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Remissvar på det utställda detaljplaneförslaget Björnberget, Område E i 
Kummelnäs. 
 
Kummelnäs Vägförenings styrelse lämnar härmed följande synpunkter på det 
framlagda detaljplaneförslaget Björnberget, Område E i Kummelnäs. 
 
HUVUDMANNASKAP 
�

Kummelnäs Vägförening består av 748 medlemsfastigheter och förvaltar 
drygt 19 km väg. Styrelsen anser det vara en förutsättning för rationell 
drift av föreningens vägar att hela området förvaltas som en enhet. 
Vägföreningen har 52 års erfarenhet av drift av vägnätet med dess smala  
och slingrande grusväger och har genom åren lyckats hålla en låg 
driftkostnad, under den senaste femårsperioden ca 10 kr/kvm och år. 
Detta ska jämföras med kommunens schablon på, enligt uppgift från väg- 
ingeniör Per Johnsson, ca. 25 kr/kvm per år. 
 
Inför planläggningsarbetena i Kummelnäs, har styrelsen ansett det 
viktigt att rådfråga samtliga medlemmar om de i fortsättningen önskar 
enskilt eller kommunalt huvudmannaskap. Vägarna kan inte skötas bitvis 
av Nacka Kommun och bitvis av Kummelnäs Vägförening eftersom det 
försämrar möjligheterna för rationell drift. Dessutom har tjänstemännen  
otvetydigt förordat asfalterade vägar, medan KVF vill behålla grusvägarna. 
 
Varje medlem har med post tillsänts en "röstsedel" och de inkomna 
rösterna har sammanställts. Frågan har uppenbarligen väckt stort 
intresse bland medlemmarna. Svarsfrekvensen var 72%, av de svarande  
inom hela Kummelnäs Vägförenings område är 83% för ett fortsatt enskilt 
huvudmannaskap. Av de boende inom det nu aktuella Område E är 88% för  
ett fortsatt enskilt huvudmannaskap. 
 
Styrelsen känner sig bunden till att framföra medlemmarnas vilja och 
anhåller om att de ansvariga politikerna hörsammar våra medlemmars 
vilja. Annat vore att visa en bristande respekt för lokal demokrati. 
 
- Kummelnäs Vägförening förutsätter därför fortsatt enskilt 
huvudmannaskap 
 



 
VÄGKROPPENS BÄRIGHET 
�

I vägkroppens bärighet torde den största delen av kostnaden för 
vägombyggnationer ligga. Det är därför av största vikt att kraven här 
inte leder till en för nyttjandegraden överdimensionerat resultat vilket  
skulle orsaka orimliga kostnader för de boende. 
 
I den här frågan har vägföreningens kontakter med andra kommuner i länet 
visat att man inte arbetar med generella normer utan ser till den 
faktiska trafikmängden. Man har heller inte sett det som ekonomiskt 
försvarbart att bygga om enbart för att "vara på den säkra sidan". Ett 
exempel som tål att nämnas är detaljplaneområdet "Gamla vägen" i 
Upplands Väsby kommun som vann laga kraft under år 2000, här har man 
behållit grusvägen i, i stort sett, befintligt skick utan vare sig 
bärighetsförbättring eller breddning.  
 
Vid kontakter med andra kommuner i länet har vi kommit fram till: 
Vaxholm:   - Ingen generell policy för bärighetshöjande åtgärder 
Värmdö:   - Vägarna anpassas till områdets karaktär 
Sigtuna:   - Utbyggnad i mån av behov och förutsättningar på plats 
Vallentuna:  - Oftast dimensioneras vägar i bostadsområden ganska lågt 
Upplands Väsby: - Bygger inte mer än de boende vill betala för 
Västerhaninge:  - Inga krav på bärighet enligt mark AMA 
 
I vägföreningens diskussioner med Nacka kommun hävdas att kravet på mark 
AMA klass 2 kan hänföras till PBL. Styrelsen har kontaktat Vägverkets 
juridiska avdelning för att få deras syn på frågan. Det svar vi 
därigenom fått visar tydligt och klart att det inte finns någon juridisk 
koppling mellan PBL och mark AMA. 
 
