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Projekt infrastruktur 

  

Projektet innebär projektering av Vatten, Avlopp och Bredband till 

hushållen i Viby by i Arboga kommun med anslutning till kommunens nät vid 

Sätra. Totalt berörs ca 35 hushåll och företag. 

Projektet har genomgått flera faser och är nu framme vid utarbetade av 

anbudsförfrågningsunderlaget. Det baseras på beslutet att gå vidare till 

en upphandling vid informationsmötet 2015-03-15. 

Erbjudandet 2015 har föregåtts av ett erbjudande 2012 som omfattade 

Viby samt fyra fastigheter i Hamre söder om motorvägen E18/E20. 

Styrelsen bedömde då att antalet intresserade var för lågt för att gå 

vidare med en anbudsförfrågan. Efter kontakter med kommunen utreddes 

under 2013-2014 möjligheterna till en gemensam samfällighet med Hamre 

men det försöket avbröts i juni 2014 pga svårigheterna med passagen av 

E18/E20. 

 Grunden för arbetet lades med ett Leaderprojekt som startade våren 

2011 och avslutades 2012. Det projektet visade att det var möjligt att 

genomföra en anslutning av fastigheterna till det kommunala VA-nätet och 

samtidigt lägga kanalisation för bredband. Det arbetet har sedan använts 

i de följande faserna. 

 Ni hittar information om de olika aktiviteterna via länkarna i högra 

kolumnen. Där finns också länkar till kommun, företag och föreningar. 

 

Därefter länkar till kommande sidor - se följande blad! 
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Projekt infrastruktur 

 Anbudsförfrågningsunderlag 2016 

 Här är anbudsförfrågningsunderlaget som vi lämnat ut för 

anbudsgivare. 

Dokumenten kan nås via länkar (text i blå färg) i högra kolumnen. 

Dessutom finns här den senaste preliminära tidplanen och VMMF 

skrivelse om vitesföreläggande. 

 

 

Anbudsförfrågan 

http://vibyiu.se/onewebmedia/Anbudsinbjudan,%20Viby%20Arboga.pdf 

 

Anbudförfrågningsunderlag 

- Orienteringskarta 

http://vibyiu.se/onewebmedia/1.%20ORIENTERINGSRITNING.png 

- Projektbeskrivning 

http://vibyiu.se/onewebmedia/2.%20Projektbeskrivning%20Va%20och%20FiberutbyggnadFA.p

df 

- Administrativ föreskrift (AF) 

http://vibyiu.se/onewebmedia/3.%20AF%20dat%20151215.pdf 

- Teknisk beskrivning (TB) 

http://vibyiu.se/onewebmedia/4.%20TB%20dat%20151215.pdf 

- VA-ritningar 

- VA-01,  

http://vibyiu.se/onewebmedia/Anbudsinbjudan,%20Viby%20Arboga.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/1.%20ORIENTERINGSRITNING.png
http://vibyiu.se/onewebmedia/2.%20Projektbeskrivning%20Va%20och%20FiberutbyggnadFA.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/3.%20AF%20dat%20151215.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/4.%20TB%20dat%20151215.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/VA-01.pdf
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http://vibyiu.se/onewebmedia/VA-01.pdf 

