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   Till: Anders Ekengren, stadsbyggnadsdirektör 

    Ulf Chricton, exploateringschef 

    Anders Lind, VA-chef 

    Dag Björklund, teknisk direktör 

    Erik Langby, kommunalråd 

    Mats Gerdau, tillträdande kommunalråd 

    Cathrine Bergenstråhle, ordf. miljö- & stadsbyggnadsnämnden 

    Gunilla Grudevall-Steen, ordf. tekniska nämnden 

    Samtliga 128 fastighetsägare i område G 

 

Vägar och VA i område G i Sydöstra Kummelnäs 
 

Den här skrivelsen handlar inte om vem som har makten att besluta – 

vägföreningens styrelse vet att kommunen har all makt över detaljplanering och 

VA-utbyggnad. 

 

Den här skrivelsen handlar om hur sunt förnuft och rättvisa tillämpas –  

och även där ligger det i kommunens makt att tillse att så sker. 

 

 

Detaljplaneringen för område G drogs igång med de bästa intentioner från politiskt 

håll. Planeringen skulle göras på ett enkelt sätt med snabb VA-utbyggnad och 

villabyggrätt på befintliga fastigheter, alltså inga tillkommande fastigheter. 

Vägföreningen skulle ges fortsatt ansvar för vägarnas utformning och att de uppfyller 

detaljplanens krav.  

 

Så långt allt väl - men sedan gick något snett. 

 

Med avsiktsförklaringen för detaljplaneringen och en av WSP utförd geoteknisk 

undersökning som underlag drog kommunens tjänstemän slutsatser som skulle 

komma att fördröja projektet i många år. Avsiktsförklaringen och WSP-rapporten har 

använts för att till varje pris påtvinga vägföreningens medlemmar stora kostnader för 

ombyggnationer av vägarna som inte behövs för att uppfylla detaljplanens vägkrav. 

 

”Detta innebär att vägkroppen ska vara dimensionerad för en trafikmängd på mer än 

50 lätta fordon/veckomedeldygn samt för mer än 10 tunga fordon/veckomedeldygn 

med ett axeltryck på 10 ton och boggiaxeltryck på 16 ton.” 

 

De boende förväntas av kommunen att gå in i projektet med, mer eller mindre, ”öppen 

plånbok”. De förväntas utan takpris eller några som helst garantier gå in i en 

gemensam samordnad entreprenad tillsammans med kommunens VA-utbyggnad. 

Kommunen har först under hösten 2012 anlitat en konsult som ska räkna fram en 

uppskattning av vad det kan röra sig om för belopp, dock utan någon som helst garanti 

för det verkliga utfallet. Denna prisuppgift har kommunen i sex månader sagt vara 

omöjlig att få fram innan upphandling enligt LOU har genomförts (men i angränsande 

Björnberget har kommunen kunnat garantera ett takpris utan upphandling). 
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Den stora orättvisan 
 

Den stora orättvisan ligger i hur de boende i område G behandlas jämfört med 

intilliggande områden, här följer en beskrivning: 

 

Nordöstra Kummelnäs & Grävlingsberg (DP391) 

 Detaljplanen ställde krav på vägarnas bärighet och vägföreningen ansvarar för 

att dessa uppfylls. 

 Kommunen byggde ut VA i en egen entreprenad. 

 Vägföreningen genomförde därefter kompletterande arbeten efter eget ansvar, 

inklusive bärighetsförbättringar på sträckor där det behövdes. 

 De boendes kostnad för projektet slutar på ca 11 Mkr (att jämföra med 

kommunens beräknade kalkyl för väg- och naturmarksarbeten på ca 36 Mkr 

inklusive indexuppräkning) 

 

Västra Kummelnäs /område F (DP497) 

 Detaljplanen ställde krav på vägarnas bärighet och vägföreningen ansvarar för 

att dessa uppfylls. 

 Vägföreningen utför arbeten för att uppfylla kraven i detaljplanen, gäller 

främst vägavsnitt som inte tidigare ingått i föreningens skötselansvar. 

 Kommunen kommer att bygga ut VA i en egen entreprenad. 

 I kommunens VA-entreprenad ingår också ett antal ”kritiska sträckor” där 

vägarna ska byggas om, för detta betalar de boende ett fast pris. 

