligen drabba oss 
med ytterligare höjda avgifter för VA? 

Se svar ovan. 

 

3. Varför måste hela etappen vara klar för anslutning till VA? Era 
förseningar har redan medfört hundratusentals kronor i höjd avgift 
för oss i etapp 3 som plötsligt är sist ut? Varför kan inte gator få 
koppla på sig allteftersom? Är det för att ni ska kunna öka avgiften 
ytterligare…? 

Stockholm Vatten och Avfall: Många delar i systemet är beroende av varandra 

och kan därför inte tas i drift utan att till exempel pumpstationerna är drifttagna. 

Det påverkar även entreprenören om vi ska styra deras planering att färdigställa 

vissa delar i en viss ordning och kan fördyra och förlänga entreprenaden. Det är 

ett system där alla delar samverkar. 

  

4. Kommer avlopp och vatten besiktigas stegvis eller kommer det bli en 
slutbesiktning för hela etapp 3? 

Stockholm Vatten och Avfall: Hela VA-entreprenaden kommer att besiktigas 

samtidigt, se även svar på fråga 3. 

 

5. Tar Stockholm Vatten och Avfall över ansvar direkt för besiktning när 
Skanska är klara eller kommer DE kunna förskjuta tiden för att kunna 
ta höjda avgifter?? 

Stockholm Vatten och Avfall: Stockholm Vatten och Avfall tar över anläggningen 

från och med godkänd slutbesiktning. 



6. Med tanke på områdets karaktär och försörjning gällande VA, vad 
räknar ni som färdigställd etapp? Hela etapp 3? Med tanke på 
uppräkningen av VA-taxa som har skett, är nog ingen sugen på att 
invänta en helt avskild del som inte påverkar redan färdigställd 
deletapp. 

Stockholm Vatten och Avfall: Det är hela etappen som avses (se tidigare svar). 

Allt är ett system som hänger ihop. Hela etappen ska vara slutbesiktigad och 

godkänd. 

 

7. Finns det några hinder ni stött på hittills i etapp 3 och vilka är i så fall 
dessa? Kan dessa hinder försena arbetet ytterligare? Kommer detta i 
så fall ha ytterligare effekt på både VA-taxan samt kostnad för vägar? 

Huddinge kommun: Hinder förekommer och hanteras löpande. Vi bedömer i 

dagsläget att det inte föreligger några hinder som kan komma att fördröja sluttiden 

för gatu- och VA-utbyggnaden.  

 
8. Är ni i fas jämfört med tidplan och kostnad i projektet i övrigt? 

Huddinge kommun: Ja projektet går enligt plan.  

 

9. Varför har vi inte har fått info ang. hur vi ska tänka kring 
anslutningspunkten och vad som är bra att veta när vi ska dra fram 
ledningar och rör dit.  

Stockholm Vatten och Avfall: Detta beror på att alla har så mycket olika 

förutsättningar så det vore i princip omöjligt att skriva något som gällde alla. Vi 

rekommenderar att du tar kontakt med en entreprenör som kan ta tillvara just den 

specifika fastigheten och ägarens förutsättningar. 

 

10. Som det är nu så verkar det som planeringen hos er sker vid 
ritningsbordet istället för att åka ut och se hur det ser ut på plats och 
då ge oss möjlighet att komma med frågor.  

Stockholm Vatten och Avfall: Stockholm Vatten och Avfalls projektör TUVA 

(Tullinge VA-konsult AB) har skickat ut förslag på placering till alla 

fastighetsägare med information om att det går att ändra samt kontaktuppgifter till 

projektören. Här fanns möjlighet att diskutera de olika förutsättningarna och flytta 

sin förbindelsepunkt. 

 

 



11. Vi kommer att få betala väldigt mycket för anslutningarna så då borde 
ni ha den servicen att ge oss info om hur vi bör göra för att det ska bli 
så bra och kostnadseffektivt som möjligt för den enskilde 
fastighetsägaren.  

Se svar ovan. 

 

12. Varför kan inte SRV hämta sopor på vägar som är fullt åtkomliga för 
alla andra fordon, stora som små? Leveranser från DHL, Posten, Coop, 
Systembolaget osv – samt slamtömning från SRV(!) fungerar.  
Ni måste kunna kommunicera NÄR olika vägar inte är framkomliga. 
Enligt nuvarande plan kommer jag annars att behöva köra mina sopor 
under två års tid (sophämtning är 550 meter bort nedanför brant 
backe). Men min väg kommer "bara" att vara onåbar under några 
månader. SRV skyller på entreprenören, kommunen har över huvud 
taget inte svarat på mail i frågan. Oavsett vem som vill ta frågan 
kommer kommunen inte undan att de enligt lag ska tillhandahålla 
sophämtning. 

Huddinge kommun: SRV:s sopbil har fasta körtider och mestadels med 

sidlastande bil. Det är svårt för dem att ta sig fram under pågående produktion. 

För att kunna leverera denna tjänst ställer de ut miljöcontainrar under pågående 

entreprenad. (Se även information från SRV på 

https://www.huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad)  

Kommunen tillhandahåller, genom SRV återvinning, sophämtning under 

byggtiden genom anvisade hämtningsställen. Eftersom etapp 3 är en aktiv 

byggarbetsplats har denna lösning beslutats i samråd med entreprenören och SRV 

återvinning. Frågan om hur sophämtning ska hanteras under en entreprenad är inte 

uttryckligen reglerad i lag eftersom lösningen på sophämtningen är tillfällig. 