VA-02, 

http://vibyiu.se/onewebmedia/VA-02.pdf 

VA-03, 

http://vibyiu.se/onewebmedia/VA-03.pdf 

D-01 

http://vibyiu.se/onewebmedia/D-01.pdf 

- Bredbandsprojektering 

http://vibyiu.se/onewebmedia/52566%20Viby%20Fiber%20M%C3%A4ngdf%C3%B6rteckning

%20Grovprojektering%2004%20utan%20priser%5B1%5D.pdf 

- Kanalisationkartor bredband 

- Översikt 

http://vibyiu.se/onewebmedia/52566_dwg_1_syst_v04-%C3%96versikt.pdf 

 Page 1, 

http://vibyiu.se/onewebmedia/52566_dwg_1_syst_v04-page01.pdf 

Page 2, 

http://vibyiu.se/onewebmedia/52566_dwg_1_syst_v04-page02.pdf 

Page 3, 

http://vibyiu.se/onewebmedia/52566_dwg_1_syst_v04-page03.pdf 

Page 4 

http://vibyiu.se/onewebmedia/52566_dwg_1_syst_v04-page04.pdf 

Bredbandsspecifikationer Skanova 

- T-1167-15 Bygga framtidens fibernät 

http://vibyiu.se/onewebmedia/Bygga-framtidens-fibernat-ver-1.pdf 

- T4933-12 Kravspec Kanalisationsnät 

http://vibyiu.se/onewebmedia/VA-02.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/VA-03.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/D-01.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/52566%20Viby%20Fiber%20M%C3%A4ngdf%C3%B6rteckning%20Grovprojektering%2004%20utan%20priser%5B1%5D.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/52566_dwg_1_syst_v04-%C3%96versikt.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/52566_dwg_1_syst_v04-page01.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/52566_dwg_1_syst_v04-page02.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/52566_dwg_1_syst_v04-page03.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/52566_dwg_1_syst_v04-page04.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Bygga-framtidens-fibernat-ver-1.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Kravspecifikation-Kanalisationsnat-ver-8.pdf
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http://vibyiu.se/onewebmedia/Kravspecifikation-Kanalisationsnat-ver-8.pdf 

- T2688-15 Kravspec fiberaccessnät 

http://vibyiu.se/onewebmedia/Kravspecifikation-fiberaccessnat-ver-1.pdf 

- T5061-12 Kravspec kanalisationsmateriel 

http://vibyiu.se/onewebmedia/Kravspecifikation-Kanalisationsmateriel-ver-5.pdf 

- T5086-12 Kravspec Utomhusskåp Materiel 

http://vibyiu.se/onewebmedia/Kravspecifikation-Utomhusskap-materiel-ver-6.pdf 

- T2689-15 Kravspec Fibermateriel 

http://vibyiu.se/onewebmedia/Kravspecifikation-Fibermateriel-ver-1.pdf 

Föreskrift för projektstöd bl a bredband 

- SJVFS 2015-50 sida 96, bilaga4a Kontroll och dokumentation av passiv 

bredbandsinfrastruktur 

http://vibyiu.se/onewebmedia/SJVFS%202015-050.pdf 

 

Projekt Infrastruktur i Viby 

Preliminär tidplan 2016-01-06 

http://vibyiu.se/onewebmedia/PRELIMIN%C3%84R%20TIDPLAN%20F%C3%96R

%20PROJEKT%20INFRASTUKTUR%20I%20VIBY%20(P4).pdf 

 

VMMF tjänsteskrivelse 2015-12-18 

Vitesföreläggande för fastigheter med "röda" avlopp i Viby f.o.m. 2016-12-31 

http://vibyiu.se/onewebmedia/VMMF%20skr%20MI2014-1840%2020151218.pdf 

  

http://vibyiu.se/onewebmedia/Kravspecifikation-fiberaccessnat-ver-1.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Kravspecifikation-Kanalisationsmateriel-ver-5.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Kravspecifikation-Utomhusskap-materiel-ver-6.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Kravspecifikation-Fibermateriel-ver-1.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/SJVFS%202015-050.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/SJVFS%202015-050.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/PRELIMIN%C3%84R%20TIDPLAN%20F%C3%96R%20PROJEKT%20INFRASTUKTUR%20I%20VIBY%20(P4).pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/VMMF%20skr%20MI2014-1840%2020151218.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/VMMF%20skr%20MI2014-1840%2020151218.pdf
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Projekt infrastruktur 

  

Anbudsfas 2014-2015 

  

Anbudsfasen inleddes efter att tillräckligt antal intressenter anmält sig och 

beslutades vid ett styrelsemöte 2014-11-24. Uppdatering av ledningsdragning efter 

intressenter och övriga synpunkter har genomförts och sänds ut för synpunkter, 

som ska vara 

styrelsen tillhanda senast 2015-03-11. 

