
Kompletterande projektuppföljning per 141031 – sektion 2C 
 

Denna projektuppföljning är ett komplement till verksamhetsberättelsen för sektion 2C 

(Västra Kummelnäs) verksamhetsåret 2014 (perioden 2013-11-01–2014-10-31) samt 

planerade arbeten efter 141031. 

 

Utförda arbeten under verksamhetsåret (131101-141031) 

 

Ekonomisk sammanställning 

 

Totala kostnader perioden 
131101-141031 3 907 483 kr 

  

Utfört av (betalt till) Delbelopp 
% av 
total Avser 

Nacka kommun (Frentab) 3 385 395 kr 86,6% kritiska sträckor 

VFAB 68 196 kr 1,7% Wiboms, dagvattentrummor, staket 
farfarsbadet, diverse 

Frentab 263 394 kr 6,7% slitlagergrus, bärighetsförbättring, 
dagvatten 

Regententreprenad/Hannus 13 862 kr 0,4% Wiboms 

Framstegspartner 156 818 kr 4,0% projektledning och ekonomihantering 

Firma Tommy Lundberg 2 515 kr 0,1% projektledning 

Nilsson & Larsson 
(vibrationsmätning) 

4 403 kr 0,1% vid sprängning Skansstigen 

Boo Miljö- & Naturvänner 5 000 kr 0,1% Wiboms 

Inlösen mm 7 900 kr 0,2% enligt lantmäteribeslut 
 

Nacka kommun (Frentab) - kritiska sträckor: 86,6% av årets kostnader 

Formalia kring ”kritiska sträckor” beskrivs i verksamhetsberättelsen (årsbokslutet sida 9) och 

utgår från genomförandeavtalet för detaljplaneområdet. På de kritiska sträckorna ingår 

förutom själva vägkroppen även hanteringen av diken/dagvatten och intilliggande slänter.  

De sträckor som utförts under 2014 är: 

 Sågsjövägen (två avsnitt, ca 50+50 m vid de båda anslutningarna mot Kummelnäsv.) 

 Norrbys väg (två avsnitt, ca 100+90 m på de båda sidorna av sankmarken) 

 Spångvägen (ca 40 m vid anslutningen mot Solviksv.) 

 Djupadalsvägen (ca 40 m vid anslutningen mot Solviksv.) 

 Backamovägen (tre avsnitt, ca 25+15 m vid anslutningen mot Djupadalsv. och ca 65 

m vid anslutningen mot Solviksv.) 

 Hattstugevägen (ca 45 m vid anslutningen mot Backamov.) 

 

VFAB (Arne Björkman med underentreprenörer): 1,7% av årets kostnader 

Under året har VFAB utfört en del arbeten med mindre omfattning, främst inom naturmark 

eftersom kommunens VA-entreprenad haft företräde inom vägmark. Arbetena är: 

 Ristransport från röjning på Wiboms tomt 

 Trummor till Wiboms 

 Staket vid Farfarsbadet (vid Sågsjövägens skaft mot Sågsjön) 

 Mindre kompletterande arbeten 

 

Frentab: 6,7% av årets kostnader 

I samband med Frentabs arbeten åt kommunen för VA har vägföreningen gjort en del 

tilläggsbeställningar för arbeten längs vägarna, dessa har varit: 

 Slitlagergrus till hela vägnätet (kommunen bekostar spridningen) 

 Dagvattenarbeten vid Spångvägen 

 Bärighetsförbättring på del av Hattstugevägen 

 Komplettering av infartstrummor 

 Förlängd asfaltering av Sågsjövägens anslutningar mot Kummelnäsvägen 



Regententreprenad (Jari Hannus): 0,4% av årets kostnader 

Vid arbetena med att ersätta äldre rörläggningar på Wiboms tomt utförde Regententreprenad 

merparten av grävarbetena av Regententreprenad med en mindre grävmaskin för att inte 

onödigtvis skada intilliggande naturmark. 

 

Framstegspartner (Anders Lundell): 4,0% av årets kostnader 

Avser projektledning och ekonomihantering. Bland annat byggledning, deltagande i 

byggmöten med kommunen och Frentab, kontakter med leverantörer, kontakter med 

medlemmar, debitering och avprickning av inbetalda avgifter samt bokföring för sektionen. 

 

Firma Tommy Lundberg: 0,1% av årets kostnader 

Under en del av Anders Lundells semester ersattes han av Tommy Lundberg vid byggmöten 

med kommunen samt löpande kontakter. Denna tid fakturerades. 

 

Nilsson & Larsson: 0,1% av årets kostnader 

Inför VFAB’s arbeten på Skansstigen monterades vibrationsmätare för att säkerställa att 

gränsvärden för vibrationer inte överskrids. 

 

Boo Miljö- & Naturvänner: 0,1% av årets kostnader 

Boo Miljö- & Naturvänner besitter goda kunskaper om naturvård. För att på bästa sätt bevara 

artrikedomen och utveckla Wiboms tomt (den gamla trädgården vid Solviksv./Spångv. Med 

många inplanterade växter) till ett rekreationsområde har vägföreningen tagit hjälp av dem. 

 

Inlösen mm: 0,2% av årets kostnader 

Inlösen av mark för vägområdesbreddningar samt ersättning för staket, murar, träd etc betalas 

enligt lantmäteriets tidigare beslut. På vissa ställen har detaljplanen istället föreskrivet 

intrångsersättning för vägslänter inom Z-område (en planbestämmelse). Under året har detta 

varit aktuellt längs en del av Djupadalsvägen. 

 

 

Beställda arbeten som utförs under hösten 2014 (fakturerade efter 141031) 

Följande arbeten är beställda av VFAB under oktober. De planeras utföras i okt/nov samt 

faktureras i december. Redovisade som ”Ofakturerat” under rubrikerna ”Körvägar” respektive 

”Gångvägar…” i den ekonomiska projektredovisningen (omfattar samtliga år) för hela 

ombyggnadsprojektet i 2C/Västra. Arbetena är: 

 Borttagning av staket/stolpar vid inlöst mark på Backamov. nr 34 

 Borttagning av trästaket bort på inlöst del (inkl stolpar) Backamov. nr 13 

 Borttagning av 9 staketstolpar 1:680+11:77 på inlöst mark/Z vid Djupadalsv nr 11+9 

 kvarvarande staketstolpe tas bort mittemot infart till Hattstugev nr 4 

 Flytt av ca 25 m gärdsgård 11:114 enl avtal på Lilltorpsv. vid bussvändplan 

 Borttagning av en trästolpe från dubbelgrund på 1:823, Norrbys v 8 

 Borttagning av en staketstolpe & del av staket vid tomtgräns, Norrbys v 6/8 

 Borttagning av staket vid inlöst hörnavskärning 1:786 mot korsningen 

Solviksv/Backamov 

 Borttagning av trådstaket och 4 små tallar utanför gräns vid Solviksv. nr 26 (1:870) 

 Borttagning av trådstaket och grind (inkl stolpar) på inlöst del, Sågsjöv nr 3 (1:577) 

 Borttagning av en staketstolpe på inlöst del (kapa staket), Sågsjöv. nr 7 (1:624) mot 

Norrbys v. 

 Hörnavskärning 1:680 på inlöst mark i korsningen Solviksv/Djupadalsv. 

 Höjning av dikesbotten och väg vid Backamov nr 5 

 Justering av dikesdjup 75-100 cm på Badhusv (norra sidan) vid Kummelnäsv. 

 Avrinning i sidled mellan sten och belysningsstolpe vid vändplan på Lilltorpsv. 

 Vägavsmalning (markarbeten del 1) vid berg vid Solviksv nr 31/32 

 Justering av nertryckt vägkant mot diket på norra sida av Solviksv, öster Backamov. 

 Dikesjustering vid kritisk sträcka på nordvästra sidan vid Sågsjöv nr 2 

 Höjning av dikesbotten och väg vid Sågsjöv nr 18 

 Dikning och trummor vid Solviksv nr 10-16 

 Extra trumma under Backamov vid asfaltsanslutning mot Kummelnäsv 

 Trumma i dike vid elstolpe vid Backamov nr 2 



 Sammankoppling mellan vägtrumma och infartstrumma, Backamov nr 26 

 Täckning över infartstrumma, Badhusv nr 15 

 Rensbrunn mellan infartstrummor. Lilltorpsv mellan nr 3 & nr 5 

 Infartstrumma, Solviksv nr 31 (södra infarten) 

 Trumma under "ingången" mot Wiboms, vid korsningen Spångv/Solviksv 

 Byta 4 st infarts/grind-trummor till D=300mm, längs Sågsjöv mellan Norrbys och 

skaftväg 

 Mindre breddning 0,5*10 meter, vid vändplan på Sågsjövägen 

 Fyllning och rör under sandlåda vid nr 36 på Backamov. 

 Knallen i diket vid Lilltorpsv nr 3 

 Såga stubbe och snygga till bakom elskåp vid korsningen Norrbys v/Sågsjöv 

 Förbättra "brofästena" vid bron mellan Lilltorpsv och Bonäsv samt grusa stigen 

mellan bron och Lilltorpsv 

 Gångramp med trumma under vid Farfarsbadet, vid vändplan på skaft Sågsjöv. 

 

Övriga planerade arbeten 

Beräknade/uppskattade kostnader finns redovisade som ”Beräknat återstående” i den 

ekonomiska projektredovisningen (omfattar samtliga år) för hela ombyggnadsprojektet i 

2C/Västra. Arbetena är: 

 Nytt staket samt flytt av grindstolpar 1:655 enligt avtal 

 Borttagning av häck, träd etc vid 1:814 enligt inlösenbeslut 

 Höjning av del av Norrbys väg över sankmarken 

 Höja körbanan ca 20 cm vid Backamov nr 5 och Sågsjöv nr 18 

 Vägavsmalning vid Solviksvägen nr 31 

 Mötesplatser, markarbeten och skyltning 

 Vägbelysning 

 Vägnamnskyltar av samma typ som i Nordöstra Kummelnäs (enligt mall från 

ursprungliga skytar i området) 

 Borttagning av utskjutande bergklack vid Backamov nr 22 

 Förbättra bron mellan Lilltorpsv och Bonäsv 

 Ny stig och lekplats enligt detaljplan vid ”dagistomten” 

 Barnvagnsskenor i trappan mot Näckdjupet 

 ”Åsnetrapp” med räcke på stig mellan vändplan Badhusv och Solviksv 

 Lekplats/motion på Wiboms tomt 

 Flis till stigar på Wiboms tomt 

 Spänger/minibroar inom Wiboms tomt 

 Infotavla om Wiboms tomt 

 Stig/gångmöjlighet från södra delen av Wiboms tomt till bron vid Spångvägen 

 

 

 

 

 

För frågor av praktisk karaktär kontakta föreningens projektledare Anders Lundell, 073-

4026197. 

 

Victor Brott,Ordförande Kummelnäs Vägförening 

victor@fotojournalisten.se 