Bedömningen är att kommunen följer de regler som finns genom att tillhandahålla 

sopkärl och informera om dessa. Samma tillvägagångssätt har använts i tidigare 

etapper. 

 

13. Vi debiteras fortfarande 552 kr/kvartal för sophämtning som inte 
utförs??? Vems ansvar??? 

Huddinge kommun: Har ni frågor eller funderingar rörande hämtningsavgiften 

under byggtiden får ni vända er till SRV återvinning för att diskutera vilka 

möjligheter till avgiftsjustering som finns under pågående entreprenad. 

 

 



14. Leifs svar om sophämtning är galet. Det strider mot lagen om 
kommunens ansvar för sophämtning. Det är INTE DET BÄSTA för 
samtliga inblandade. Bara det enklaste för er, men fullt orimligt för de 
boende. De som kör sopbilar har inte svårare än andra fordonsförare 
att anpassa sig till rådande trafikförhållanden, även om en väg 
plötsligt måste stängas av. Hur plötsligt kan det vara?! Jag kan köra 
iväg mina sopor själv de dagar då vägen faktiskt ÄR OFRAMKOMLIG. 

Huddinge kommun: Den reglering som finns gällande det kommunala 

renhållningsansvaret avser, så vitt vi kan se, en normalsituation och inte en 

pågående entreprenad. Vår bedömning är att den lösning entreprenören och SRV 

återvinning valt nu under byggtiden är i linje med gällande rätt.  

 

15. Hur hanteras slamtömning om gatan utanför fastigheten ej är 
framkomlig i samband med tömning? Om slamtömning kan ske med 
extra längder slang, vem betalar då denna merkostnad? 

Huddinge kommun: Entreprenören samordnar sina arbeten med SRV 

slamtömning. Uppkommer det en merkostnad vid slamtömning tar ni kontakt med 

kommunens projektledare med underlag där eventuell merkostnad framgår. Är 

bedömningen att merkostnaden beror på pågående entreprenad har ni rätt till 

ersättning för denna merkostnad. 

 

16. Om SRV bara behöver hämta sopor på två eller tre ställen så borde 
väl avgiften för sophämtning sänkas för området? 

Huddinge kommun: Har ni frågor eller funderingar rörande hämtningsavgiften 

under byggtiden får ni vända er till SRV återvinning för att diskutera vilka 

möjligheter till avgiftsjustering som finns under pågående entreprenad. 

 

17. När planeras sophämtningen att återupptas genom tömning av kärl 
igen? (Inte datum, utan vid vilket tillfälle under produktionen) 

Huddinge kommun: Det är för tidigt att svara på om när så eventuellt kan ske. När 

vi har ny information om detta kommer vi självklart att gå ut med den till er som 

bor i området. 

  

18. När sophämtning inte genomförs enligt kontrakt, behöver vi boende 
betala för sophämtning? 

Huddinge kommun: Enligt SRV återvinning så ska betalning ske för sophämtning.  

  



19. Vi saknar sjövatten, som vi hade tills utbyggnaden av Gladö 
påbörjades. Med tanke på att vatten mer och mer har blivit en 
bristvara så hade det varit lämpligt att återställa sjövatten för 
bevattningsändamål. Varför görs inte det? Borde vara en mycket 
hållbar lösning!?) 

Huddinge kommun: Beslutet om att riva sjövattenledningar är tagna av tidigare 

projektledare från kommunen. Bakgrunden till beslutet är att det inte ingår i 

kommunens ansvar att förse området med sjövatten. Det innebär att 

ledningssystemet för sjövattnet blir en enskild anläggning och enskilda 

anläggningar ska inte placeras i allmän platsmark. 

 

20. Om allt annat som ni gör kan göras så måste det vara möjligt att dra 
upp sjövatten till fastigheterna om ni vill. Varför vill ni inte?  

Se svar fråga 19. 

 

21. Dagvattnets väg strunt samma. Varför gör ni detta? Trots att det inte 
skulle göras något dagvatten. Har funkat utmärkt innan. 

Stockholm Vatten och Avfall: Med dagens rätt glesa bebyggelse så klarar i stort 

sett varje tomt att ta hand om sitt eget dagvatten (regnvatten) men i och med 

pågående förtätning så kommer det att bli svårare och svårare då ytor blir mer 

hårdgjorda med tak och infarter. Inne på sin egen tomt så ansvarar respektive 

fastighetsägare för sitt dagvatten och skulle Stockholm Vatten och Avfall inte 

erbjuda avledning av dagvattnet så finns det stor risk att det tillslut rinner över på 

grannens tomt och orsakar skada och tvist uppstår mellan fastighetsägarna. 

 

22. Det luktar väldigt illa på flera ställen i området – speciellt nära där det 
går ut någon form av vatten, exempelvis vid Pålvägen, korsningen 
mot Gladövägen. Ska det vara så? 