Ritningarna och granskningsdokument kan nås via länkar i högra kolumnen. 

OBS! Kartorna har liggande format. För att vända dem rätt välj fliken Rotera undet 

Visa i menyn på Adobe Reader. 

VMMF:s skrivelse med anstånd att släppa ut avloppsvatten samt den preliminära 

tidplanen för projektet kan ni nå via länkar till höger. 

 

Ritningar över ny ledningsdragning 

- Karta VA-01-2 

http://vibyiu.se/onewebmedia/VA--01-2.pdf 

- Karta VA-02-2 

http://vibyiu.se/onewebmedia/VA--02-2.pdf 

- Karta VA-03-1 

http://vibyiu.se/onewebmedia/VA--03-1.pdf 

- Granskningsdokument 

http://vibyiu.se/onewebmedia/Synpunkter%20kartor%20ledningsdragning%202015.pdf 

 

http://vibyiu.se/onewebmedia/VA--01-2.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/VA--02-2.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/VA--03-1.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Synpunkter%20kartor%20ledningsdragning%202015.pdf
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WWMF skrivelse 2015-02-25 

Anstånd av förbud att släppa ut avloppsvatten i Viby 

http://vibyiu.se/onewebmedia/VMMF%20skr%20MI2014-1840%2020150225.pdf 

 

Projekt Infrastruktur i Viby 

Preliminär tidplan 2015-02-12 

http://vibyiu.se/onewebmedia/PRELIMIN%C3%84R%20TIDPLAN%20F%C3%96R%20PROJ

EKT%20INFRASTUKTUR%20I%20VIBY%20(P3).pdf 

 

Informationsmöte 2015-03-19 

Protokoll VIU 2015-03 

http://vibyiu.se/onewebmedia/Protokoll%20informationsm%C3%B6te%20VIU%2020150319%

20Signerat.pdf 

  

http://vibyiu.se/onewebmedia/VMMF%20skr%20MI2014-1840%2020150225.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/PRELIMIN%C3%84R%20TIDPLAN%20F%C3%96R%20PROJEKT%20INFRASTUKTUR%20I%20VIBY%20(P3).pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Protokoll%20informationsm%C3%B6te%20VIU%2020150319%20Signerat.pdf
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Projekt infrastruktur 

 Erbjudandet 2014 

 Styrelsen har utarbetat ett nytt förslag som presenterades vid ett 

informationsmöte 2014-09-25. 

 Erbjudandet innehåller följande dokument: 

 Beskrivning samt kalkyl för anläggningsbyggnad 

 Förslag till anläggningsbeslut (Samma som 2012) 

 Förslag till andelstal (Samma som 2012) 

 Förslag till stadgar för samfälligheten (Samma som 2012) 

 Kalkyl för årliga driftskostnader 

 Förteckning över vanliga frågor med svar 

 Intresseanmälan 

 Här redovisas också anteckningarna från informationsmötet 2014-09-25. 

 Ni kan titta på och kopiera dokumenten genom att klicka på länkarna i 

kolumnen till höger. 

Beskrivning samt kalkyl för anläggningsbyggnad 2014 

http://vibyiu.se/Vatten,%20avlopp%20och%20bredband%20i%20Viby20140925.pdf 

 

Förslag till anläggningsbeslut 2012/2014 

http://vibyiu.se/Anl.beslut%20forslag20121201.pdf 

 

Förslag till andelstal 2012/2014 

http://vibyiu.se/IMG%20F%F6rslag%20andelstal.pdf 

 

Förslag till stadgar för samfälligheten 2012/2014 

http://vibyiu.se/Vatten,%20avlopp%20och%20bredband%20i%20Viby20140925.pdf
http://vibyiu.se/Anl.beslut%20forslag20121201.pdf
http://vibyiu.se/IMG%20F%F6rslag%20andelstal.pdf
http://vibyiu.se/F%F6rslag%20till%20stadgar20121201.pdf
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http://vibyiu.se/F%F6rslag%20till%20stadgar20121201.pdf 

