
Frågor och svar om beläggning på Humledalsvägen. 
 

På extrastämman den 19 oktober 2019 ställdes det ett antal frågor och det gjordes vissa påståenden 
från föreningens medlemmar. Styrelsen har utrett beläggningsfrågan vidare och inhämtat information 
från Flens kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket, Riksförbundet för enskilda vägar samt en oberoende 

vägteknikingenjör som rekommenderas av REV, se bilagda underlag. Nedan har vi sammanställt fakta, 
från dessa parter, för att vi alla ska få en tydlig och saklig bild av vad som gäller i de aktuella 

frågeställningarna. 
 
 
  

  

  

  

Det finns en risk att 
beläggningen inte tål 
tyngre fordon med flera 
axlar. T ex vid 
vändplatser eller de 
skarpa kurvorna som 
finns vid Slättfall. 

Det blir problem för 
t ex slamsugningsfordon 
och sopbil, dessa kräver 
en belagd bredd på 3m. 
Detta innebär stora 
kostnader då väg ska 
breddas och diken 
flyttas. 

Det finns stora risker att 
sättningsskador uppstår 
då vägkroppen inte är 
uppbyggd av 
bergskross eller annat 
fast material. 

Hur kommer kanterna 
att hålla för skogs- och 
lantbruksmaskiner eller 
för fordon som kör av 
och på beläggningen? 

Svar från Lars-Åce Holm REVs vägingenjör: 
Det finns en risk att det blir slitage på kanter. Vi bör göra två förändringar 
för att minska risken: Dels bredda beläggningen och dels trycka ned 
kanterna med vibrator. Dessutom är det viktigt att jord- och skogsbrukare 
är rimligt försiktiga. Denna problematik hanteras med framgång på 
mängder med belagda vägar i vårt närområde. Läs bifogad 
besiktningsrapport för mer info. 

Svar från Lars-Åce Holm REVs vägingenjör: 
Detta påstående är inte korrekt. Vägkroppen har mycket bra bärighet i 
förhållande till trafikmängd. Dessutom ger beläggningen en ökad 
bärighet motsvarande minst 20 cm krossgrus. Läs bifogad 
besiktningsrapport för mer info. 

Svar från Lars-Åce Holm REVs vägingenjör: 
De relativt korta sträckor som finns mot Norrkärr och uppe i Östtorp kan 
beläggas med en bredd om 2,6m under förutsättning att det ej är skarpa 
kurvor. Det viktiga är vägens sidor är fria från hinder. Läs bifogad 
besiktningsrapport för mer info. 

Svar från Lars-Åce Holm REVs vägingenjör: 
Det är ovanligt att denna typ av problem uppstår. Därför rekommenderar 
Lars-Åce att även vid Slättfall belägga med IMT 40. Vändplatser bör 
lämnas grusade eller beläggas med varmasfalt. Läs bifogad 
besiktningsrapport för mer info. 



  

  

  

  

  

  

 
 
  

Räntor skapar stor 
osäkerhet om framtida 
kostnader. 

Information från Riksbanken och styrelsen: 
Från Riksbanken: ”Prognosen för reporäntan är oförändrad och räntan 
väntas ligga kvar på noll procent under de närmaste åren”. Riksbankens 
viktigaste styrränta ligger förnärvarande på 0,0%. Prognosen för 2021 är 
0,0% och för 2022 är den 0,1%.  
Styrelsens kommentar: Pga den höga privata skuldsättningen i dagens 
samhälle, är det osannolikt att räntorna höjs dramatiskt. Dessutom bör 
man som medlem inte stirra sig blind på det samlade beloppet som 
föreningen lånar, när vi är 110 fastigheter med 160 personer som 
registrerade ägare av dessa fastigheter. Förenklat kan man säga att 
föreningen lånar 2,4 mkr och detta delas på ca 110 fastigheter, vilket ger 
ett snittbelopp per fastighet på ca 21 800 kr. 

Trafikverket kräver 
minst 3 m bredd på 
beläggningen för att 
inte dra in vårt bidrag. 

Behövs bygglov för 
beläggning av en 
grusväg? 

Regler för områden som 
klassats som riksintresse 
gör att vi ej får belägga 
vägen. 

Hur länge kan en belagd 
väg hålla innan det blir 
dags för dyra 
reparationer? Detta bör 
utredas av en 
oberoende konsult 
specialiserad på 
vägteknik. 

Vad omfattas av 
leverantörernas 
garantiåtaganden? 

Svar från Anna Ljung, Trafikverket: 
Felaktigt påstående. Se mail från Anna Ljung, Trafikverket. 