Stockholm Vatten och Avfall:  Generellt gällande pumpstationer så kan det 

komma mindre illaluktande ”puffar” men det ska inte konstant lukta illa. Upplever 

man problem med någon pumpstation så anmäler man det på Stockholm Vatten 

och Avfalls webbplats (se länk nedan) så åker de ut och ser över stationen. 

 

23. Hur gör ni med det dagvatten som samlas nere vid busshållplatsen vid 
Kvarnsjön? Det blir ju översvämning där vid snösmältning och häftigt 
regn. Borde väl vara mycket angeläget att det inte rinner ner i sjön! 

Huddinge kommun: Vi har tagit frågan vidare till kommunens driftenhet som 

ansvarar för skötseln av Gladövägen i anslutning till busshållplatsen. De ska 

undersöka orsaken till detta. 



 

24. När det blir problem med sprängningarna och brunnar går sönder. 
Hur kan det vara acceptabelt att det tillåts drabba de boende med 
rättegångskostnader. Varför inte komma fram till en 
överenskommelse som gör att vi boende inte behöver bli inblandade i 
tvister mellan kommunen/entreprenören/svoa? Det enda alla vet är 
att brunnar går sönder, varför inte skydda de boende från detta redan 
innan det händer igen? 

Huddinge kommun: När du som fastighetsägare anser att du har en skada som 

kommunen orsakat och som du vill ha ersättning för ska du inkomma med en 

skadeanmälan. Kommunens försäkringsbolag utreder och beslutar om 

ersättningsanspråk. Inget av dessa steg innebär rättegångskostnader för 

fastighetsägaren. Det kan föreligga ett skadeståndsansvar för kommunen och/eller 

för Stockholm Vatten och Avfall men det kan också finnas fall då brunnars 

ursprungliga skick eller kvalitet på enskilda avlopp i området kan ha viss inverkan 

på hur stort det ansvaret är. Ett generellt beslut om att ersätta alla anspråk på 

skadade brunnar har därför inte bedömts vara hållbart.  

 

25. Om denna initiala besiktning är ofullständig och ej innehåller delar 
berörda av skada, vem åläggs då bevisbördan? 

Stockholm Vatten och Avfall: Handlar detta om skador på egendom så ligger 

bevisbördan på beställaren och/eller entreprenören.  

 

26. NÄR skall skadeanmälan ske? I direkt samband med att skada 
uppkommer eller vid slutlig kontroll? Vem åläggs bevisbördan vid 
uppkommen skada? 

Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall: Skadeanmälan sker direkt 

när skadan upptäcks, bevisbördan beroende på skada åläggs beställare (B) eller 

entreprenör (E). Se fråga 25. 

 

27. För skadereglering: Hur kan en boende som anser sig ha åsamkats 
skada vid losshållning ta del av t.ex. sprängjournaler, egen mätares 
mätdata samt övriga berörda fastigheters mätdata? 

Stockholm Vatten och Avfall: Kontakta vår byggledare Christer Berg med adress 

och fastighetsbeteckning. 

 

28. När kommer frischaktsavtal att skrivas? Vår fastighet har inget avtal. 



Stockholm Vatten och Avfall: Kontakta Christer Bergh omgående om er fastighet 

saknar frischaktsavtal och ange din fastighetsbeteckning och adress. 

Christer.bergh@svakab.se eller 070-550 99 72.  

 

29. Om vattenservisen är 0,5 m UTANFÖR tomtgräns, hur får man 
tillstånd att gräva sig fram till den (om man inte fått det fixat med 
frischaktsavtal av Stockholm Vatten och Avfall). Det känns som att 
det måste skrivas frischaktsavtal. 

Huddinge kommun: Formellt ska schakttillstånd sökas när man behöver gräva i 

kommunens mark, ansökan om detta kan ske via kommunens webbplats. Ta 

kontakt med kommunens projektledare om ni har några frågor, ni hittar 

kontaktuppgifterna i slutet av detta dokument. 

 

30. Vad innebär självkostnadsprincipen när det gäller er kontroll av de 
kostnader som påförs er. Vilket ansvar tar ni för att begränsa 
kostnaderna för de som slutligen blir debiterade? Hur beräknas era 
kostnader? Vi vill ju inte betala för onödiga kostnader, som eventuellt 
kan uppstå för att ni ändå får kostnadstäckning eftersom ni kan 
vidaredebitera allt. Vad har ni för rimlighetsbedömning? Verkar som 
att era kostnader ökar väldigt mycket från år till år... 

Stockholm Vatten och Avfall: Självkostnadsprincipen ska spegla 

utbyggnadskostnaden sett över hela verksamhetsområdet (både Stockholm och 

Huddinge), taxan är inte direkt relaterat till Gladö Kvarn. 

 

31. När fakturan från Stockholm Vatten och Avfall har det många gånger 
inte ens varit 30 dagars framförhållning på den. Det tar ju några dagar 
att få lån. Hur är det en rimlig strategi? 

Stockholm Vatten och Avfall: Meddelandet om förbindelsepunktens upprättelse 

skickas i förväg. Avgiften utgår från gällande taxa när brevet skickas. Med 

meddelandet skickas en specifikation som redovisar anläggningsavgiftens storlek. 

Detta ger ytterligare framförhållning inför fakturering. Sedan skickas fakturan 

med 30 dagars betalningsvillkor.  

