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Besiktningsutlåtande av den ojämna vägytan på Dalhuggevägen nr 2-14 
med förslag till återställande, tillhörande Dalhuggets Samfällighetsförening, 
(DSF), på Ingarö.  

Vägbesiktning:                                                                                                                              
Besiktning gjordes 2022-02-07 tillsammans med sekr i DSF Ludovic Björk, kassör i DSF 
Sebastian Lizak och undertecknad. Vägen var delvis täckt med is, men det framgick klart hur 
ojämn vägytan är, vilket förmodligen beror på de ingrepp i vägkroppen som gjorts av olika 
ledningsägare i kombination av en generellt dålig bärighet på undergrund och vägterrass.   

Kommentarer till lämnade offerter:                                                                                             
Mark &Vägs offert nr 21-05-962 och Beab Marks offert med datum 2021-12-05 anser jag 
vara onödigt kostnadskrävande genom att gräva ur vägkroppens överyta 40 resp 20 cm. 
Kostnad runt 1800 tkr resp 1600 tkr inkl moms. Detta förfarande garanterar ändå inte att 
vägkroppen därunder i framtiden kan sätta sig, så några garantier för motsatsen lär inte ges av 
entreprenören. 

Jag anser att vägkroppen är tämligen stabiliserad efter många år så att man endast ska utföra 
åtgärder i vägytan för att få en jämn beläggningsyta både på väg- och gångbana.                                                                            
Mark &Vägs offert nr 21-05-952 och Peabs offert med datum 2021-11-24 är mer realistiska 
kostnadsmässigt där man håller sig  till att åtgärda ytan och därmed till en mycket lägre 
kostnad. 1000 tkr resp 400 tkr.                                                                                                         
Men i Peabs offert saknas gångbaneasfaltering med utbyte av kantsten, vilket bör kosta ca 250 
tkr inkl moms. Således en totalkostnad på 650 tkr, men lägg till 15 % för extrakostnader så 
landar vi på ca 750 tkr.                                                                                                                         
Vad som skiljer i åtgärdshänseende är att Mark & Väg tänker justera vägytan med asfaltmassa 
innan beläggningstoppen, Peab med fräsning av hela ytan för att få en jämn yta.                    
Jag anser att man får ett jämnare underlag för toppbeläggningen om man fräser hela ytan och 
lättare kan anpassa höjden till rännstensbrunnarna. Jag anser vidare att man inte ska byta ut 
dessa om de fungerar som tänkt. Byter man ut dem kan det bli en viss grävning i vägkroppen 
som bör undvikas.  

Översiktligt förfrågningsunderlag: 
Om DSF beslutar sig för att göra en ny upphandling, vilket jag förordar, så bör nedanstående 
större delposter vara med i offertförfrågan: (I den som sänds ut är mer detaljerad) 

• Jämnhetsfräsning 0-40 mm på ca 1200 kvm vägbana 
• Beläggningstopp 40 mm ABT 11 160/220 på ca 1200 kvm vägbana 
• Asfaltkantstenen ersätts med en betongkantsten G-stöd typ B ca 190 m inkl 7 

tomtinfarter med G-stöd nedsänkning till 7 cm 
• Beläggningstopp 30 mm ABT 11 160/220 på ca 400 kvm gångbana 
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