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Svinningeudds Samfällighetsförening 
 
 
 

Proposition till samfällighetens årsmöte 2022-04-25 
 
Proposition om att utföra en geoteknisk provtagning av Svinningeuddsvägen första 100-150 
meter 
 
Styrelsen önskar att låta genomföra en geoteknisk provtagning av den första delen på 
Svinningeuddsvägen där vägkroppen har blivit hårt ansatt av tung trafik under de senaste åren. 
Vägen är ursprungligen uppförd som grusväg på lera under 1940-talet. Närområdet har på senare år 
varit och är fortsatt föremål för exploatering, vilket medför att trafiken har ökat avsevärt.   
Internationella studier av trafikens påverkan på vägkroppen visar att en (1) transport av tung lastbil 

sliter lika mycket som ca 20 000 personbilar. 

Argument för att utföra en geoteknisk provtagning: 
 

• Erhålla bedömning av huruvida befintlig väg klarar såväl dagens (1 200 fordon/dygn med hög 
förekomst av tunga fordon) som framtida belastning. 

• Uppskattning av framtida reparationskostnader. 
• Eventuellt erhålla förslag om alternativ väg. 

 
Det finns ett antal aktörer på marknaden och styrelsen har stämt av i nätverket och kommit fram till 
två aktörer, SWECO och AFRY, varav vi har kontaktat AFRY. 
Bifogar nedan deras svar:  

 
Prisindikation från AFRY, Conny Hamberg 

Bifogar en kostnadsuppskattning för att göra en bedömning av huruvida befintlig väg klarar dagens 

belastning.    

Vi kom snabbt fram till att en fullständig geoteknisk undersökning av vägen blir för kostsam i detta 

läge då den startar redan på 150 000 kr… 

Men efter genomgång med våra specialister så föreslår dem att provtagning i vägöverbyggnad 

utföres, detta istället för vibrationsmätning (som är mer inriktad mot ljud och fastighetsskada), 

medan föreslagen provtagning ger mer data om vägens faktiska beskaffenhet. 

Provtagning i vägöverbyggnad sker med hjälp av borrigg och provtagning utförs för att få 

information om lagertjocklekar på befintligt material och dess egenskaper, avser även 

terrassmaterial. 

• Förslaget är att borra 3 st hål där proverna sedan skickas till ett laboratorium för analys av 

bland annat siktkurva, jordart, tjälfarlighet och materialtyp. 

• Innan borrning kan utföras måste man också lägga in sträckan i ledningskollen och undersöka 

eventuella ledningar, så man inte borrar igenom något. 

• När resultaten analyserats beräknas allt och sammanställs i PMS Objekt för att ge er ett svar 

om vägens överbyggnad klarar avsedd trafik. 
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Den uppskattade kostnad ligger på 68 000 kr: 

 
    
 
Styrelsens kommentar: Priset är exklusive moms vilket innebär en total kostnad på 85.000 kr inkl 
moms då samfälligheten inte är momspliktig.  
 
Först efter att ovanstående arbete är klart kan ni ha underlag för att ta nästa steg och bestämma ev. 

åtgärder så som: 

• Uppskattning av framtida åtgärdskostnader. 

• Eventuellt erhålla förslag om alternativ väg. 

Med vänliga hälsningar, Conny 
 
De sistnämnda punkterna ingår inte i priset utan timdebiteras efter provtagningen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi har stämt av med REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) om en sådan kostnad kan tas ur 
underhållsfonden och vi har fått nedanstående svar. 
 
Hej Carina! 
 
Ser inga problem att ni tar pengar från underhållsfonden för att projektera en upprustning av er enskilda väg. 
Det kräver dock ett stämmobeslut. 
 
Bifogar ytterligare info om se länk nedan. 
 
https://vagopedia.revriks.se/u/underhalls-och-fornyelsefond/ 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

Bengt Johansson 
Vägingenjör 
 
 
Antingen bekostas provtagningen med pengar från underhållsfonden eller pengar från 
slitageavgifter. 

https://vagopedia.revriks.se/u/underhalls-och-fornyelsefond/