 

32. Skulle inte gatukostnaden bli ca 100 000 kr per fastighet enligt vad ni 
har sagt ursprungligen? 

Huddinge kommun: Gatukostnadsutredningen som antogs 2010 fastslår 200 000 

kr per befintlig fastighet och 411 500 kr per nytillkommen fastighet. Vad som har 

kommunicerats tidigare kan vi inte svara på. 
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33. Om man renoverar ett befintligt hus kommer man debiteras för 
befintligt hus eller nytillkommet hus? 

Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall: Renovering av befintligt 

hus påverkar inte anslutningsavgift eller gatukostnad. Däremot nybyggnad, 

tillexempel av ett attefallshus innebär en ytterligare ’lägenhetsavgift’ för VA. 

För gatukostnad är avgiften kopplad till fastigheten. Är det en fastighet som 

tillkommit efter att planen antogs så räknas den som nytillkommen. Fanns 

fastigheten innan planen antogs räknas den som befintlig. 

 

34. Vad är anslutningsavgiften i år, 2021, 2022 och vad är taket? 

Stockholm Vatten och Avfall: Det är tyvärr inte möjligt att svara på 2022 års taxa, 

eftersom det beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun inför 

årsskiftet. Tre räkneexempel på anläggningsavgiften utifrån 2021 års taxa bifogas. 

 

35. Varför är det så mycket dyrare med gatukostnad för en ny fastighet? 
Det kan väl inte vara någon skillnad? 

Huddinge kommun: Motiveringen är att nytillkomna fastigheter bedöms ha en 

större nytta av vägen jämfört med de redan befintliga och därför får ta en större 

andel av kostnaden. Hela den nytillkomna fastighetens värde uppstår som en följd 

av utbyggnaden medan den befintliga förvisso kan få en värdeökning, men också 

redan hade ett visst värde, även utan utbyggnaden. 

 

36. Hur stor räknas en genomsnittsfastighet, vad var taxan där för 
anslutning? 

Stockholm Vatten och Avfall: En genomsnittlig fastighet räknas som 1 600 m2 

tomtyta, bebyggt med en villa, då dessa två parameter är avgiftsgrundande. Det är 

tyvärr inte möjligt att ge en exakt kostnadsuppskattning eftersom 

anläggningsavgiften alltid utgår från gällande taxa. Däremot, utifrån 2021 års taxa 

uppskattas det till cirka 310 000 kr inklusive moms. Tre olika exempel på 

specifikationer bifogas. 

 

37. Hur kan ni säga att det är rättvis kostnad för VA när 2 grannar får 
betala helt olika! Den som bor på rätt sida etappgräns får betala 
200 000 kr och grannen får betala 400 000 kr. 

Stockholm Vatten och Avfall: Utbyggnaden i Gladö kvarn är ett stort projekt som 

är omöjlig att färdigställa under ett och samma år. Den avgift som fastighetsägare 

betalar revideras varje år och beslut om avgiften fattas av kommunfullmäktige 

baserat på självkostnadsprincipen. Det innebär att alla fastighetsägare som ansluts 

ett visst år betalar samma anslutningsavgift i både Huddinge och Stockholm, 

vilket de flesta uppfattar som rättvist. Beroende på vem man jämför med kan 



anslutningsavgiften uppfattas både som rättvis och orättvis. Enligt 

vattentjänstlagen har vi ingen laglig rätt att fakturera olika anslutningsavgifter än 

de som har beslutats för ett visst år gentemot olika kunder i samma kommun. Det 

skulle heller inte bli rättvist. Vi har samtidigt förståelse för ditt perspektiv i det här 

fallet, även om vi inte har någon möjlighet att påverka din situation. 

 

38. Huddinge hade en av de bästa kostnadstäckningarna av kommunerna 
i Stockholm, enligt wsp:s utredning. 

Stockholm Vatten och Avfall: Genomsnittliga täckningsgraden var cirka 38 

procent över hela verksamhetsområdet Stockholm och Huddinge när utredningen 

gjordes 2015. Vistaberg, Backen och Ballingsnäs är utbyggnadsområden som 

analyserades i Huddinge kommun. Utav dessa tre utvalda områden var 

täckningsgraden då cirka 40 procent.  

 

39. Hej! Jag är nyfiken på varför de blåa stolparna som markerar området 
kring vägen som röjts från träd, etc, avviker så mycket från den 
nuvarande vägen på en del platser – som tillexempel kring backen på 
Lidavägen? Ibland är markeringarna på den nuvarande körbanan, 
ibland är de 10 meter bort eller mer, som på berget vid 
naturreservatsparkeringen. Kommer den nya vägen få annan 
dragning än den nuvarande? 

Huddinge kommun: Den nuvarande befintliga vägen, Lidavägen, breddas. De blå 

stakkäpparna anger entreprenörens arbetsområde för att kunna anlägga denna väg. 

Bifogar urklipp på en normalsektion för vägen som illustrerar hur det kan komma 

att se ut om man färdas från Nyboviksvägen via Lidavägen mot Gladövägen. 

  

 

40. Hur breda körbanor samt gågator kommer det bli på Lidavägen? 

Se bild ovan. 

 

41. När förväntas arbeten med ledningar längs Lidavägen vara klara? 

Enligt kontraktet med entreprenören ska arbetet med ledningarna på Lidavägen 

vara färdigställda 2022-11-30. 



