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KOM  M  U N SKRIVELSE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsens förvaltnlng

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET . Ink. 2019 .05. 13

amb; [5-3 Aklbllaqa,

SKRIVELSE

Planerat vägunderhåll  2019,

1. Bakgrund

Samhällstekniska enheten har kontot 3111 planerat vägunderhåll med en årlig

budget på 3.600tkr. Största delen av denna budget används varje år åt till att

asfaltera om dem  gator  i kommunen där beläggningen är som mest sliten.

Av denna budget återstår ca 2.300tkr för planerade åtgärder på olika vägar som

kommer utföras under augusti-november.

2. Förutsättningar

Befintliga sträckor på dessa aktuella vägar har utretts och inspekterats med

avseende på slitage, sprickbildningar och "pott hål".

Dessa sträckor är dem med mest behov av nytt slitlager för att säkerställa

säkerheten på våra kommunala vägar.

Måns Olsvägen: beläggningsarbete är inplanerat i början av augusti och ska vara

färdigt innan SM i triathlon - Sala Silverman går av stapeln den 23-24augusti.

Asfalteringen sträcker sig från badet fram till Loftvägen.

Vingar kvarngärdet: Färdigställning av asfaltering nu när husen är färdigbyggda.

Väsbygatan: Avsmalningarna längs Väsbygatan klarar sig inte en vinter till.

Åkragatan  — östra Berggatan: Delar av vägarna som inte ingår i den nya tilltänkta

gång- och cykelvägen.

Ökebrogatan: Ska färdigställas förutom den del av gatan som arbetet med projektet

knipkällsledningen ska bekosta.

Gång- och cykelvägar: Flertalet gång- och cykelbanor med sprickbildningar som

behöver åtgärdas.

3. Förslag till åtgärd

Fräsning av befintligt ytskikt, armering och belägga med nytt slitlager.
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4. Ekonomi

Översiktlig kostnadsbedömning för genomförandet ryms inom ramen för "Planerat

vägunderhåll" projektnummer  3111, budget i strategiskt inspel 3.600tkr.

Projekt Sträcka Kostnadsbedömning

Måns Olsvägen Ca 1000meter 740 000kr

Vingar Kvarngärdet Ca 150meter 110 000kr

Väsbygatan avsmalningar Ca 130meter 100 000kr

Äkragatan—Berggatan öster Ca 650meter 490 000kr

Ökebrogatan Ca 630meter 460 000kr

Gång- och cykelvägar Okänt 400 000kr

5. Förslag till beslut

Att besluta att starta asfalteringen inom ramen för projekt  3111  Planerat

vägunderhåll för en total kostnad på 2 300 000kr.


