
Tillägg från Kummelnäs Vägförening till ”EKONOMISKA FRÅGOR” i
GENOMFÖRANDEBESKRIVNINGEN för Björnbergsområdet (Område E)

Alternativ B
Enskilt huvudmannaskap

Det är av största vikt att boende i området inkommer med remissvar som
anger om man förordar kommunalt (A) eller enskilt (B) huvudmannaskap.

Vägföreningen har under våren med hjälp av extern expertis och lokala entrepre-
nörer arbetat med en förprojektering som baserar sig på att uppfylla bärighetskrav
motsvarande BK2 enligt Vägverkets normer. Samtliga vägar i området har 
besiktigats. Kalkylen är baserad på besiktningen av området och beskriver alltså
nödvändiga åtgärder.

Denna undersökning visar att ca 40% av vägnätet har bärighetsproblem och kräver
ombyggnad. Den lokala huvudentreprenören har kontinuerligt under mer än 15 år
svarat för underhåll av vägnätet med grävarbeten, dräneringar, förstärkningar,
nerläggning av avvattningstrummor, dikning, hyvling, saltning, halkbekämpning
samt plogning.

Till sin hjälp har entreprenören anlitat ett antal andra vägexperter med särkom-
petens. Kombinationen av denna omfattande praktiska erfarenhet och den externa
expertisens kunskap och erfarenhet ger Kummelnäs Vägförening en närmast unik
kännedom om vägarnas skick.

Hur kostnaderna kommer att fördelas mellan fastigheterna inom planområdet
kommer, som kommunen redan beskrivit för enskilt huvudmannaskap, att bestämmas
i en kommande anläggningsförrättning. Nedan redovisas en fördelning av kost-
naderna som följer samma modell som kommunen använt i sin dokumentation.

Kummelnäs vägförening har för avsikt att den utbyggnad av VA som sker ska
bygga på principen om att området utanför vägbanan, i huvudsak dikesbakslänten
används för nedläggning av VA-nätet. I undantagsfall kommer VA-ledningar, för
korta sträckor, att läggas under körbanans ytterkant.

Att förlägga VA-ledningar i vägkroppen innebär att man samtidigt förstör väg-
kroppen, vilket sedan kräver en totalombygnad av hela vägen, en omotiverad
åtgärd som leder till orimliga kostnader. KVF avser att följa samma praxis som
gäller på statens Vägverk, nämligen att inga anläggningar läggs i vägkroppen om
inte det av särskilda skäl så kräves. Genom att förlägga VA utanför vägen så går
det att behålla grusvägarna och därmed områdets karaktär. Detta ligger helt i
linje med vad 83% av fastighetsägarna i området vill (enligt enkät).



Vägföreningen redovisar två kalkyler:

• Alternativ 1 Ombyggnad av 40% av vägnätet, enligt ovan
• Alternativ 2 Ombyggnad av hela vägnätet (mer jämförbar med kommunens ”värsta
scenario”-kalkyl)

Kostnaderna är inklusive moms och baserar sig i båda fallen på antagna nivåer för de
krävda åtgärderna (d.v.s. ungefär samma antagande om prisnivån som kommunen i sin
dokumentation uttrycker på följande sätt ”Priserna är en sammanvägning av senaste
entreprenadpriser.”) På samma sätt som i det kommunala alternativet är alla kostnader
preliminära uppskattningar.

Alternativ 1
Ombyggnad av 40% (enligt besiktning)

Summa anläggningskostnader 6.700.000 kronor

Antal    Andel    Antal x andel Totalt per fasttyp Per fastighet

Permanentbost. 32    0,6    19,2    2 202 740 kr    68 836 kr
Fritidsfast. 49    0,8    39,2    4 497 260 kr    91 781 kr
Summa:    81         58,4    6 700 000 kr     

Sker en fördelning där varje fastighet åsätts andelstalet 1,0 blir kostnaden per fastighet ca 83.000 kr.

Alternativ 2
Ombyggnad av hela hela vägnätet

Summa anläggningskostnader 9.200.000 kronor

Antal    Andel    Antal x andel Totalt per fasttyp Per fastighet

Permanentbost. 32    0,6    19,2    3 024 658 kr   94 521 kr
Fritidsfast. 49    0,8    39,2    6 175 342 kr    126 027 kr
Summa:    81         58,4    9 200 000 kr   

Sker en fördelning där varje fastighet åsätts andelstalet 1,0 blir kostnaden per fastighet ca 114.000 kr.

Kummelnäs vägförening avser att behålla grusbeläggningen på vägarna. 

De markområden som idag ägs av Sågsjöns FF och som klassas som parkmark i

detaljplanen kommer även efter planläggning att kvarstå i Sågsjöns FFs ägo vid

enskilt huvudmannaskap.