42. När förväntas arbeten med gator längs Lidavägen vara klara? 

Enligt kontraktet med entreprenören ska arbetet med gatorna på Lidavägen vara 

färdigställda 2022-11-30. 

 

43. Har skickat denna fråga via mail 12 oktober och sedan 18 oktober- 
men – inget svar??!! Jag önskar också besked i fråga om genvägen 
denna vecka då den är högst relevant för vårt barn som ska till skolan. 
Tar idag 40 min (3, 06 km) enkel riktning att ta sig till buss. Om den 
inte kan göras gåbar till nästa vecka föreslår jag att det åtminstone 
anordnas en grusad stig bredvid bygget på Barrskogsvägen mellan 
Tallbarrvägen och Gladövägen så att man kan ta sig fram. 

Stockholm Vatten och Avfall: Områdena är arbetsområden. Vi har sett över olika 

lösningar men har kommit fram till att det inte finns något säkert sätt att låta 

gående passera de båda arbetsområdena. Planen i dag är att det kommer att gå att 

släppa förbi gående vecka 10, 2021. 

 

44. Jag saknar fortfarande svar angående öppnande av genvägen mellan 
Gladövägen och Tallbarrsvägen. Tacksam för ett svar snarast! Vem 
ansvarar för belysning i arbetsområdet? Som det är nu är vi tvungna 
att gå över 2–3 grannars tomter, i bäckmörkret, för att ta oss in på vår 
tomt. Det är lerigt, blött och den stig som Skanska skrivit kontrakt om 
och skulle anlägga på respektive tomt för passage, har inte anlagts. 
Resultatet hittills är flera vurpor i gegget. Vore på sin plats att 
ansvarig satte upp belysning så man, på ett säkert sätt, kan ta sig 
hem. 

Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall: Genvägen mellan 

Gladövägen och Tallbarrsvägen planeras att öppna vecka 10, 2021. Belysning 

kommer att ställas ut vid pågående produktion och vid strategiska platser i 

området. 

 

45. Grusvägarna i etapp 3 är i dåligt skick, dels på grund av omledd trafik, 
dels på grund av mycket tung trafik, finns det någon plan för att 
återkommande underhålla dem eller ska de lappas och lagas enbart 
när problemet är så stort att det knappt går att ta sig fram? Det är 
dessutom en riktig geggamojja, inte direkt något grövre grus utan mer 
lera. Är det tänkt att det ska vara så? 

Huddinge kommun: Vi har beställt av entreprenören att laga vägarna efter behov 

för att hålla dem i farbart skick. Tillsammans med Skanska ser vi över gatornas 

skick. 



  

46. Under perioden v.17–44 då Tallbarrsvägen berörs av arbete, är vägen 
helt avstängd, eller kommer man att kunna angöra fastighet med bil 
under denna tid? 

Huddinge kommun: För de boende som bor på delsträckor 302 Tallbarrsvägen, 

400 och 402 Granåsvägen samt 501 Kärrsjövägen (siffrorna är hänvisningar till 

skedesplanen ovan) kommer det att under en längre tid saknas möjlighet att 

angöra sitt fordon till fastighet, då det saknas möjlighet till rundkörning vid 

vändplan. Det kommer att finnas tillgång till tillfälliga parkeringsplatser. 

 

47. Kommer ni göra i ordning de grusvägar som körs sönder av 
transporterna innan de fryser och ej blir farbara? 

Huddinge kommun: Entreprenören Skanska ser över gatorna och ska laga vägarna 

efter behov för att hålla dem i farbart skick.  

 

48. Björklövsvägen som använts som väg när andra vägar varit stängda 
har ju helg gett med sig. Kommer den vägen bättras på, då 
beskaffenheten är helt bedrövlig. 

Huddinge kommun: Entreprenören Skanska ser över gatorna och ska laga vägarna 

efter behov för att hålla dem i farbart skick. 

 

49. Det är nog många som vill ha svar på när stigen från Tallbarrsvägen 
till Gladövägen kan användas. Tag gärna med info på det utskick ni 
ska göra efter detta möte. Hoppas på att få både era ppt's och frågor 
o svar. 

Stockholm Vatten och Avfall: Enligt planeringen vecka 10, 2021. Presentationen 

lägger vi på kommunens webbsida. 

 

50. Som det är nu är det livsfarligt då man inte kan köra upp 
Björklövsvägen utan måste backa ned igen till Gladövägen. Bara en 
tidsfråga till en olycka sker. 

Huddinge kommun: Björklövsvägen har inte varit stängd, Barrskogsvägen har 

öppnat igen. 

 

51. Ska ni bygga om staketet vid sjön vid busshållplatsen. Den måste vara 
livsfarlig för småbarn som klättrar och kan ramla ner på stenarna i 
sjön. 



Huddinge kommun: Det staket som är byggt på platsen är tillräckligt säkert, att 

barn inte klättrar på staket är vårdnadshavarens ansvar. 

52. När öppnas avstängningen mot Lidavägen-Gladövägen upp? 

Huddinge kommun: Arbeten med Lidavägen pågår under hela entreprenadtiden, 

beroende på var man bor skiljer sig framkomligheten under entreprenadtiden. Se 

aktuell skedesplanering. 