 Projektbudgeten för de boende ligger på totalt 19 Mkr, varav de kritiska 

sträckorna utgör ca 9 Mkr. 

 

Björnberget / område E (DP506) 

 Detaljplanen gav kommunalt huvudmannaskap. 

 Vägföreningens ansvar upphörde 2011-10-31, via en lantmäteriförrättning. 

 Kommunen bygger ut VA och bygger om vägarna i en egen entreprenad. 

 De boende är garanterade takpris för gatukostnaderna. 

 

Om man tillämpar sunt förnuft och rättvisa är det inte rimligt att behandla olika 

delområden på så olika sätt, även om det är juridiskt möjligt. 

 

 

Vägföreningens kunskaper om sina vägar 
 

Redan på ett av de första projekteringsmötena för VA som kommunen bjöd in 

vägföreningen till påpekade vägföreningen på ett antal vägavsnitt där vägkroppen 

vilar på sämre underlag (t.ex. lera), och som vägföreningen hade för avsikt att byta ut 

för att uppfylla detaljplanens bärighetskrav. Och resultaten av den geotekniska 

undersökningen visade sig stämma med vägföreningens underlag till nästintill 100% 

med vägföreningens analys. 

 

Dessa sträckor har vägföreningen givetvis för avsikt att bygga om och förbättra. 



KUMMELNÄS VÄGFÖRENING  Styrelsen  2012-11-14 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kummelnäs Vägförening  Eolsudde 3, 132 37 Saltsjö-Boo 
www.kummelnas.se/kvf  070 - 547 88 50 
 Sida 3 av (3) 

 

Så till den tekniska frågan 
 

I diskussionerna om kommunens försök till påtvingande av vägombyggnationer har 

kommunen hela tiden anfört skaderisk för VA-ledningarna som argument. Något 

konkret svar på hur ledningarna skulle kunna skadas har dock inte kunnat lämnas. 

 

Den urskiftning av vägkroppen som diskuteras avser vägöverbyggnaden ner till ca 50 

centimeters djup. VA-läggningen görs på ca 100 centimeters djup vid förläggning 

med isolerlåda och på ca 170 centimeters djup vid frostfri förläggning (båda 

alternativen är aktuella i område G). I stora delar av området kommer förläggnings-

djupet att innebära att VA-ledningarna läggs i en sprängd ledningsgrav, där risken för 

rörelser är minimal. 

 

Vägföreningen har vid ett flertal tillfällen ställt frågan hur överbyggnaden på den del 

av vägen som inte behöver grävas upp för VA-läggningen skulle kunna påverka 

ledningarna då dessa ligger på så avsevärt mycket större djup. Något mer konkret svar 

än att det skulle kunna bli sprickbildning (ytskada) i skarven mellan de olika delarna 

av vägöverbyggnaden har inte lämnats. 

 

 

Fyra tydliga frågor till förvaltningscheferna 
 

Vägföreningen kräver tydliga och konkreta svar på följande frågor: 

 

1. Varför är det skärpta krav och förhöjda kostnader för område G jämfört med de tre 

angränsande detaljplanerna? I synnerhet med tanke på att det inte tillåts en enda 

tillkommande fastighet. Vad blev förenklat i område G? 

2. Varför kan inte ett takpris tillämpas i område G? Takpris har kunnat lämnas i 

angränsande Björnberget samt fast pris i Västra Kummelnäs, utan upphandling. 

3. I de fall de översta 50 centimetrarna inte skiftas, vad är den förhöjd risken att VA-

ledningarna skulle kunna skadas? Förklara konkret med exempel. 

4. Vägföreningens lösning är att utföra och bekosta urskiftning av resterande del av 

vägkroppen vid sidan av VA-schakten efter VA-utbyggnaden. Det är det logiska 

arbetssättet, vilket förvaltningscheferna borde inse. Notera att styrelsen medger 

kommunen oinskränkt rätt att utföra oanmälda besiktningar under byggtiden. 

Varför kan inte vägföreningen tillåtas göra så? 

 

 

Avslutningsvis vill vi göra er uppmärksamma på att inte en enda anmärkning har 

gjorts av kommunen på de utförda vägarbetena inom DP19 (1989-1991), 

Sågsjöhöjden (1999-2000) eller Nordöstra Kummelnäs (2007-2010). 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Victor Brott  

Ordförande  

Email: victor@fotojournalisten.se 


