
Kallelse 
Extra föreningsstämma i Svinningeudds Samfällighetsförening (SVS) 

Tid: 9/1 2021, kl. 10.00 

Plats: Utomhus utanför föreningsstugan 

För att kunna genomföra ett coronasäkert fysiskt möte med omröstning mailar vi ut samtlig 

dokumentation till alla andelsägare. Vid frågor om mötet och dess innehåll kan ni maila 

info@svinningeudd.se där vi i styrelsen svarar på era frågor. Vår målsättning är att alla ska vara 

trygga med informationen inför mötet och att vi håller det fysiska mötet så kort som möjligt med 

tonvikt på själva omröstningen. Under det fysiska mötet ser vi till att hålla avstånd. De som inte vill 

närvara men som vill rösta bifogar vi i detta mail en fullmaktsblankett som ni kan lämna till lämplig 

granne som också är andelsägare. Varje andel är detsamma som en röst. 

Bakgrund 

Svinningeudds samfällighet har funnits sedan 2015/2016 och mycket har hänt under denna tid som vi inte kunde 
förutse för fyra år sedan. Det anläggningsbeslut som togs då stämmer inte riktigt med verkligheten idag: 

- Flera bostadsrättsföreningar har tillkommit på Svinningeuddsvägen samt på Jaktvägen. Dessa kan idag 
inte debiteras för den trafik de genererar, utan kan enligt anläggningsbeslutet debiteras som endast ETT 
hushåll per fastighet.  

- Byggtrafiken från vårt eget område och angränsande områden (Västerskärsringen, Kaptenshöjden) har 
slitit hårt på vägarna, påverkat trafiksäkerheten negativt och det är svårt att få ersättning för det ökande 
slitaget. 

- Nytillkommande bebyggelse i Nantes (Nanteshusen) vill tillföra mer trafik via en ny utfart mot 
Svinningeuddsvägen, vilket även skulle öppna för en ”smitväg” från Kardinalvägen. Inom samma område 
kan även tillkomma en förskola som även lär vilja ha utfart via Svinningeuddsvägen.  

- Detaljplanerade utfarter från Västerskärsringen och Kaptenshöjden via Svinninge Tomtområde har inte 
förverkligats, utan all trafik leds idag via en enda utfart, Svinninguddsvägen. 

 
Styrelsens förslag är att låta ompröva samfällighetens anläggningsbeslut för att anpassa det till nu rådande 
förhållanden genom att införa nedanstående förändringar enligt vad som är möjligt utifrån Lantmäteriets 
regelverk. 
 
- införliva bostadsrättsföreningarnas hushåll i gemensamhetsanläggningen samt att vi även ges möjlighet att inom 
Lantmäteriets regelverk själva kunna sätta andelstal på fastigheterna i samfälligheten utifrån hur många hushåll 
som finns på fastigheten. I dagsläget kan vi endast ändra från obebyggd till bebyggd fastighet. Ha möjlighet att 
åsätta högre andelstal vid trafikgenererande verksamhet samt vid långtidsuthyrning till ytterligare hushåll inom 
respektive fastighet. 
 
- ompröva den årliga avgiften för Västerskärs Samfällighets utfartsrätt enligt Anläggningslagen paragraf 50a samt 
total översyn av vilka fastigheter som har rätt till utfart över Svinningeuddsvägen enligt befintligt beslut och 
översyn av slitageavgifter 
 
-  mandat för styrelsen att verka för att trafikflödena inom vårt och grannföreningars område utfördelas och skapa 
en jämnare fördelning av trafikflödena där samtliga utfarter mot Nantesvägen beaktas. Detta är en viktig fråga 
utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. 

mailto:info@svinningeudd.se


Uppskattad kostnad för ny förrättning är enligt uppgift från Lantmäteriet svår att få men troligen landar den 
någonstans runt 200.000 kr-250.000 kr. 

 
Denna kostnad kan finansieras av andelsägarna genom extra debitering alternativt att samfälligheten står för viss 
del av kostnaden. Se preliminär uträkning nedan. 
 