 

53. Hej, bor på Tallbarrsvägen bortom den nya vägen mellan 
Tallbarrsvägen och Granåsvägen. Jag undrar hur ni kommer att lösa 
transporter till och från våra bostäder när man väl börjar gräva på 
vägarna. Även räddningstjänsten måste ju kunna komma fram. Detta 
gäller väl flera vägar inom etappen exempelvis Granåsvägen. 

Huddinge kommun: Entreprenören Skanska, Huddinge kommun och 

räddningstjänsten har tittat på utförandet tillsammans och fattat beslut om hur vi 

säkerhetsställer deras framkomlighet. Räddningstjänst och ambulans har 

framkomlighet med planerad produktion. 

 

54. Skyltarna som hänvisar är väldigt missvisande. Leveranser kommer 
inte alltid fram när det står att kärrsjövägen är avstängd längre fram. 

Huddinge kommun: Vi ser över skyltningen och framför synpunkter till 

entreprenören Skanska. 

 

55. Vad är det för arbeten som görs på stigen mellan Tallbarrsvägen och 
Gladövägen? Mycket som har sprängts där? 

Stockholm Vatten och Avfall: Vi arbetar med start och mottagningsgrop för 

långhålsborrning. 

 

56. Var ska brevlådorna placeras när allt är klart, för oss som bor på 
Granåsvägen? 

Huddinge kommun: Vi har upprättat dialog med Postnord och väntar svar på om 

placeringen av brevlådestativen.  

 

57. Vi pratade med Göran Ekholm tidigare i veckan om just brevlådorna 
för oss på Tallbarrs-Granåsvägen, han sade att de skulle flyttas 
tillbaka till Barrskogsvägen under onsdagen efter att man flyttat 
någon transformatorstation. Stämmer inte det alltså? 

Huddinge kommun: Vi har upprättat dialog med Postnord och väntar svar på om 

placering av brevlådestativen.  



 

58. Kommer det bli en gångbar grusväg intill Granåsvägen när den grävs 
upp igen? Sist var det omöjligt att ta sig hem eller hemifrån med 
barnvagn. Har ju skrivit avtal om att våra tomter får nyttjas. 

Huddinge kommun: Entreprenören Skanska är kontrakterad att anordna 

anslutningar till varje fastighet för de boende.  

 

59. Tar Stockholm Vatten och Avfall över ansvar direkt för besiktning när 
Skanska är klara eller kommer DE kunna förskjuta tiden för att kunna 
ta höjda avgifter?? 

Stockholm Vatten och Avfall: Stockholm Vatten och Avfall tar över anläggningen 

från och med att entreprenaden godkänds vid slutbesiktning. 

 

60. Björklövsvägen som använts som väg när andra vägar varit stängda 
har ju helt gett med sig. Kommer den vägen bättras på, då 
beskaffenheten är helt bedrövlig? 

Huddinge kommun: Entreprenören påbörjar arbeten med Björklövsvägen vecka 

10 enligt skedesplaneringen. Entreprenören har också påbörjat arbetet med att 

göra tillfälliga lagningar på delar av vägen så att den är farbar fram till vecka 10. 

 

61. Hur kommer laddstolpar att säkerställas för elbilarna medan vägar är 
avstängda? Vem är ansvarig och kommer det att genomföras som det 
är sagt? 

Huddinge kommun: Under pågående produktion finns två laddningsplatser för 

närvarande: Korsningen Pålvägen-Lidavägen och korsningen Arbetsgata-

Granåsvägen. När triangeln korsningen Barrskogsvägen-Kärrsjövägen bli 

tillgänglig planeras även möjlighet att ladda elfordon där. Behovet utvärderas 

regelbundet. 

Byggledare Marcus Kafle är ansvarig, han nås på telefon 072-3253773. 

 

62. För oss som kör elbil kommer det finnas laddningsmöjligheter på 
ersättningsparkeringar? Frågan gäller den tiden när vi inte har tillgång 
till vår egen parkering. 

Se svar ovan. 

 

63. För oss som kör elbil kommer det finnas laddningsmöjligheter på 
ersättningsparkeringar? 



Huddinge kommun: Under pågående produktion finns två laddningsplatser för 

närvarande: Korsningen Pålvägen-Lidavägen och korsningen Arbetsgata-

Granåsvägen. När triangeln korsningen Barrskogsvägen-Kärrsjövägen bli 

tillgänglig planeras även möjlighet att ladda elfordon här. Behovet utvärderas 

regelbundet. 

 

64. Laddning av elbil om infart till egen fastighet ej är framkomlig: Var 
bereds möjlighet att ladda elbil? 

Huddinge kommun: Vi har idag vid korsningen Granåsvägen-Arbetsgata 

uppställning för laddning av två fordon 220v/10A. Eftersom entreprenören 

Skanska tillsammans med Vattenfall lägger ny kabel och ytor frigörs för 

fordonsuppställning vid triangeln, planeras även laddningsmöjlighet här. 

 

65. Hej, vad jag kan se från oss så behöver ni säga till alla era chaufförer 
att hålla nere hastigheten på vägarna. Jättefint att skicka ut reflexer 
och västar men så som vissa lastbilar kör så spelar det ingen roll. 
Speciellt på Lidavägen. 