 

Kalkyl för årlig driftskostnad 2014 

http://vibyiu.se/Arliga%20driftskostnader%20VAB%20%202014.pdf 

 

Förteckning över vanliga frågor och svar 2014 

http://vibyiu.se/Vanliga%20fr%E5gor%20och%20svar%20VAB%202014.pdf 

 

Intresseanmälan 2014 

http://vibyiu.se/Intresseanm%E4lan%20VAB%202014.pdf 

 

Mötesanteckningar 2014-09-25 

http://vibyiu.se/Motesanteckningar%20VIU%2020140925.pdf 

  

http://vibyiu.se/Arliga%20driftskostnader%20VAB%20%202014.pdf
http://vibyiu.se/Vanliga%20fr%E5gor%20och%20svar%20VAB%202014.pdf
http://vibyiu.se/Intresseanm%E4lan%20VAB%202014.pdf
http://vibyiu.se/Motesanteckningar%20VIU%2020140925.pdf


Kontaktpersoner Utg 1 - 2017-11-09 Sida 10 av 14 
 

VIU Hemsida 

Projekt infrastruktur 

 Erbjudandet 2012 

 Styrelsen har utarbetat ett nytt förslag som presenterades vid ett 

informationsmöte 2012-12-06. 

Erbjudandet innehåller följande dokument: 

 Beskrivning samt kalkyl för anläggningsbyggnad 

 Förslag till anläggningsbeslut 

 Förslag till andelstal 

 Förslag till stadgar för samfälligheten 

 Kalkyl för årliga driftskostnader 

 Förteckning över vanliga frågor med svar 

 Intresseanmälan 

 Här redovisas också anteckningarna från informationsmötet 2012-12-06 

 Ni kan titta på och kopiera dokumenten genom att klicka på länkarna i 

kolumnen till höger. 

Beskrivning samt kalkyl för anläggningsbyggnad 2012 

http://vibyiu.se/Vatten,%20avlopp%20och%20bredband%20i%20Viby20121206.pdf 

 

Förslag till anläggningsbeslut 2012 

http://vibyiu.se/Anl.beslut%20forslag20121201.pdf 

 

Förslag till andelstal 2012 

http://vibyiu.se/IMG%20F%F6rslag%20andelstal.pdf 

 

Förslag till stadgar för samfälligheten 

http://vibyiu.se/Stadgar%20VIBY%20I%20UTVECKLING%202011-01.pdf 

http://vibyiu.se/Vatten,%20avlopp%20och%20bredband%20i%20Viby20121206.pdf
http://vibyiu.se/Anl.beslut%20forslag20121201.pdf
http://vibyiu.se/IMG%20F%F6rslag%20andelstal.pdf
http://vibyiu.se/Stadgar%20VIBY%20I%20UTVECKLING%202011-01.pdf
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Kalkyl för årlig driftskostnad 2012 

http://vibyiu.se/IMG%20Driftskostnader.pdf 

 

Förteckning över vanliga frågor och svar 2012 

 http://vibyiu.se/IMG%20Vanliga%20fr%E5gor%20och%20svar.

pdf 

 

Intresseanmälan 2012 

http://vibyiu.se/Intresseanmalan%20vatten,%20avlopp%20och%20bredband%20i%20Viby.pdf 

 

Mötesanteckningar 2012-12-06 

http://vibyiu.se/Motesanteckningar%202012-12-06.pdf 

  

http://vibyiu.se/IMG%20Driftskostnader.pdf
http://vibyiu.se/IMG%20Vanliga%20fr%E5gor%20och%20svar.pdf
http://vibyiu.se/Intresseanmalan%20vatten,%20avlopp%20och%20bredband%20i%20Viby.pdf
http://vibyiu.se/Motesanteckningar%202012-12-06.pdf
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Leader-projektet 

 Föreningen sökte och fick medel från Leader för projektering och 

kalkylering av bredband tillsammans med gemensamt avlopp och 

vattenförsörjning. 