Preliminär beräkning alternativ 1 vilket styrelsen förordar: 
Extra debitering från andelsägarna: Andelstalet för samfällighet kommer efter förrättningen att uppgå till minst 
148. Kostnaden per helt andelstal blir då ca 250.000 kr/148 andelar=1.690 kr per helt andelstal. 
 
Preliminär beräkning alternativ 2:  
Vi bestämmer en viss kostnadsnivå för extra debitering per helt andelstal, t ex 1.000 kr och att samfälligheten står 
för resterande kostnad.  
 
När vi sedan debiterar de nya andelsägarna kommer befintliga andelsägare att få ersättning motsvarande sitt 
andelsägande. Förrättningskostnaden regleras då mot ersättningen. 
 

  
Svinningeudds Samfällighetsförenings medlemmar behöver fatta beslut enligt nedanstående punkter. 

 

Beslutspunkter 

1. Beslut om att hos Lantmäteriet begära omprövning av samfällighetens anläggningsbeslut. I 
omprövningen ska nedanstående punkter ingå. 

- Införliva bostadsrättsföreningarnas hushåll samt ge styrelsen rätt inom anläggningsbeslutet att 
själva justera andelstal gällande förändringar såsom att ändra andelstalen utifrån antalet hushåll 
per fastighet, ändra andelstal vid långtidsuthyrning av attefallshus alt annan 
byggnad/attefallsåtgärd eller ändra andelstal vid utövande av trafikgenererande verksamhet 
inom samfällighetens område. 

- Införliva en fastighet inom samfällighetens område som tidigare inte varit medlem. 

- Beslut om att inom anläggningsbeslutet ge samfälligheten rätt att ompröva den årliga avgiften 
för Västerskärs Samfällighet enligt Anläggningslagen paragraf 50a samt att genomföra en total 
översyn av vilka fastigheter som har rätt till utfart över Svinningeuddsvägen enligt befintligt 
beslut. I detta ingår även översyn av förhöjda slitageavgifter i samband med byggnation.  

- Beslut om att styrelsen får mandat att inom föreslagen förrättning verka för att trafikflödena 
inom vårt och våra grannföreningars område utfördelas och skapa en jämnare fördelning mellan 
de tre utfarter som finns mot Nantesvägen. 

 
2. Beslut om hur föreslagen förrättning och tillhörande kostnader för experthjälp ska finansieras.  

 
Informationspunkter 

- Trafikflödesöversikt nuläge 

- Utlåtande av vägkonsult om Svinningeuddsvägens skick 

- Information om ersättningsregler i samband med höjt andelstal samt prel uträkning 



Svinningeudds Samfällighetsförening  
 
Förslag till dagordning  
 
Dagordning för extra föreningsstämma den 9 januari 2021 kl. 10.00 utomhus 
utanför föreningsstugan  
 
1. Mötet öppnas  
2. Upprätta röstlängd inkl fullmakter  
3. Val till extrastämman av  

a. ordförande  
b. sekreterare  
c. två justeringsmän / rösträknare  

 
4. Fråga om mötet är behörigt utlyst  
5. Fastställa dagordning  
6. Informationspunkter 

- Trafikflödesöversikt nuläge 

- Utlåtande av vägkonsult om Svinningeuddsvägens skick 

- Information om ersättningsregler i samband med höjt andelstal samt 

prel uträkning 

 

Beslutspunkter 

7. Beslut om att hos Lantmäteriet begära omprövning av samfällighetens 
anläggningsbeslut. I omprövningen ska nedanstående punkter ingå. 

7a.  Införliva bostadsrättsföreningarnas hushåll samt ge styrelsen rätt 
inom anläggningsbeslutet att själva justera andelstal gällande förändringar 
såsom att ändra andelstalen utifrån antalet hushåll per fastighet, ändra 
andelstal vid långtidsuthyrning av attefallshus eller ändra andelstal vid 
utövande av verksamhet inom samfällighetens område. 

7b.  Införliva en fastighet inom samfällighetens område som tidigare inte 
varit medlem. 

 

 



7c. Beslut om att inom anläggningsbeslutet ge samfälligheten rätt att 
ompröva den årliga avgiften för Västerskärs Samfällighet enligt Anläggnings-
lagen paragraf 50a samt att genomföra en total översyn av vilka fastigheter 
som har rätt till utfart över Svinningeuddsvägen enligt befintligt beslut. I 
detta ingår även översyn av förhöjda slitageavgifter i samband med 
byggnation.  