Svar från Lars-Åce Holm REVs vägingenjör: 
Garantitiden är normalt 5 år och omfattar brister i lagt material och utfört 
arbete. Garantin omfattar inte vårdslöst brukande eller dålig bärighet i 
vägkroppen. Läs bifogad besiktningsrapport för mer info.  

Svar från Lars-Åce Holm REVs vägingenjör: 
Minst 20 år innan man behöver göra en smärre översyn. Läs bifogad 
besiktningsrapport för mer info. 

Svar från Flens kommun och Länsstyrelsen: 
Båda parter har inget att erinra. Se bilaga 4. 

Svar från Flens kommun: 
Nej, det behövs inte. Se bilaga 3. 
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Besiktningsutlåtande av samtliga vägar tillhörande 
Mälby - Humledals Samfällighetsförening (MHSF) 

 
Besiktningen är föranlåten av att MHSF önskar ett utlåtande om befintlig vägstatus på grusvägarna med 
anledning av att man planerar att permanentbelägga dessa med en IM/JIM 40. (Indränkt 
makadam/Justerad indränkt makadam) Farhågor har då rests från något håll om att vägkroppen inte är 
tillräckligt stabil/bärig för detta.   
 
Besiktningen utfördes 2020-01-14 av undertecknad besiktningsman/vägmästare Lars-Åce Holm 
tillsammans med representanter för MHSF, ordförande Jackie Arlbring, sekreterare Börje Johansson och 
representant för valberedningen Erland Karlsson. 
 
Allmänt 
Vägarna måste anses, efter en noggrann visuell besiktning, ha en generellt hög grusvägsstandard med en 
bärig vägkropp. Detta kan gottskrivas en väl underhållen väg med tillhörande vägområde där 
dräneringsproblematiken genom avvattningsåtgärder har prioriterats. Således har dikning och 
trumläggning skett i stor omfattning.  
 
Min bedömning av att lägga en IM/JIM 40-beläggning på samtliga vägar är, att det går utmärkt rent 
bärighetsmässigt. Beläggningstypen innebär dessutom i sig en bärighets-förstärkning som motsvarar ett 
lager av krossgrus 0-32 mm på minst 20 cm.    
 
Kvarvarande arbeten som återstår att åtgärda är:     
- Borttagning av stora stenar i vägkanten i ytterkurvan vid Örhammaren (Perras kurva) samt nära infarten 
till Klevhammar. Dessa ligger för nära vägbanan ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
- Försök att få bort en mindre bergklack i diket innan Davidsnäs gård  
 
- Norr om brevlådorna vid Näsholm: Dålig bärighet p g a lera vägkroppen i kombination av ett grunt dike. 
Gräv ur hela vägkroppen ca 15-20 meter ned till dikesbotten. Lägg fiberduk och bygg upp vägkroppen 
igen med 0-160, 0-65, 0-16-fraktions krossgrus med noggrann vältning och vattning.  
 
- Torts att mycket vegetation redan tagits bort är det en stark rekommendation att ta bort fler träd och att 
se till att inga träd eller dess kronor hänger över vägen. Vägytan mår inte så bra av att vattendroppar 
ständigt faller ner på vägytan. Generellt mår den också bra av att få luft och ljus så att vägytan torkar upp 
lätt. 
 
- Avsluta beläggningen med IM/JIM 40 innan vändplatserna vid Östtorp, Norrkärr och Humledal. Vid 
Hjelmkyl kan man fortsätta lägga, då fastighetsägaren belägger sin egen väg vidare. Om vändplatserna 
ska beläggas måste detta ske med konventionell varmasfalt, >100 ABT 11.                                                                                                                                         
 
- De två tvära kurvorna vid Slättfall bör inte beläggas särskilt med konventionell varmasfalt i ett första 
skede. Skulle problem uppstå, vilket inte är troligt, kan detta åtgärdas senare.                  
 
- Allmänt får man vara försiktig med vridskador från bilar och maskiner, typ sop- och 
slamsugningsfordon och lantbruksmaskiner som skall in- eller ut på vägen i början. Efter några år 
stabiliseras IM/JIM-vägbeläggningen.   
 

BILAGA 1 – LARS-ÅCE HOLM 
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- Visuella vridskador är oftast inget att bry sig om, de läker efterhand. Annars kan man ta lite grus från 
vägkanten och klappa ner i skadan. 
 
- Bredda beläggningen till genomgående ca 4,5 m om möjligt på sträckan fram till Örhammaren. Resten 
av vägarna bör ha en generell bredd av ca 3 m med belagda mötesplatser utmärkta med sedvanlig skylt, 
men där naturliga breddningar redan förekommer bör man även bredda beläggningen. Försök även att i 
kurvor bredda vägbeläggningen för att tyngre fordon lättare tar sig fram.     
 