- Kummelnäs Vägförening förutsätter att bärighetskravet mark AMA98 klass 
2 tas bort ur detaljplanen och ersätts med krav på nödvändiga punktvisa 
insatser vilka fastställes genom vägsyn så “att vägarna skall motsvara 
Bärighetsklass 2 (BK2)”, den av Statens Vägverket mycket ofta tillämpad 
standard, för övrigt samma bärighetskrav som gäller för Skanstullsbron! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nacka Kommuns sakkunnig inom Väg och Park har till styrelsen framfört 
två för planering av vårt område centrala synpunkter vilka Vägföreningens 
styrelse här med kraft vill tillbakavisa. Dels är de ogrundade och dels, om  
de skulle genomföras skulle orsaka fullständigt onödiga kostnader för våra 
medlemmar. 
 

1. “införande av LPS förutsätter asfalterade vägar”.  Enbart om VA ledningar  
förläggs I vägkroppen stämmer detta påstående.  Ett sådant förfarande skulle 
dock skapa en obalans I vägkroppens bärighet och därmed kräva helt 
omotiverad ombyggnad av hela vägkroppen.  
Vägföreningen har för avsikt att rörlägga I dikesbakslänten eller utanför 
vägbanan, vilket sparar miljontals kronor. Att särskilt notera är att såväl Statens 
Vägverk som åtskilliga andra kommuner vars sakkunniga vägföreningen 
rådfrågat tillämpar samma placering som vägföreningen förordar. 
 

2. “Våra krav skall skydda kommunen mot framtida kostnader för väg- 
ombyggnation.”   Det är av avgörande betydelse att inse att så länge vägför- 
eningen är huvudman, så kan inga kostnader övervältas på kommunen. Om 
eventuella brister I upprustning av vägnätet skulle uppdagas I framtiden, så är 
det föreningens medlemmar som bär det ekonomiska ansvaret. 
Vidare så förhåler det sig så, att OM vägföreningens medlemmar I framtiden 
skulle yrka för en kommunalisering av vägarna, så har kommunen all rätt  
att ställa vilka (rimliga) krav den vill beträffande vägstandarden innan området 
skulle övertas av kommunen.  
 
 
 
KLAUSUL OM BYGGLOV 
 
Begränsningen att bygglov inte kan ges förrän vägarna byggts ut enligt 
föreskrifterna i detaljplanen förefaller onödig och vår bedömning är att 
den inverkar mycket negativt för de trångbodda i området. Vägföreningen 
föreslår att byggtrafiken regleras i avtal om när i tiden transporter 
kan ske med de boende som önskar bygga omedelbart efter att detaljplanen 
vinner laga kraft. 
 
Till exempel ser vi inget som helst hinder för byggande under tiden från 
att planen vinner laga kraft till dess att väg- & VA-arbetena påbörjas, 
en tid som ju är åtskilliga månader. I de fall byggtrafik orsakar skador 
på vägarna kan vi redan idag med gällande förrättning som stöd debitera 
extra avgifter för uppkomna skador. 
 
- Kummelnäs Vägförening förutsätter att klausulen ersätts med en 
bestämmelse som innebär att ovan nämnda avtal ska träffas med föreningen 
innan byggnation kan påbörjas 
 



 
AVSLUTNING 
 
Sammanfattningsvis vill styrelsen hävda att enskilt huvudmannaskap är 
det enda alternativ som våra medlemmar är villiga att acceptera eftersom 
det är en förutsättning för fortsatt inflytande i områdets utveckling, 
bibehållna grusvägar samt bibehållande av den särprägel som så väl 
utmärker Kummelnäs och har gjort området så eftertraktat och älskat. 
 
 
Vänliga hälsningar 
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