7d.  Beslut om att styrelsen får mandat att inom föreslagen förrättning 
verka för att trafikflödena inom vårt och våra grannföreningars område 
utfördelas och skapa en jämnare fördelning mellan de tre utfarter som finns 
mot Nantesvägen. 

8. Beslut om hur föreslagen förrättning och tillhörande kostnader för 
experthjälp ska finansieras.  

 



  

 

 

FULLMAKT 

 

För _________________1 att företräda delägarfastigheten _________________2 vid 

föreningsstämma i _________________3 den _________________4. 

 

Fastighetsägare: 

  

Ort       datum   Ort       datum 

 

_____________________   _____________________ 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 

 

Ort       datum   Ort       datum 

 

_____________________   _____________________ 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 

 

Observera att ett ombud endast får företräda en medlemsfastighet. 

                                                           
1 Ombudets namn 
2 Fastighetsbeteckning 
3 Namn på föreningen 
4 Datum för föreningsstämma 



Gemensamhetsanläggningar – utdrag från Lantmäteriets 
hemsida samt preliminär uträkning av SVS ersättning 

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter 

ihop; till exempel vägar, bryggor eller lekplatser.  

Olika sätt att förvalta en gemensamhetsanläggning 

En gemensamhetsanläggning kan ni förvalta antingen genom delägarförvaltning eller i en 
samfällighetsförening.  

Förvaltning med samfällighetsförening kan vara mer effektivt och rättssäkert då det finns många 
delägare. Det räcker då med att en majoritet av medlemmarna i föreningen är överens när de 
fattar beslut.  

Delägarförvaltning är bra om det är få fastigheter inblandade, och kostnaderna för drift och 
underhåll är låga. Vid delägarförvaltning måste alla delägare vara överens när de fattar beslut. 
Om delägarna inte kan enas kan Lantmäteriet hjälpa till genom att hålla ett 
delägarsammanträde.  

Om någonting behöver ändras 

Gemensamhetsanläggningen kan behöva ändras ibland, till exempel: 

• om en gammal gemensamhetsanläggning är inaktuell gällande delägarkretsen  

• om en del av en väg inte längre ska ingå i gemensamhetsanläggningen, eller att vägen ska 
utökas till ett bostadsområde med fler fastigheter 

• andelstal som behöver uppdateras 

• gemensamhetsanläggningen används inte längre och behöver tas bort. 

För att endast ändra andelstalen i en gemensamhetsanläggning finns specifika regler. 

I övriga fall när det handlar om ändring (omprövning) av en gemensamhetsanläggning så gäller 
samma regler som när en gemensamhetsanläggning ska bildas, det vill säga genom och en så 
kallad anläggningsförrättning. 

Till skillnad från en lantmäteriförrättning för att bilda en gemensamhetsanläggning, så har du som 
ägare till en fastighet som har upplåtit mark från din fastighet rätt att ansöka om omprövning av 
de delar av förrättningen som berör din fastighet.  

Efter beslut på föreningsstämma har en samfällighetsförening rätt att ansöka om omprövning av 
en gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar. 

När vi är klara med handläggningen så fattas ett anläggningsbeslut som gäller fram till dess att 
anläggningen upphör eller omprövas igen. 

 



Att bilda eller ändra en gemensamhetsanläggning kostar  

En ansökan om ändring av en befintlig, eller bildande av en ny, gemensamhetsanläggning 
medför en kostnad som är svår att uppskatta på förhand. Kostnaden beror på hur mycket arbete 
som krävs, vilket i sin tur beror på: 

• Om det finns stöd i detaljplan för åtgärden eller om möjligheten måste utredas. 

• Om det finns befintliga schablontal som lantmätaren kan använda sig av. 

• Om det finns några äldre beslut som måste omprövas och hur stort behov av tolkning de ger 
upphov till. 

• Hur många fastigheter som berörs, och om det på förhand är klart eller måste utredas. Många 
inblandade fastighetsägare kan innebära flera sammanträden som i sin tur kräver bokning av 
lokaler och kungörelser som ska göras. 