Huddinge kommun: Vi har framfört synpunkten till entreprenören Skanska. 

 

66. Häcken längs tomten som är bortgrävd, blir den ersatt med 20% 
lerjord, 50 cm djup? Den packade flisen som är där nu fanns inte 
innan. 

Huddinge kommun: Normalt så återställs detta genom att lägga matjord och så 

gräs på arbetsområdet, där det inte utgör bergskärning. Förutsatt att vi inte har 

kommit överens med fastighetsägaren om något annat i avtal. Om det inte finns 

något avtal med fastighetsägaren så återställs arbetsområdet i enlighet med 

normalfallet. Detta gäller det område som kommunen har rätt till enligt avtal eller 

lantmäteriförrättning. 

 

67. Hur djupt ligger servisen, kan en boggibil köra på infarten på servisen.  

Stockholm Vatten och Avfall: Servisen ligger ca 170 cm djupt. Det går att köra 

boggibil på servisen. 

 

68. Om infart till egen fastighet ej är framkomlig, var bereds möjlighet till 
att parkera på plats som är tillgänglighetsanpassad och inom rimligt 
avstånd från bostaden? 

Huddinge kommun: Plats för fordonsuppställning tas fram löpande, vi har bland 

annat platser idag vid Barrskogsvägen-Kärrsjövägen (Triangeln). 



  

69. Hur säkerställs tillgänglig angöring till enskilda fastigheter under hela 
produktionen? 

Huddinge kommun: Entreprenören Skanska är kontrakterade att sköta detta.  

 

70. Vid leveranser till och från fastighet (nyproduktion hus): Hur 
säkerställer man att dessa kan genomföras enligt plan och ej försena/ 
orsaka hinder i produktionen? 

Huddinge kommun: Vi hänvisar till entreprenörens skedesplanering, denna kan 

komma att förändras och ber därför de boende att själva vid tillfälle kontakta 

entreprenören om tidsbestämda transporter. 

 

71. Hur kommer elkabeln att förläggas, innan var det luftledning till 
huset? 

Huddinge kommun: El- och teleservis kommer att förläggas i samma schakt som 

VA och anslutning kommer att placeras i fastighetsgräns. Från anslutningspunkten 

är det upp till fastighetsägaren i samråd med ledningsägaren som bestämmer hur 

anslutning till huset ska ske. 

 

72. Markduken som fanns under garageinfarten är uppgrävd, kommer 
den att förnyas?  

Stockholm Vatten och Avfall: Vi kommer att återställa med markduk över 

servisen. 

 

73. För mark på egen fastighet som berörs av arbetsområde: Hur 
återställs denna? Hur ges boende möjlighet att påverka växtval och 
markuppbyggnad? När under produktionen inträffar då detta samtal? 

Huddinge kommun: Normalt så återställs detta genom att lägga matjord och så 

gräs på arbetsområdet, där det inte utgör bergskärning. Normalfallet tillämpas 

förutsatt att vi inte har kommit överens med fastighetsägaren om något annat i 

avtal. Om det inte finns något avtal med fastighetsägaren så återställs 

arbetsområdet i enlighet med normalfallet. 

 

74. Hur långt innan arbeten påbörjas vid ens tomt, kommer 
Skanska/kommunen/Sthlm VA ta kontakt med tomtägare och 
informera om vilka arbeten som kommer ske utanför och/eller i 
samband till tomten och/eller tomtgränsen?  



Huddinge kommun: Entreprenören meddelar skedesplanering och framdrift 

veckovis genom utskick via mejl. 

75. Är det några särskilda åtgärder som förväntas att tomtägare gör 
innan arbeten påbörjas mot tomtgränser, dvs vägarbeten, arbete med 
ledningar? 

Huddinge kommun: Vi önskar att fastighetsägaren lyfter in eventuella 

trädgårdsdekorationer och dylikt som ska sparas på fastigheten. 

 

76. Vad har genomförts hittills under 2020? 

Huddinge kommun: Se skedesplan för sträcka. I grova drag är nedanstående utfört 

eller pågående. 

• Korsningen Pålvägen-Lidavägen: VA nedlagt, bergschakt Huddinge kommun 

och Stockholm Vatten och Avfall.  

• Trädavverkning uppskattat ca 80–90 procent enligt kontrakt. 

• Lidavägen 100: Kontraktsarbeten Huddinge kommun och Stockholm Vatten och 

Avfall går mot korsningen Pålvägen-Lidavägen. Pågående. 

• Barrskogsvägen 200: VA- och gatuutbyggnad. Pågående. 

• Barrskogsvägen 201: Bergschakt för SVOA och HK 

• Granåsvägen sträcka 401: Bergschakt för SVOA och HK. Pågående. 

• Arbetsgata mellan Granåsvägen och Tallbarrsvägen. Utförd. 

• Kärrsjövägen 500: Bergschakt och VA (HK och SVOA). Pågående. 

• Norra Lidadiket 104 och 105, påbörjat omledning och breddning, pågående 

• Lidavägen 105, kontraktsarbeten HK och SVOA, pågående 

• Start och mottagningsgropar för Långhållsborrningar, Granåsvägen/Lidavägen 

och Tallbarrsvägen/Gladövägen, pågående  

 

  



Har du frågor? 
 

