
Norrfjärdsprojektet

Nyhetsbrev från Söderhamn NÄRA 
till dig som har en fastighet i Norrfjärd.



Det här har hänt under produktionsstoppet
När Norrfjärdsprojektet stoppades i januari i år påbör-
jade vi omgående en ny upphandlingsprocess. Tyvärr 
kom det överklaganden från två av de anbudsgivande 
företagen som gick ända upp till Förvaltningsrätten. I 
juni meddelade Förvaltningsrätten att den entreprenör 
som Söderhamn NÄRA tilldelat projektet efter den nya 
upphandlingen var diskvalificerad. Vi valde då att inte 
överklaga Förvaltningsrättens beslut och i stället om-
värderade vi de anbud som kommit in.
Den entreprenör som, efter alla rättsliga turer, nu har 
fått uppdraget är SVEAB Anläggning AB.

Under tiden som den nya upphandlingen pågick har 
vi i egen regi gjort så mycket  vi kan för att hålla pro-
jektet i gång. Bland annat har vi byggt pumpstation 
och dragit fram vatten- och avloppsledningar till fast-
igheterna längst i öster på Stålnässidan.

- Jag har all förståelse för att många av er säkert tyck-
er att det här har varit väldigt tålamodsprövande. För 
det har det verkligen varit, även för oss, säger Veroni-
ca Henriksson, VA-chef på Söderhamn NÄRA.

SVEAB gör jobbet
Från och med nu och under flera månader fram-
åt kommer det att pågå arbeten runt om i Norrfjärd 
och företaget som fått i uppdrag att utföra arbetet är 
SVEAB Anläggning AB.
SVEAB bildades 1991 och är i dag Sveriges största 
renodlade anläggningsföretag med 350 anställda och 
en årsomsättning på cir-
ka 1,5 miljarder kronor. 
Företaget är specialise-
rat på markarbeten som 
det i Norrfjärd samt 
anläggning av vägar 
och järnvägar. Huvud-
kontoret ligger i Solna 
och lokalkontor finns i 
bland annat Falun och 
Gävle. Norrfjärdspro-
jektet leds från Gäv-
lekontoret och under 
projektperioden har 
företaget även ett lokal-
kontor i Söderhamn.
VA-projektet i Norr-
fjärd är stort och när-
mare 40 personer kom-
mer att arbeta med det 
fördelat på cirka 25 ma-
skinförare, sex grävma-

Just nu pågår röjningsarbeten längs vägarna.

skinister, sex rörläggare och ett par arbetsledare. Till 
detta kommer även lokala transporter.
- Vi kommer att anlita maskinleverantörer från Söder-
hamn med omnejd och alla grusleveranser kommer 
att skötas av Söderhamns LBC, säger Jesper Grön-
vall, projektledare på SVEAB.













Norrfjärdsprojektet kommer att återupp-
tas under vecka 44 med anläggningsarbe-
ten på flera platser.
Vi kommer att starta på tre ställen samti-
digt. På Stålnässidan kommer två arbets-
lag att arbeta från två håll och på västra 
sidan kommer ett arbetslag att påbörja ar-
betet vid yttre och inre Pinnarvik och ar-
beta sig ut längs vägen mot Baggsundet.
Den här etappen påbörjas nu och beräk-
nas pågå fram till och med våren 2017.

I slutet av året planerar vi att starta an-
läggningsarbeten på den västra sidan, 
där ett lag kommer att arbeta söderut och 
ett norrut. Exakt var de kommer att sätta 
skoporna i marken är ännu inte klart, men 
hela den västra sidans huvudledningsnät 
ska vara i marken vintern 2017.

Det sista som görs innan du kan skruva 
på dina kranar och spola i din toalett, är 
att vi kopplar in hela ledningssystemet 
i de nybyggda pumpstationerna. I sam-
band med det kommer vi även att testa 
hela systemet, vilket bland annat innebär 
provtryckning och slutbesiktning.

Så här ser projektplanen ut

Eftersom vi kopplar på fastigheter vartefter vi anläg-
ger ledningarna kan det se ut som att allt är klart vid 
just din fastighet, men så är det inte.
Du kan inte använda vare sig vatten eller avlopp inn-
an hela projektet är sammankopplat, testat och klart.
Däremot finns det inget som hindrar dig från att för-
bereda din egen utrustning och anläggning.

I god tid innan allt är klart att användas kommer vi 
att meddela dig. Du kommer då att få personlig infor-
mation om anläggningsavgifter, fakturering och annat 
som berör just din fastighet.

SVEAB har inga möjligheter att ta på sig gräv- och 
anläggningsarbeten på enskilda fastigheter men de 
kan hjälpa dig med att komma i kontakt med en lokal 
entreprenör.

Spola inte för tidigt

Om du behöver hjälp

I VA-projektet förbereder vi även för fiber till alla 
fastigheter. Det innebär att vi nu anlägger ett rör så 
att vi längre fram har möjlighet att dra in fiber till dig 
som vill ha det.
Fiberprojektet är ett eget projekt som kommer att 
bygga på hur många som vill ansluta sig.
I dagsläget har vi inget planerat datum för fiberpro-
jektet, men du kommer i god tid innan att få mer in-
formation om det.

Några ord om fiber

Kartan visar var vi börjar arbeta. 
Den blå sträckan markerar den 

första etappen och pilarna visar 
vilken arbetsriktningen.

Stopp och hinder
Under arbetets gång kommer vi i bland att vara i vä-
gen, vilket kan begränsa framkomligheten. Oftast 
handlar det om korta sträckor under en begränsad tid. 
Vi kommer att göra allt vad vi kan för att det vid dessa 
tillfällen ska fungera så smidigt som möjligt och att 
du, trots att vi är i vägen, ändå ska komma förbi.



Du kan följa det viktigaste som sker i projektet på vår hemsida: www.soderhamnnara.se

Peter Fryklund, Söderhamn 
NÄRAs representant på plats i 
Norrfjärd. Han har hand om alla 
frågor som gäller anslutningar 
till fastigheter och arrenden 
i projektet, som till exempel 
villapumpsinstallationer, samt 
ger råd i övriga frågor som rör 
projektet på plats.
Tel: 070-650 75 96
e-post: 
peter.fryklund@soderhamnnara.se

Vi som kommer att finnas på plats

Gunnar Schön ansvarar för frågor som rör abonnemang och 
anläggningsavgifter.
Tel: 0270-753 82
e-post: gunnar.schon@soderhamnnara.se

Tommy Persson, 
platschef
tel: 070-688 82 55
e-post: 
tommy.persson@sveab.se

John Persson, 
biträdande platchef.
tel:070-458 76 23
e-post: 
john.persson@sveab.se

Under projektets gång kommer det att finnas folk på 
plats som du kan ta kontakt med om det är något du 
undrar över.
Vi kommer att etablera ett platskontor i korsningen 
Humlavägen/Stålnäsvägen och dit är du välkommen 

att vända dig med dina frågor. På vår hemsida kan 
du se när platskontoret är öppet. SVEAB kommer 
även att ha ett kontor på Kungsgatan 75.
Här nedan ser du vilka du ska kontakta i olika ärenden:

Bild på Fryklund 
tas i dag