• Om fastighetsägarna är överens eller inte. Har fastighetsägarna olika yrkanden eller 
synpunkter så leder det ofta till fler samtal. 

• Om mark som behöver tas i anspråk behöver värderas så kanske en värderingsman behövs 
tas in för bedömning, till exempel om en väg behöver flyttas. 

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet eller om du tar tillbaka din ansökan tar vi 
betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner samt arbetet 
med att avsluta ärendet. Ett fast belopp tas ut på alla inkomna ansökningar om 
lantmäteriförrättning.  

Andelstalen kan ändras på fyra olika sätt: 

1. Samfällighetsföreningens styrelse har befogenheten att ändra andelstal i vissa fall. Styrelsens 
beslut gäller först då Lantmäteriet registrerat nya andelstal. 

2. Samfällighetsföreningens styrelse kommer överens med en fastighetsägare om nytt andelstal. 
Det kan ske även när en fastighet ska gå med eller lämna en 
gemensamhetsanläggning. Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registreras 
av Lantmäteriet.  

3. Andelstalen ändras genom en ny anläggningsförrättning.  
4. Andelstalen ändras genom att fastighetsindelningen har ändrats i samband med en 

lantmäteriförrättning.  

Ersättningsregler 

En gemensamhetsanläggning har ett ekonomiskt värde – ofta ett positivt sådant. Om investeringar 
nyligen har gjorts, eller det finns fonderade medel, kan överskottet då vara stort. I undantagsfall kan 
det ekonomiska värdet vara negativt, med ett underskott som följd. Vilken ersättning som delägare ska 
betala eller få beror både på dessa aspekter och på den aktuella delaktighetsförändringen. Även 
gemensamhetsanläggningens förvaltningsform spelar roll. 

Vid inträde ska ägaren till den inträdande fastigheten betala ersättning till övriga delägare för 
den andel i överskottet som han eller hon får genom inträdet (37 § första stycket AL). 

Motsvarande princip om ersättning gäller om en redan deltagande fastighets andelstal höjs (37 § 
andra stycket AL). 

Beräkningen av överskottet beror på förvaltningsformen (bestämmelsen finns i 39 § AL): 

• Vid föreningsförvaltning beräknas överskottet som skillnaden mellan å ena 
sidan anläggningens värde samt föreningens tillgångar och å andra sidan föreningens skulder. 
(Med matematiska termer kan det uttryckas såhär: anläggningens värde + tillgångar - skulder 
= överskott.)  

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/overenskommelse-om-andelstal-i-gemensamhetsanlaggning-enligt-43--anlaggningslagen/#Ordlista


Vid utträde ska ägaren till den utträdande fastigheten få ersättning av övriga delägare för 
den andel i överskottet som han eller hon förlorar genom utträdet. Om det i stället finns ett 
ekonomiskt underskott ska fastighetsägaren betala ersättning till övriga delägare 
motsvarande sin andel i underskottet. (38 § första stycket AL). 

Motsvarande princip om ersättning gäller om en redan deltagande fastighets andelstal sänks (38 
§ andra stycket AL). 

Beräkningen av överskottet eller underskottet beror på förvaltningsformen (bestämmelsen finns i 
39 § AL): 

• Vid föreningsförvaltning räknas överskottet eller underskottet som skillnaden mellan å ena 
sidan anläggningens värde samt föreningens tillgångar och å andra sidan föreningens skulder. 
(Med matematiska termer kan det uttryckas såhär: anläggningens värde + tillgångar - skulder 
= överskott eller underskott.) 
 
Resultatet handlar om ett överskott när det är ett positivt värde. Detta ska läggas till grund för 
den utträdande fastighetens rätt till ersättning. Ersättningen, i form av fastighetens andel av 
överskottet, betalas lämpligen av samfällighetsföreningen, som i sin tur svarar för att begära 
inbetalningar från var och en av delägarna utifrån deras respektive andelstal. 
 
