
KAPITEL 5

ÖVRIG INFRASTRUKTUR



5.1 Kontaktpersoner

Ledningsägargruppen har som huvuduppgift att samordna gatu- och ledningsarbeten inom 
Tyresö kommun. Ledningsägargruppen består av representanter från samhällsbyggnads-
förvaltningen med verksamheter från mark- och exploatering, gata- och park, miljö- och trafik 
samt VA-enheten och samtliga ledningsdragande bolag som genom avtal med kommunen har 
rätt att nyttja allmän platsmark (gatu-, park- och naturmark med mera) för nyanläggning samt 
för drift och underhåll av det enskilda bolagets ledningsnät.

De ledningsdragande bolagen försörjer kommunens invånare med el, tele, fjärrvärme och 
vatten och avloppsledningar. Gata- och parkenheten samordnar om- och nybyggnad av 
gatunätet och belysningsanläggningar med bolagen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och bolagen ska enligt avtal avisera samtliga pågående och 
planerade projekt årsvis på ledningssamordningsmöten. Miljö- och trafikenheten sammankallar 
till gemensamma träffar en gång per kvartal och sammanställer mötesanteckningar och kontakt-
lista över samtliga representanter från respektive bolag och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Mötesanteckningar och kontaktlista distribueras till samtliga deltagare inom ledningsägar-
gruppen. 

Kontaktpersoner för samtliga kända ledningsägare inom kommunen finns samlade i en 
ledningsägareförteckning.
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5.2 Ledningssamordning

Samtliga befintliga ledningar exempelvis VA, el, tele, fjärrvärme, fjärrkylledningar, kabel-TV, 
bredband och optokablar ska redovisas och samordnas med arbetena för gator, vägar, vatten 
och avlopp. Underlag till samanställningen av befintliga anläggningar ska inte vara äldre än två 
månader och hämtas från Ledningskollen.se. För VA-ledningar sker en separat förfrågan till 
VA-enhetens utredningsingenjör Thomas Lagerwall, thomas.lagerwall@tyreso.se. 
Adresser till ledningshavande organisation med kontaktpersons namn och telefon nummer kan 
fås av samhällsbyggnadsförvaltningen – se 5.1 Kontaktpersoner.

På samordningshandlingarna ska samtliga befintliga och planerade ledningar och kablar med 
tillhörande anordningar redovisas.

Samordningshandlingarna ska innehålla alla kända planerade och befintliga underjordiska 
anläggningar typ vatten, avlopp, el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla, kabel-TV, bredband, pump-
stationer, specialbrunnar, förankringar, tunnlar, grundförstärkningar, detaljlösningar med mera. 
Primärkartan ska inte vara med på områden där förändringar kommer att ske. 
Enbart blivande förhållande ska där redovisas och anslutas till intilliggande primärkarta.
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5.3 Ledningsägare

Avtal med ledningsägare:

Telia
Samarbetsavtal mellan Telia och Tyresö kommun 2014-01-21

Vattenfall Eldistribution AB
Markavtal mellan Vattenfall Eldistribution AB och Tyresö kommun 2015-04-17

Stockholm Vatten
Avtal mellan Stockholm Vatten och Tyresö kommun 1970

Vattenfall Värme AB
Markavtal mellan Vattenfall Värme AB och Tyresö kommun 2014-12-29

Stokab AB
Markavtal mellan Tyresö kommun och Stokab 1997

Svensk Infrastruktur AB
Samarbetsavtal mellan Svensk Infrastruktur AB och Tyresö kommun 2014-05-13

Skanova AB
Markavtal mellan Tyresö kommun och Skanova AB 2012-05-14
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5.4 Kontaktuppgifter till aktörer inom kommunen

Kommer att uppdateras var tredje månad – ansvarig Philip Paluchiewicz, mark- och 
exploateringsenheten: 08-5782 93 56, philip.paluchiewicz@tyreso.se

Tyresö Bostäder (kommunala lokaler och bostäder) 
www.tyresobostader.se

Vattenfall Värme AB (fjärrvärme)
Handläggare: Johan Renlund, 070-557 57 25, johan.renlund@vattenfall.com

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall Sveanät AB) (el)
Handläggare: Oscar Niklasson, 070-256 81 79, oscar.niklasson@vattenfall.com 
Handläggare: Björn Bäckström, 08-623 27 00

Skanova AB (telenät, fiber)
Handläggare: Patrik Björkman, 010-477 01 42, patrik.bjorkman@skanova.se

Tyresö kommun/samhällsbyggnadsförvaltningen (VA)
Handläggare: Thomas Lagerwall, 08-5782 93 16, 070- 488 93 16, thomas.lagerwall@tyreso.se

Tyresö kommun/samhällsbyggnadsförvaltningen (belysning)
Handläggare: Tony Ytterstedt, 08-5782 98 34, 070-488 98 34, tony.ytterstedt@tyreso.se

Nobina (Kollektivtrafikplanering, info till busstrafiken i Tyresö)
Handläggare: Dag Rossander, 08-712 01 86 / 070-187 29 31

Stokab AB (fiber)
Handläggare: Johanna Lind, 08-508 303 08, johanna.lind@stokab.se

Svensk Infrastruktur AB (fiber)
Handläggare: Johan Sundberg, johan.sundberg@svenskinfrastruktur.se

www.tyresobostader.se