-  Vid nuvarande smalare partier, < 3 m, kan man godta den belagda bredden på kortare sträckor. 2,5 
meters bredd är inte önskvärt men det fungerar för sopbil, slamsugningsbil och annan tung trafik om inga 
tvära kurvor finns. Huvudsaken är att det fria vägområdet bredvid vägbanan är minst 0,5 m på vardera 
sidan om beläggningskanten.   
 
- Efter att beläggningen är lagd, tryck ned de mjuka beläggningskanterna med vibrator för att slippa höga 
kanter. Man behöver då inte lägga kantmotlägg i form av krossgrus, som ändå inte håller emot bilhjulen 
som stöd när man kör av beläggningen. I innerkurvor kan man dock lägga fräsmassor som komprimeras 
med en padda/vibrator. Fräsmassor är gammal uppfräst beläggning från motorvägar och som finns att 
köpa hos beläggningsfirmorna i deras grusgropar, där de ofta har upplag.  
 
Slutsatsen är att med ovanstående mindre kvarvarande arbeten det fungerar utmärkt med en permanent 
beläggning med IM/JIM 40. Några särskilda bärighetsproblem kommer inte att uppstå inom överblickbar 
tid anser undertecknad besiktningsman. 
 
Den aktuella beläggningstypen är generellt mycket långlivad, man kan räkna med en livslängd på minst 
20 år, innan man gör en smärre översyn av beläggningsytan.  
 
Garantitiden brukar vara fem år. (Det skrivs in i förfrågningsunderlaget som beställaren skriver). Det 
innefattar själva arbetet med material. Om det kan påvisas att undergrunden har varit för dålig, står inte 
entreprenören för uppkomna skador. I sällsynta fall kan entreprenören påpeka att de inte vill eller kan 
garantera slutresultatet p g a dålig undergrund. I ert fall är det inga problem, det är tillräckligt bärigt för 
en IM/JIM 40. 
 
Om beläggningen inte kommer till stånd bör vägytan tillföras ett 2-3 cm tjockt 0-16 mm krossgrus över 
hela vägsystemet till våren vid fuktig väderlek. Gruset blandas in i ytan helst med en väghyvel och sedan 
vältas. Borde göras i samband med dammbindningen. 
 
 
Österskär 2020-01-23 
Lars-Åce Holm 
Lars-Åce Holm 
Besiktningsman/vägmästare 
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CV för Lars-Åce Holm:  

Av REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) rekommenderad besiktningsman     
 
Är i grunden VoV-ingenjör och arbetat direkt efter examen år 1966 på Statens Vägverk, 
Vägförvaltningen i Stockholms län, Vägverket Produktion och dess efterföljare Svevia till år 2011 i olika 
befattningar, bl a nedanstående:   
Biträdande vägmästare i Täby Vägmästarområde, 2 år                                                                                             
Ansvarig för Driftkontorets vägförbättringar i AB-län, 5 år 
Bitr ekonomichef, Vägförvaltningens driftkontor, 5 år 
Beläggningschef för Vägverket i AB län, 8 år 
Vägmästare i Upplands Väsby, Sveriges ”tyngsta” vägmästarområde, 10 år                                                                             
Distriktschef för Vaxholm – Värmdö Vägdistrikt, 2 år 
Chef för Mälardalens Väglaboratorier, 3 år 
Kvalitetschef för Vägverket Produktion i Mellansverige, 10 år     
Driver egen konsultfirma i vägfrågor från 1980-talet, bl a som Länsstyrelsens representant, sitter i flera 
vägföreningsstyrelser, arbetar med ett 30-tal vägföreningar årligen med förslag till förbättringsåtgärder bl 
a, och är beläggningskonsult åt Skanska, Peab, Svevia, NCC och Sandahls.    
 
 
  



 
 

SV: Belagd vägbredd och bidrag 
anna.ljung@trafikverket.se     tis 28 jan. 19:46 (för 2 dagar sedan) 
 
Hej, 
Uppfyller vägen i övrigt kraven för standard och funktion görs ingen minskning av bidraget. 
  