Resultatet handlar om ett underskott när det är ett negativt värde. Detta ska läggas till grund 
för den utträdande fastighetens ersättningsskyldighet. Ersättningen, i form av fastighetens 
andel av underskottet, betalas lämpligen som en totalsumma till samfällighetsföreningen, som 
i sin tur svarar för utbetalningen till var och en av delägarna utifrån deras respektive andelstal 

Viktigt att känna till 

Ersättningsreglerna i anläggningslagen är indispositiva. De är alltså tvingande och kan inte 
avtalas bort av parterna i överenskommelsen. 

Lantmäteriet fattar inget ersättningsbeslut, utan beslutar endast om att godkänna (eller inte 
godkänna) den inlämnade överenskommelsen. Inför det beslutet gör vi en skälighetsbedömning, 
så att den överenskomna ersättningen inte avviker för mycket från en ersättningsberäkning enligt 
anläggningslagens regler. Syftet är att bevaka alla deltagande fastigheters intressen. Om vi 
bedömer att överenskommen ersättning inte är skälig, kan detta ligga till grund för att inte 
godkänna överenskommelsen. 

Mer finns att läsa på Lantmäteriets hemsida om samfälligheter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preliminär uträkning för Svinningeudds Samfällighetsförening blir enligt följande: 

 

Samfälligheten idag 

Antal fastigheter med 1,0 = 92 st 

Antal fastigheter med 0,5 = 31 st  

Total bl ir det andelstal 107,5  

Värde på anläggningen ca 2.120.000 kr. 

 

Samfälligheten efter omförrättning  

Vi ökar andelarna från 107,5 ti l l  148 andelar vi lket innebär en ökning på 40,5 andelar.  

Varje andel är värd 2.120.000 kr /148 andelar (vi lket är det nya antal andelar som blir efter 

omförrättningen) = 14.324 kr/andel 

De ”nya” andelsägarna får då betala 14.324 kr per hel andel t i l l  samfäll igheten och det betalas 

sedan ut t i l l  befintl iga andelsägare utifrån de andelstal vi har idag , 107,5. Varje hel andel får en 

ersättning på ca 5.300 kr.  

 

De fastigheter som ökar i andelstal mest är Jaktvägens fastigheter  med 25 andelar, 

Svinningeuddsvägen 6 med 9 andelar och Svinningeuddsvägen 14 med 5,5 andelar. 

Avdrag görs för ersättning av befintl iga andelstal . 

 

Denna procedur upprepas var je gång vi utökar andelstalen i samfäll igheten. 



Trafikflödesöversikt Svinningeudd 

Svinningeuddsvägens första 400 meter är hårt överbelastad av trafik. För att kunna upprätthålla 

trafiksäkerheten måste vi arbeta för att sänka trafikflödet kraftigt. 

Vägen är mellan 4,5 m – 5,0 m bred. Den är enfältig och biltrafiken samsas med gångtrafikanter och 

cyklister. Vi har ingen möjlighet att ha andra hastighetsdämpande åtgärder än chikaner då 

markförhållandena är så pass dåliga. Vi har testat flyttbara gupp men det har resulterat i att 

byggnaden på fastigheten Svinninge 1:194 har påverkats markant genom att hela huset har gungat. 

Samfälligheten har haft kontakt med Morteza Ghoreishi, vägutformare på Trafikverket, och vi har 

tagit del av Trafikverkets rekommendationer för enskilda vägar upp till 5 meters bredd. 

Trafikverket rekommenderar att vägen trafikeras med maximalt 200-300 fordon per dygn 

(Årsdygnstrafik ÅDT). 

 

Vi har därför räknat fram hur många som idag trafikerar Svinningeuddsvägen och jämfört detta med 

Kardinalvägens trafikmängd. 

Utifrån Lantmäteriets uppgift om andelstal i respektive samfällighet får vi följande antal hushåll i 

respektive område. 

 

• Svinningeudd har idag 107,5 andelar i sin samfällighet. Detta ska utökas till 150 andelar pga 

förtätning genom ett antal byggda Brf´er samt att ytterligare bebyggelse tillkommer. Totalt 

minst 170 andelar 

• Västerskärsringen som idag har utfartsrätt via Svinningeuddsvägen enligt LM´s uppgifter 72 

andelar 

• Kaptenshöjden har idag 33 andelar där ca hälften är bebyggda idag. 

