
Kummelnäs 6 oktober 2003

Till: Medlemmar boende inom detaljplaneområdet ”Kummelnäs Söder om Grävlingsberg”

Med anledning av att ni i förra veckan blivit informerade av Nacka kommun om att detaljpla-
neförslaget för området Söder Grävlingsberg nu ska ställas ut, lämnar Kummelnäs Vägförening
bifogade information. 

Informationen gäller principer och antagna kostnader för upprustning av vägarna i enskild regi
(dvs alternativ B i utställningen).  

Som framgår av bilagan visar vägföreningens kalkyl på betydligt lägre kostnader än vad kom-
munens ombyggnadsplaner innebär, enligt Genomförandebeskrivningen. Enligt styrelsen har
kommunen valt en ”överupprustning” som varken motiveras av den förväntade ökning av tra-
fiken, eller tar hänsyn till vägarnas faktiska skick.  

Vägföreningens kalkyl presenterades för kommunen i maj i år. Trots intensivt arbete för att
förmå kommunen att presentera vägföreningens kalkyler på ett tydligt sätt, som en del av
genomförandebeskrivningen, har vi inte fått gehör för våra krav. 

Jag känner mig bestört över tjänstemännens bristande respekt för den självklara öppenheten
som istället borde präglat informationen på vilken varje fastighetsägare förväntas ta ställning
till om vägarna skall förvaltas av KVF eller bli kommunala.  Särskilt med tanke på tjänstemän-
nens vetskap om att 86% av de boende röstat för enskilt huvudmannaskap. 

Eftersom vägföreningen anser det vara av största vikt att medlemmarna får veta att det finns
billigare alternativ än kommunens föreslagna "standardupprustning" delar vi på eget initiativ
ut denna kalkyl separat.  

Med ett enskilt huvudmannaskap kan vi med stor insyn från medlemmarna på ett kostnads-
effektivt sätt göra nödvändiga, men inte överdimensionerade, förbättringar av vägnätet. 

Oavsett vad du föredrar, utnyttja din demokratiska rättighet och skriv ett remissvar till 
kommunen senast 7 november så att de boendes vilja blir tydlig för våra politiker.

Ta del av materialet! 

Med vänlig hälsning, 

Victor Brott  
Ordförande i Kummelnäs Vägförening 

Eolsudde 3, 132 37 Saltsjö-Boo 
Tel: 747 90 00    Mobil: 070 547 8850 
Email: victor@fotojournalisten.se 

Kummelnäs Vägförening



Kummelnäs
Sista chansen att påverka

Utställning av plan-
förslaget för Kummelnäs

söder om Grävlingsberg

kummelnäs kapell
Lördagar  4, 11, 18/10  & 1/11 Klockan 11:00 - 15:00

www.kummelnas. se    arrangörer : östra  kummelnäs  fast ighetsägarförening, kummelnäs  vägförening,
r isets  tomtägareförening  &  norra  hagens  fast ighetsägarförening

Framtid

Senast 7 november ska kommunen ha ditt svar

Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap?

Grus eller Asfalt?

Vad ska vägarna få kosta?

Hur ska din fastighet påverkas?

Dessa och fler frågor kan du påverka genom
att skriva ett remissvar. På utställningen finns 

datorer och skrivare tillgängliga.

Boo Områdesnämnd efterlyser särskilt att
man svarar om enskilt eller kommunalt

huvudmannaskap i sitt remissvar.

Gå på utställningen så ser ni planförlaget i detalj!
Där finns även datorer och skrivare för att underlätta remisskrivandet för våra medlemmar.



Tillägg från Kummelnäs Vägförening till ”Ekonomiska Frågor” i 
Genomförandebeskrivningen för Kummelnäs Söder om Grävlingsberg

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 10% 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 86% av fastighetsägarna inom planområdet vill (enligt enkät).



Vägföreningen redovisar två kalkyler:
• Alternativ 1 Ombyggnad av 10% 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 10% (enligt besiktning)

Antal    Andel    Antal x andel Totalt per fasttyp Per fastighet
Villor 62 0,6 37,2 1 391 074 kr 22 437 kr
Fritidshus 122 0,8 97,6 3 649 698 kr 29 916 kr
Obebyggda 29 1 29 1 084 439 kr 37 394 kr
Förskola 1 2 2 74 789 kr 74 789 kr
Summa: 214 165,8 6 200 000 kr

Alternativ 2
Ombyggnad av hela vägnätet (mer jämförbar med kommunens ”värsta scenario”-kalkyl)

Antal    Andel    Antal x andel Totalt per fasttyp Per fastighet
Villor 62 0,6 37,2 3 544 994 kr 57 177 kr
Fritidshus 122 0,8 97,6 9 300 844 kr 76 236 kr
Obebyggda 29 1 29 2 763 571 kr 95 296 kr
Förskola 1 2 2 190 591 kr 190 591 kr
Summa: 214 165,8 15 800 000 kr

Kummelnäs vägförening avser att behålla grusbeläggningen på vägarna. 

De markområden som idag ägs av Kummelnäs Östra Fastighetsägarförening och Risets
Tomtägareförening som klassas som parkmark i detaljplanen kommer även efter 
planläggning att kvarstå i dessas ägo vid enskilt huvudmannaskap.

Ovanstående ”Alternativ 2” kan jämföras med det Kommunala alternativet utklippt 
från Genomförandebeskrivningen i planhandlingarna:


