
Styrelsernas förslag för vägrenovering 2015 
Styrelserna föreslår att en vägrenovering genomförs under det kommande året 
med följande budget: 

 Långalma-Lösholmen Lösholmen-Tögen 
Ytbeläggning 206000 106000 
Förstärkningsarbeten 216000  
Etableringskostander ytbeläggning 8000 8000 
Högst prioriterade förarbeten 60000 6000 
Lägre prioriterade förarbeten och 
oförutsedda utgifter 

125000 50000 

SUMMA: 615000 170000 
 

Vägarna som Långalma-Lösholmen och Lösholmen-Tögen vägsamfälligheter 
förvaltar är i behov av renovering. Styrelserna har därför haft två möten under 2015 
för att planera en gemensam vägrenovering.  

Ted Edberg har haft kontakt med entreprenörer. Efter en syn av vägen har Svevia 
lämnat en offert på ny ytbeläggning samt förstärkningsarbeten på sträckor där de 
bedömde att det behövs. Henrik Swedén har tagit in en kompletterande offert från 
Skanska. 

Vid mötet i februari ansåg vi att det vore olämpligt att kosta på den förslagna 
renoveringen av vägen utan att först göra arbeten som förbättrar vägens bärighet. 
Problemet är att vägkroppen inte torkar upp tillräckligt snabbt vid snösmältning och 
nederbörd. När det är vatten i vägkroppen blir bärigheten dålig och det bildas t.ex. 
spår. Det gäller alltså att få bort vatten från vägen på ett bättre sätt än nu är fallet.  

För att kunna uppskatta kostnaderna för sådana förberedande arbeten utförde Bo 
Bergström, Christer Falkenberg och Jan Andersson en vägsyn under senvintern. 
Christer och Bo sammanställde en karta och lista på föreslagna åtgärder (se följande 
sidor) och Bo tog in en offert från entreprenören B O Johansson som gav en 
prisuppgift på de högst prioriterade åtgärderna, t.ex. dikning eller stödfyllning på de 
sträckor som är i sämst skick.  

Vid det gemensamma styrelsemötet i april kom vi fram till att vi borde genomföra 
vissa arbeten utöver de absolut nödvändigaste. Det gäller t.ex. borttagning av träd 
och stenar nära vägbanan, kompletterande släntning och dikning, och enstaka 
sprängningsarbeten vid behov. 

De föreslagna förarbetena kommer att förlänga livslängden på ytbeläggningen. Vi 
bedömer att det motiverar kostnaderna.  

 

/Styrelserna för Långalma-Lösholmen och Lösholmen-Tögen, maj 2015 
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Allmänna åtgärder:
Generellt: hela vägen behöver släntas och dikas från beläggningskant till dikesbotten.
Vägkanterna behöver hyvlas för att fåbort gräs som vuxit in på beläggningen.
Vid samtliga vägtrummor fördjupas in och utlopp (slamfälla).

En antal träd som står nära vägbanan behöver fällas och stubbarna tas bort för att underlätta underhåll.

Trumma 4: undersök om betongrör glidit isär (grus rinner ner i trumma).

Trumma 5: utlopp igenslammat (stopp i Kristers åker?) OBS! Telekabel).

Trumma 10: höger sida av vägslänt sänkes och diket fördjupas. Vatten söker sig in i vägkroppen.
Kanske det är berg som styr in vattnet?

Efter trumma 12: Lägg ut tät rörledning och stödfyll hög slänt (körbana skjuter ut i vägdiket)
Berg som styr ut vattnet?

Spec:

Trumma 2: Släntas 15+10, båda sidor
    3: Båda sior 10 m
                 4: Båda sidor 20+15m efter 4 10+10m
                 5: Slänt
                 6: 
                 7: Båda sidor före och efter 50?
                 8: Släntas
                 9: Släntas
               10: ca 15-20m, båda sidor.
               11: 
               12: Efter trumma 12?
               13: Dikas, båda sidor ca. 45-50 m. 

trumma T2

trumma 1

trumma 2

brunn

OBS!
Telekabel.
Undersök sträckning

slänt sänkes
vägdike fördjupas
ca. 15-20m

Lösholmen - Tögen

Stenar och träd och stubbar avlägsnas. Sten i 
vägbana före trumma 5 - 6 borttages.

Trumma T1: Dikas och släntas ca. 40 m.

För trumma T5: Dikas och släntas 35 - 40 m.

Långalma - Lösholmen



Lösholmen 13 mars 2015

Långalma - Lösholmen

Allmänna åtgärder:
Generellt: hela vägen behöver släntas och dikas från beläggningskant till dikesbotten.
Vägkanterna behöver hyvlas för att fåbort gräs som vuxit in på beläggningen.
Vid samtliga vägtrummor fördjupas in och utlopp (slamfälla).