• Nantes har uppskattats till att byggas ut till ca 70 fastigheter 

• Nybyggarehage ska byggas ut till 14 fastigheter exkl de som har utfart direkt på Nantesvägen 

• Det aktuella området ga:29 skulle enligt detaljplan uppgå till 1 förskola och 12 hushåll. 

Utifrån den exploatering som sker nu blir det minst 30 hushåll. 

 

Trafikverket uttrycker trafikmängden som antal bilrörelser per fastighet/hushåll multiplicerat med 

2,5. I genomsnitt äger varje hushåll 2 bilar. Trafikverkets beräkning är att varje bil kör 2,5 ggr/dygn. 

 

Resultatet blir då att Svinningeuddsvägen trafikeras av 275 hushåll vilket blir 550 bilar och det 

innebär att vägen trafikeras med 1.375 fordon per dygn. Det är fem-sex gånger mer än vad som 

rekommenderas av Trafikverket.  

 

Kardinalvägen trafikeras av 84 hushåll vilket blir 168 bilar och trafikeras med 420 fordon per dygn. 

 

GA:29 uppgår idag till 30 hushåll vilket blir 60 bilar och 150 fordon per dygn. Dessa 150 fordon per 

dygn yrkar vi på ska ha utfart via Kardinalvägen. 

Om ga:29 får utfart via Kardinalvägen uppgår trafiken till 570 fordon per dygn vilket är 41% av vad 

Svinningeuddsvägen har i trafikmängd. 

 



PM Utlåtande om Svinningeuddsvägen/Atos väg 2020-12-10 

Per Lunde – Lunde & Lunde AB 

 

1 
 

 

1 Frågeställningar 

• Är Svinningeuddsvägen den bäst lämpade anslutningen för den fortsatta exploateringen i 

Nantes? 

• Hur bygga ”Atos väg” 

 

2 Alternativa anslutningar - teoretiskt 

Alternativa anslutningar till Nantesvägen 

• Kardinalvägen 

• Svinningeuddsvägen 

• Skepparvägen är inget alternativ för den nu aktuella förrättningen. Däremot så bör den 

anslutningen göras mer attraktiv/tillgänglig för hela området.  

Alternativ anslutning till Svinningevägen 

• Styrmansvägen är inget alternativ – se Skepparvägen ovan. 

 

3 Kriterier 

Kriterier för en fullgod anslutning 

• avstånd till Nantesvägen eller Svinningevägen från fastigheterna 

• avstånd till allmänna kommunikationer/busshållplats från fastigheterna 

• trafiksäkert – siktförhållande mm 

• miljö – störande ljud för boende, störande ljus för boende 

• markens beskaffenhet 

• antal fordon i relation till vägens kapacitet 

• antal fordon kontra gående/cyklister 

• mellanstationer på vägen – dagis, företag etc 

• påverkan/sårbarhet vid olycka, ombyggnad, ledningsarbeten mm 

• kostnad för investering, underhåll och ombyggnader 

• kostnad för garantier till intilliggande fastigheter/verksamhet ex vis skador på byggnader, 

rubbning av grundvatten etc 

Spontant kan ingen av alternativen vara det mest fördelaktiga alternativet för samtliga kriterier vilket 

innebär att kriterierna får vägas mot varandra. 

 

4 Förutsättningar för fortsatt hantering i denna fråga och nuvarande status 

Svinningeuddsvägen 

Från de dokument jag har gått igenom har jag valt att ta fram några förutsättningar 
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• Svinningeuddsvägens anslutning mot Nantesvägen är dålig/usel – se besiktningsutlåtande 

2020-01-31 

• Markens beskaffenhet vid Svinningeuddsvägens anslutning är direkt olämplig för en väg utan 

exceptionella tekniska lösningar med höga kostnader – se PM Geoteknik  2014-01-27 och 

Markteknisk undersökningsrapport 2013-01-24 

• Svinningeuddsvägens anslutning mot Nantesvägen är huvudinfart till Österåker Svinninge 

g:a17 – Förrättningskarta. 

• Av förrättningskartan anges även en infart från Nantesvägen via Kardinalsvägen. 

• Vid de tidpunkter på året då vägarnas bärighet är nedsatt /vid tjällossning och långvariga 

regnperioder ska anläggningssamfällighet ha rätt av avlysa tyngre trafik - Beskrivning 2015-

12-21 

• Enligt Brfs önskemål begärs en förrättning för att bygga en lokalgata mellan ”Nanteshusen” 

och Svinningeuddsvägen.  

• Utrymme finns inte idag att bredda Svinningeuddsvägen och enligt uppgifter i olika dokument 

finns stor risk för trafikincidenter och olyckor mellan fotgängare, cyklister och bilister.  

• Det finns planer på att bygga dagis/fritids i anslutning till den ”nya” vägen. Trafik från och till 

den verksamheten ska ansluta mot Svinningeuddsvägen enligt vad som finns beskrivet. 

 

5 Fortsatt hantering Svinningeuddsvägen 

Utifrån de uppgifter jag har tagit del av, är min uppfattning, att Svinningeuddsvägens anslutning mot 

Nantesvägen i dag är i mycket dåligt skick. Den är så dålig att den idag inte klarar av den trafikmängd 

och de fordon som idag trafikerar den vägen. Den utökade mängden fordon från ytterligare 

fastigheter i Nantesområdet medför då ytterligare problem.  

Placeringen av denna anslutning är på det absolut sämsta stället i området utifrån ett geotekniskt 

riskperspektiv och ett ekonomiskt riskperspektiv. Nu finns den redan på plats i det läget vilket 

förmodligen har en historisk förklaring då området var mindre exploaterat än i vad det är i dag. 

5A 

Jag anser att den absolut bästa lösningen – utifrån de kriterier jag tidigare nämnt – är att avlasta 

Svinningeuddsvägen för fordonstrafik så långt det bara är möjligt. Nuvarande läge – utifrån de 

geotekniska förhållandena som råder – gör att placeringen är mycket sårbar för störningar. I 

dagsläget krävs snarast omfattande ombyggnader till höga kostnader. I framtiden kan vi utgå ifrån att 

det behövs ytterligare ombyggnader. Om då denna anslutning i stort sett är den enda anslutningen 

till samtliga områden så slutar det med förskräckelse för transporter till och från fastigheter. 

Dessutom kommer det byggas ytterligare fastigheter i området som talar för att det behövs minst två 

fullgoda anslutningar från det totala området till Nantesvägen.  

5B 

En alternativ lösning är att bygga om Svinningeuddsvägen så att den vägen uppnår en standard som 

klarar de geotekniska förutsättningarna, trafikkapacitet och trafiksäkerhet. Innebär förmodligen 

pålning osv osv. Kostnaden för det kan jag inte bedöma idag men det rör sig om ett antal miljoner 

och en byggtid på minst sex månader med en totalavstängning under byggtiden. 
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6 Fortsatt hantering ”Atos väg” 

Min bedömning, utifrån de uppgifter jag tagit del av, är att det finns det två förutsättningar som 

behöver uppfyllas för att den vägen ska byggas och användas. Dessa är följande. 

6A 

Svinningeuddsvägen byggs om till en standard som motsvaras av 5B ovan. 

6B 

Dagvattenstråket inom aktuellt område för ”Atos väg” – som är D1-markerat på Detaljplanen – är en 

av tre huvudstråk inom området. Se planbeskrivning 2014-08-26. Kommunen ansvarar nu för det 

stråket enligt upprättat exploateringsavtal mellan Wiik och kommunen.  

”Atos väg” ska byggas inom område som är markerat med b1 på antagen detaljplan. B1 medför att 

”grundläggning av huvudbyggnad skall grundläggas med pålar till fast botten”. Se Planbeskrivning 

2014-08-26. Orsaken är att området är mycket känsligt för grundvattensänkningar och sättningar. 

Enligt min uppfattning ska detta krav även vara applicerbart för bygge av vägen.  

För att projektera och bygga ”Atos väg” krävs, enligt min uppfattning, exceptionella åtgärder för en 

relativt kort sträcka. Hänsyn måste ta till geotekniska befintliga förutsättningar, upprätthållande av 

grundvatten, intilliggande fastigheter och anläggningar, hantering dagvatten, program för bevakning 

under och efter byggtiden samt åtgärdsprogram för kommande förändringar. Inför projekteringen 

och inför byggandet ska riskbedömningar utföras och kommuniceras ut till berörda. Ett avtal om vem 

som ansvarar för vad behöver skrivas. Både när det gäller juridik och kostnader.  