 Målet var att majoriteten av hushållen/företagen i Viby initialt skulle 

ansluta sig och delta i genomförandefasen. 

Dessa åtgärder ska förbättra livskvaliteten i Viby, förbättra miljön samt 

främja utvecklingen av byn och konkurrenskraften för företagen. Totalt 

berörs ca 35 hushåll och företag. 

 Arbetet med projekteringen påbörjades under våren 2011 och avslutas 

under 2012. 

 Som underlag för arbetet låg projektplanen. 

 Kartor för projektering VA respektive projektering Bredband 

utarbetades som remissutgåvor. 

 Information om projektet lämnades till berörda hushåll genom 

informationsmeddelanden 2011-04-11, 2011-06-27 samt vid 

informationsmöte 2012-01-04. 

 För projekteringen anlitades Skandinavisk Kommunalteknik (Vatten och 

Avlopp) respektive Rala Infraech AB (Bredband). 

Leaderprojektet är slutredovisat, bidragen är godkända och utbetalda 

under januari- februari 2013. 

 Slutrapporten är utlagd på Jordbruksverkets projektdatabas, se länk till 

höger. 

Det utarbetade underlaget låg sedan till grund för erbjudandet till 

byborna i december 2012 

 Länkar till refererade dokument och vår slutrapport hittar du i kolumen 

till höger. 
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Projektplan VIU 2011-03 

http://vibyiu.se/Bilaga%201,%20Projektplan%20LEADER,%20rev01.pdf 

 

Kartor VA 

- VA-01, Norra Viby 

http://vibyiu.se/VA-01.pdf 

- VA-02, Södra Viby 

http://vibyiu.se/VA-02.pdf 

- VA-03, Hamre 

http://vibyiu.se/VA-03.pdf 

- VA-04, Vibyåkrarna 

http://vibyiu.se/VA-04.pdf 

- VA-05, Sättra 

http://vibyiu.se/VA-05.pdf 

 

Karta Bredband 

http://vibyiu.se/Viby4_system_111228-2.pdf 

 

Informationsmeddelanden 

http://vibyiu.se/Informationsmeddelande%202011-04-01.pdf 

- 2011-04-11 

http://vibyiu.se/Informationsmeddelande%202011-04-01.pdf 

- 2011-06-27 

http://vibyiu.se/Informationsmeddelande%202011-04-01.pdf 

http://vibyiu.se/Bilaga%201,%20Projektplan%20LEADER,%20rev01.pdf
http://vibyiu.se/Bilaga%201,%20Projektplan%20LEADER,%20rev01.pdf
http://vibyiu.se/VA-01.pdf
http://vibyiu.se/VA-02.pdf
http://vibyiu.se/VA-03.pdf
http://vibyiu.se/VA-04.pdf
http://vibyiu.se/VA-05.pdf
http://vibyiu.se/Viby4_system_111228-2.pdf
http://vibyiu.se/Informationsmeddelande%202011-04-01.pdf
http://vibyiu.se/Informationsmeddelande%202011-04-01.pdf
http://vibyiu.se/Informationsmeddelande%202011-04-01.pdf


Kontaktpersoner Utg 1 - 2017-11-09 Sida 14 av 14 
 

VIU Hemsida 

- 2012-01-04 

http://vibyiu.se/Informationsmeddelande%202011-04-01.pdf 

 

Slutrapport 

Jordbruksverkets projektdatabas 

https://etjanst.sjv.se/asken/faces/lbw/SearchAndListLBW.jsp 

 

 

http://vibyiu.se/Informationsmeddelande%202011-04-01.pdf
https://etjanst.sjv.se/asken/faces/lbw/SearchAndListLBW.jsp
https://etjanst.sjv.se/asken/faces/lbw/SearchAndListLBW.jsp