En antal träd som står nära vägbanan behöver fällas och stubbarna tas bort för att underlätta underhåll.

Trumma 4: undersök om betongrör glidit isär (grus rinner ner i trumma).

Trumma 5: utlopp igenslammat (stopp i Kristers åker?) OBS! Telekabel).

Trumma 10: höger sida av vägslänt sänkes och diket fördjupas. Vatten söker sig in i vägkroppen.
Kanske det är berg som styr in vattnet?

Efter trumma 12: Lägg ut tät rörledning och stödfyll hög slänt (körbana skjuter ut i vägdiket)
Berg som styr ut vattnet?

Spec:

Trumma 2: Släntas 15+10, båda sidor
    3: Båda sior 10 m
                 4: Båda sidor 20+15m efter 4 10+10m
                 5: Slänt
                 6: 
                 7: Båda sidor före och efter 50?
                 8: Släntas
                 9: Släntas
               10: ca 15-20m, båda sidor.
               11: 
               12: Efter trumma 12?
               13: Dikas, båda sidor ca. 45-50 m. 

Lösholmen - Tögen

Stenar och träd och stubbar avlägsnas. Sten i vägbana före trumma T5 - T6 borttages.

Trumma T1: Dikas och släntas ca. 40 m.

För trumma T5: Dikas och släntas 35 - 40 m.
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Svevia AB 

Drift 
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Fax: 08-404 10 50 

Organisationsnr: 556768-9848 
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Mobil: 070-304 44 87 

 

 

Lösholmen-Tögen Vägsamfällighet 

c/o  Ted Edberg 

 

 

Anbud  Beläggningsåtgärder 

 

 

 

Vi  tackar  för Er förfrågan angående  ytbehandling på Er väg. Vi kan 
erbjuda kostnadsförslag för detta enligt nedan.  

Y1 B 4-8 mm.  (Ytbehandling) 

Ytbehandling  av er väg  kan vi utföra till en kostnad av  23:50 kr/m². 
beläggningen avses utföras med bitumenemulsion och pågrusmakadam 4-8 mm.                      
Uppskattad yta på er väg som är i behov av ytbehandling är totalt ca 3 600 kvm. 

 

 Engångsavgift etablering av beläggningspatrull  6 000 kr. 

 

Förutsättningar: 

 Utförandetid enligt överenskommelse. 

 Slutreglering sker efter uppmätning av åtgärdade ytor. 

 Lagstadgad moms tillkommer på ovanstående priser. 

 Att vägbanan är sopad och fri från lösgrus före beläggning. 

 Anbudet gäller t.o.m. 2015-06-30. 

 

Frågor om anbudet besvaras av Dick Sundell på nedanstående telefonnummer. 

Med vänliga hälsningar 

SVEVIA DRIFT 

Aretschefsområde Uppsala 

 

Dick Sundell 
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Långalma-Lösholmen Vägsamfällighet 

c/o  Ted Edberg 

 

 

Anbud  Beläggningsåtgärder 

 

 

 

Vi  tackar  för Er förfrågan angående förstärkning samt  ytbeläggning på 
Er väg. Vi kan erbjuda kostnadsförslag för detta enligt nedan.  

Y1 B 4-8 mm.  (Ytbehandling) 

Ytbehandling  av er väg  kan vi utföra till en kostnad av  23:50 kr/m². 
beläggningen avses utföras med bitumenemulsion och pågrusmakadam 4-8 mm.                      
Uppskattad yta på er väg som är i behov av ytbehandling är totalt ca 7 000 kvm. 

Förstärkningsarbeten  JIM  (justering indränkt makadam) 

Vissa partier av er väg är för dålig för att ytbehandla, dessa ytor är i behov av  

förstärkning, avjämning av ojämnheter  tex. hjulspår och sättningar, dessa arbeten 

kan vi utföra till en kostnad av  61:60 kr/m². Uppskattad yta på er väg som är i 

behov av JIM är ca 2 800 kvm. 

 

 Engångsavgift etablering av beläggningspatrull  6 000 kr. 

 

Förutsättningar: 

 Utförandetid enligt överenskommelse. 

 Slutreglering sker efter uppmätning av åtgärdade ytor. 

 Lagstadgad moms tillkommer på ovanstående priser. 

 Att vägbanan är sopad och fri från lösgrus före beläggning. 

 Anbudet gäller t.o.m. 2015-06-30. 

 

Frågor om anbudet besvaras av Dick Sundell på nedanstående telefonnummer. 

Med vänliga hälsningar 

SVEVIA DRIFT 

Aretschefsområde Uppsala 

 

Dick Sundell 