Om denna väg byggs på ett felaktigt sätt finns det, enligt min uppfattning, ännu fler och ännu större 

risker för ytterligare grundvattensänkningar och skador än vad som finns nu. Med större risker menar 

jag ökning av sannolikhet och ökning av konsekvenser om risken faller ut. 

I genomförandebeskrivningen 2013-11-28 anges att ”väg inom i huvudsak fastigheten Svinninge 

1:243 kommer att byggas ut genom kommunens försorg i samband med att förskoletomten 

bebyggs”. Jag förmodar att ett bakomliggande skäl till att detta är skrivet på detta sätt är att det då, 

2013, inte ansågs lämpligt att vägen skulle kunna byggas av någon annan part pga av de geotekniska 

utmaningarna. 

 

7 Förslag till fortsatt hantering 

En genomgående fråga i de dokument jag gått igenom är problematik med den geotekniska statusen, 

Problematiken kan sammanfattas i följande meningar som står skrivet i genomförandebeskrivningen. 

”Som tidigare nämnts ställer utbyggnaden av vatten- och avlopp och nya gemensamma anläggningar 

inom området stora krav på samordning mellan fastighetsägarna och berörda huvudmän. Det är 

därför viktigt att aktuell förening i tidigt skede etablerar kontakt med berörda huvudmän inför 

projektering av såväl allmänna som gemensamma anläggningar. Betydelsen av samordning med 

Österåkersvatten AB understryks” 
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Jag föreslår att det påbörjas en studie tillsammans med kommunen och de berörda samfälligheterna 

för att säkerställa tre väl fungerande anslutningar av in- och utfarter mot Nantesvägen. En 

förutsättning för denna studie ska vara att fördela transporter till de tre olika anslutningarna. En 

annan förutsättning ska vara att det ska göras möjligt att en av anslutningarna kan behöva stängas 

av. Exempelvis vid ombyggnad av vägen. Bilister har en naturlig förmåga att hitta den snabbaste 

vägen ut från eller in i området. Ett sätt att motverka detta är att upprätta avspärrningar inom 

området. Vem som leder detta arbete kan jag inte bedöma. 

Det handlar nu inte om att finna de kortaste/snabbaste vägarna utan det handlar om att se 

helheten för hela området. Både i närtid men även en hållbar helhetslösning för framtiden. 

Jag föreslår även att det tas fram en plan för att projektera och bygga ”Atos väg”. Även detta arbete 

ska ske tillsammans med kommunen och berörda samfälligheter. I dessa frågor behöver ett antal 

experter på geoteknik, vägbyggnad, hantering vatten, produktionsplanering, upprätta 

kontrollprogram, genomföra kontroller att bli engagerade. Det finns mycket material och underlag 

för detta arbete som jag kan se idag. Ett exempel är PM Geoteknik 2014-01-27 Bjerkings. I detta PM, 

pkt 7, beskrivs risken för bottenupptryckning vid schaktarbeten. 

Det handlar nu om ta fram handlingar och att genomföra vägarbeten i en mark som är full av 

besvärligheter. Det får nu varken projekteras eller byggas väg och avvattning som kan resultera i 

ett antal oönskade händelser. Ingen av de oönskade händelserna får inträffa 

Exempel på oönskade händelser är att 

• grundvattennivån påverkas, 

• det sker skador på intilliggande anläggningar och fastigheter, 

• olyckor under produktion 

• vägar underdimensioneras så att livslängden blir låg 

• mm mm 

 

8 Vad gäller idag 

Innan utredning och framtagande av plan är klara enligt 7 ovan ska inte ”Atos väg” trafikeras enligt 

min uppfattning. För varje fordonstransport som sker på den befintliga vägen från nu kan det uppstå 

skada på omgivningen samt skada de förutsättningar som krävs för att i senare skede bygga om 

Svinningeuddsvägen och bygga ”Atos väg”. Risken är stor att sättningar i mark och skador på 

anläggningar och fastigheter kan uppkomma redan idag.  

 

 

 

 

 