Med vänliga hälsningar 
 
  
Anna Ljung 
Utredare Enskilda Vägar UHbe 
________________________________ 

anna.ljung@trafikverket.se 
Direkt tel:     +46 10-124 01 71 

Trafikverket 
Tullgatan 8 
Box 1140 
S - 631 80 Eskilstuna 
Telefon:  +46 771 921921 
www.trafikverket.se 
  
Från: Jackie Arlbring <jackiearlbring@gmail.com> 
Skickat: den 22 januari 2020 14:15 
Till: Ljung Anna, UHbe <anna.ljung@trafikverket.se> 
Ämne: Belagd vägbredd och bidrag 
  
Hej Anna, 
  
Vi har nu låtit Lars-Åce Holm (av REV rekommenderad vägingenjör och besiktningsman) se över våra 
planer och på plats besiktiga vägarna inför en eventuell beläggning. 
  
Som vi diskuterade på mötet med dig i nov kan det finnas några kortare raka sträckor där det inte är 
lämpligt att belägga mer än 2,6-2,8m enligt både styrelsen och Lars-Åce (dessa sträckor är trafikklass 
låg). Kan du bekräfta att detta inte leder till minskat bidrag utan att ni bedömer framkomligheten när ni 
avgör om vägen är bidragsberättigad? 
  
Tack för länken om vägvisaren. Vi har nu skickat in så får vi se hur de bedömer det hela. 
  
Mvh Jackie 
 
  

BILAGA 2 - TRAFIKVERKET 



 
 

Re: Bygglov för beläggning av Humledalsvägen 
 
Anna Westling 
mån 24 feb. 11:44 
 
Hej. 
 
Vi på plan- och exploateringsavdelningen i Flens kommun kräver inget bygglov för att belägga väg. 
Däremot kan det vara en fråga för miljöavdelningen. 
 
Vänligen 
Anna Westling 
Bygglovshandläggare 
0157-430039 
samhallsbyggnad@flen.se 
 
 
 
 
Den tors 20 feb. 2020 kl 12:08 skrev Jackie Arlbring <jackiearlbring@gmail.com>: 
 
Hej Anna, 
 
Till Flens Kommun 
 
På uppdrag av samfälligheten för Humledalsvägen undrar jag om det behövs bygglov för att belägga 
vårt vägnät med Indränkt Makadam eller liknande takbeläggning? 
 
Mvh Jackie Arlbring 
Ordförande Mälby Humledal Samfällighetsförening  
-- 
 
JACKIE ARLBRING 
jackiearlbring@gmail.com 
+46 70 290 06 94 
 
 
  

BILAGA 3 – FLENS KOMMUN 



 
 
 

Re: Anläggande av väg 
 
Kristin Larsson 
 

11:58  
 
 
 till mig, Per, Anna 

  

Hej! 
 
Miljöavdelningen har inget att erinra mot vägbeläggningsarbetet såsom det är beskrivet. Jag har 
pratat med vår strandskyddshandläggare Per Almkvist. Han bedömer att själva 
beläggningsarbetet inte är en dispenspliktig åtgärd. Dock kan annat arbete, såsom att byta 
vägtrummor vara det. Dispens kan sökas i efterhand. Kontakta gärna Per om ni har frågor kring 
detta: Per Almkvist på tel. 0157-43 02 64, eller mail; per.almkvist@flen.se  
 
Jag mailade Jan Hägg, Naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen som tog upp frågan i sin 
arbetsgrupp. Hans mail inklistrat nedan; 
 
 Hej 
  
Vi diskuterade detta på vårt möte idag. Vi bedömer utifrån beskrivningen att åtgärderna kommer 
att ske på den befintliga vägen och inom vägens vägområde och att det då rimligen inte behövs 
en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
Om det visar sig att det blir mera omfattande kringarbeten som schaktning, grävning, utfyllning 
och liknande vid sidan av vägområdet kan det vara aktuellt att anmäla åtgärden för samråd. 
Bifogar en länk med information om samråd och möjligheter att skicka in en anmälan via en 
tjänst som du kan skicka med i ditt svar till frågeställaren. 
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-
naturen/atgard-i-naturmiljon.html 
  
Med vänlig hälsning 
  
Jan Hägg 
Naturvårdshandläggare 
Länsstyrelsen Södermanland 
611 86 NYKÖPING 
  
Telefon 010-2234254 
jan.hagg@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland 
 

Hör gärna av er igen om ni har fler frågor eller funderingar! 

Med vänlig hälsning, 

Kristin Larsson 
Miljöinspektör, Miljöavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Flens kommun 
642 81 Flen 
Tel. 0157-43 02 72 

BILAGA 4 – FLENS KOMMUN & LÄNSSTYRELSEN 



samhallsbyggnad@flen.se 
kristin.larsson@flen.se 
www.flen.se 
  
  
 
 
Den fre 21 feb. 2020 kl 08:18 skrev Jackie Arlbring <jackiearlbring@gmail.com>: 
Hej Kristin, 
 
Tack själv för ett bra samtal. 
 