Huddinge kommun 

Om du har frågor om pågående entreprenader, tidsplaner och arbeten, vänligen 

kontakta kommunens byggledare: 

 

Marcus Kafle, byggledare, etapp 3  

Telefon: 072-325 37 73, e-post: marcus@jmknordic.se 

 

Om du har andra frågor om gatuutbyggnaden, vänligen kontakta kommunens 

projektledare:  

 

Leif Nilsson, projektledare etapp 3 

Telefon: 08-535 365 59, e-post: leif.nilsson1@huddinge.se 

 

Stockholm vatten och avfall 

Om du har frågor om utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp, vänligen 

kontakta  

Johanna Cedergren, projektledare, Stockholm Vatten och Avfall 

Telefon: 08-522 124 22 

Frågor om anslutning skickas till  
anslutning@svoa.se  

Övriga VA-frågor, vänligen kontakta 

Christer Bergh, byggledare, Stockholm Vatten och Avfall  

Telefon: 070-550 99 72 

Christer.bergh@svakab.se 

  

 

Läs mer på svoa.se/gladokvarn eller huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad  
 

mailto:anslutning@svoa.se
mailto:Christer.bergh@svakab.se


Utskriftsdatum 2020-12-03

Anläggningsavgift enligt Stockholm Vatten och Avfalls taxa - 2021

Fastighet

Antal Serviser 3 st
Antal Lägenheter 1 st
Tomtyta 1600 m²

Belopp (ex. moms) Belopp (inkl. moms)

§5.1.a - Servisavgift 60 000,00 kr 75 000,00 kr

§5.1.b - Förbindelsepunkt 60 000,00 kr 75 000,00 kr

§5.1.c - Tomtyteavgift 112 000,00 kr 140 000,00 kr

En avgift per m² tomtyta (70,00 kr/m²). 

§5.1.d - Lägenhetsavgift 18 100,00 kr 22 625,00 kr

En avgift per lägenhet.

§5.1.e - Dagvatten utan dagvatten servis 0,00 kr 0,00 kr

§5.1.f -Dagvatten till spillvattenförande servis 0,00 kr 0,00 kr

Totalt 250 100,00 kr 312 625,00 kr

Övrig information:

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för 

vatten, spillvatten och dagvatten.

En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten.

En avgift för bortledande av dagvatten, om bortledande av dagvatten sker till 

spillvattenförande ledning enligt instruktioner från huvudmannen.

En grundavgift för bortledande av dagvatten, om bortledande av dagvatten sker 

utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats.



Utskriftsdatum 2020-12-03

Anläggningsavgift enligt Stockholm Vatten och Avfalls taxa - 2021

Fastighet

Antal Serviser 3 st
Antal Lägenheter 0 st
Tomtyta 1000 m²

Belopp (ex. moms) Belopp (inkl. moms)

§5.1.a - Servisavgift 60 000,00 kr 75 000,00 kr

§5.1.b - Förbindelsepunkt 60 000,00 kr 75 000,00 kr

§5.1.c - Tomtyteavgift 70 000,00 kr 87 500,00 kr

En avgift per m² tomtyta (70,00 kr/m²). 

§5.1.d - Lägenhetsavgift 0,00 kr 0,00 kr

En avgift per lägenhet.

§5.1.e - Dagvatten utan dagvatten servis 0,00 kr 0,00 kr

§5.1.f -Dagvatten till spillvattenförande servis 0,00 kr 0,00 kr

Totalt 190 000,00 kr 237 500,00 kr

Övrig information:

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för 

vatten, spillvatten och dagvatten.

En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten.

En avgift för bortledande av dagvatten, om bortledande av dagvatten sker till 

spillvattenförande ledning enligt instruktioner från huvudmannen.

En grundavgift för bortledande av dagvatten, om bortledande av dagvatten sker 

utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats.



Utskriftsdatum 2020-12-03

Anläggningsavgift enligt Stockholm Vatten och Avfalls taxa - 2021

Fastighet

Antal Serviser 3 st
Antal Lägenheter 1 st
Tomtyta 2000 m²

Belopp (ex. moms) Belopp (inkl. moms)

§5.1.a - Servisavgift 60 000,00 kr 75 000,00 kr

§5.1.b - Förbindelsepunkt 60 000,00 kr 75 000,00 kr

§5.1.c - Tomtyteavgift 138 100,00 kr 172 625,00 kr

En avgift per m² tomtyta (70,00 kr/m²). 

§5.1.d - Lägenhetsavgift 18 100,00 kr 22 625,00 kr

En avgift per lägenhet.

§5.1.e - Dagvatten utan dagvatten servis 0,00 kr 0,00 kr

§5.1.f -Dagvatten till spillvattenförande servis 0,00 kr 0,00 kr

Totalt 276 200,00 kr 345 250,00 kr

Övrig information:

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för 

vatten, spillvatten och dagvatten.

En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten.

En avgift för bortledande av dagvatten, om bortledande av dagvatten sker till 

spillvattenförande ledning enligt instruktioner från huvudmannen.

En grundavgift för bortledande av dagvatten, om bortledande av dagvatten sker 

utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats.