Inom Mälby Humledal samfällighetsförening utreder vi möjligheten att belägga vårt vägnät med 
det som kallas för tankbeläggning av typen JIM/IM (indränkt makadam). Detta material är ej att 
förväxla med konventionell varmasfalt. Indränkt makadam består av bergskross som sprids på 
vägbanan. Ett kallt bindemed sprids sedan ut. Detta skapar en fast och dambunden yta. 
Metoden är betydligt mer miljö- och klimatvänlig än konventionell varmasfalt. 
 
Enligt den oberoende expert och vägmästare som föreningen anlitat kommer åtgärden ha en 
livslängd på minst 20 år.  
 
Anledningen till att vi utreder frågan är att befintliga grusvägar har flera påtagliga nackdelar: 
- negativ påverkan på närmiljö för de boende med kraftig spridning av dam (trots att vi saltar för 
att binda dam)  
- omfattande löpande underhåll är både dyrbart, arbetskrävande samt en klimat- och 
miljömässig belastning. Stora mängder material måste transporteras hit och påföras 
regelbundet, hyvling måste ske regelbundet - 2ggr per år, spridning av salt sker för att binda 
dam (8 ton per år), manuellt underhåll och lagning av potthåll och åtgärd av tvättbrädor. 
- I tider av milda vintrar blir grusvägar ännu svårare att halkbekämpa. Denna vinter har det i 
princip varit kälfritt, vilket gör att det inte går att ploga när det kommer snö. Snön packas då ner 
i vägbanan. När det sedan blir plusgrader bildas ett tjockt lager med våt blankis som är extremt 
halt. Nu i vinter har avåkningar skett och varutransporter fått ställas in. Vi har ett krav från 
Trafikverket på framkomlighet som vi i år inte lyckats tillgodose.  
 
Svar på dina frågor: 
 
1) Avfallsmaterial kommer inte att användas. Materialet som används är bergskross som 
hämtas hit från bergtäkt samt bindemedel. 
 
2) Grävningsarbeten kommer inte att utföras 
 
3) Lagring av material kommer ej att ske då materialet som transporteras hit överförs direkt till 
anläggningsmaskin. 
 
4) Nej, vi har inte kontaktat Länsstyrelsen. 
 
Eftersom delar av vägnätet går genom ett område som klassats som riksintresse (Flenmo-
Hökärr) skulle vi vilja veta om tillstånd krävs, och om så är fallet skulle vi vilja erhålla ett sådant 
tillstånd för att utföra åtgärden. Det kommer inte att ske några åtgärder som förändrar 
markanvändning. Landskapsbilden kommer inte att förändras eftersom vägsträckning, bredder, 
höjder lämnas oförändrade. De första 800 m av vårt vägnät är redan belagt och ligger inom 
ovan nämna riksintresse. 
 



Mer information finns i den informationsfolder som vi tagit fram till våra medlemmar. Se bilaga. 
Föreningens hemsida https://www.malbyhumledal.se/ 
 
Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor. 
 
Mvh Jackie Arlbring, ordförande 
 
 
Den tors 20 feb. 2020 kl 14:25 skrev Kristin Larsson <kristin.larsson@flen.se>: 
Hej! 
 
Tack för samtal tidigare idag.   

•  Om avfall ska användas i vägarbetet gäller; Anmälningsplikt C och verksamhetskod 
90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa (29 
kap 35 §, Miljöprövningsförordningen). Dock förstod jag det som att ni har för avsikt att 
använda nyproducerat material (ingen återvinning av avfall) för ny vägbeläggning och 
då är ovanstående inte tillämpbar. 

• Om grävarbete ska utföras i strandskyddat område kan ni behöva ansöka om 
strandskyddsdispens (ex utbyte av vägtrummor eller liknande). Ska arbete utföras nära 
vatten?  

• Lagring av material ska ske på lämplig plats, enligt Miljöbalken 2 kap. 6 §; För en 
verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (lokaliseringsprincipen).  

• Jag funderar också på kulturmiljön. Har ni stämt av åtgärden med Länsstyrelsen? 

 
Vänligen beskriv ert planerade arbete och svara på ovanstående frågor så att vi kan stämma av 
att jag uppfattat det rätt. 
Allt gott! 
 
Med vänlig hälsning, 

Kristin Larsson 
Miljöinspektör, Miljöavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Flens kommun 
642 81 Flen 
Tel. 0157-43 02 72 
samhallsbyggnad@flen.se 
kristin.larsson@flen.se 
www.flen.se 
  
  
 
 
 


