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Protokoll för vid syn av enskild väg inom Löknäs VF i Värmdö kommun. 

 

 

Uppdraget 

Jag har på uppdrag av styrelsens ordförande i Löknäs VF Calle Hallberg, ombetts att utföra 
en syn av Svartviksvägen. Vägen har kantskurits/dikesrensats av föreningens entreprenör 
under vintern 2020. 

Tid:  2020-02-07 

Närvarande:  Calle Hallberg 

  Leif Kronkvist 

 

Allmänt om underhåll av grusväg 

Den allra viktigaste åtgärden för att en grusväg skall fungera är att vatten leds av från 
vägbanan och att diken och trummor fungerar tillfredställande. Vägdiken slammar fort igen 
genom att grus, sand och jord spolas loss från vägslänten och dikesbotten. När 
vattenhastigheten är låg sjunker materialet till botten av diket och fyller framgent igen diket. 
När vägslänten är öppen dräneras samtidigt vägkroppen bättre. Finmaterial, organisk jord 
och gräs tätar jorden och stänger in vatten i vägen. Sträva sålunda alltid tillse att vägkroppen 
är väl dränerad för att undvika sättningar och sämre bärighet. Kantskärningen är också av 
största vikt för att undvika att vatten blir stående kvar på vägbanan. Vägbanan skall också 
utföras med ett godtagbart tvärfall. Sträva efter överhöjning av väg mitt alternativt enkelsidig 
lutning. 3–5% är ett rimligt riktvärde. Dikesbotten bör också vara lägre än terassbotten så att 
vatten inte blir stående i terrassen. 
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Utlåtande 

Vid synen konstaterades att Svartviksvägen kantskurits/dikats ca 1000 meter. Arbetet har 
utförts på ett fackmannamässigt sätt som tidigare beskrivits i den inledande texten om 
underhåll av grusväg. Dock med några anmärkningar. (se bifogade bilder) 

Nedan följer ett antal bilder tagna vid syntillfället. 
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Bra utförd kantskärning/dikesrensning 
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Kantskärning och dikesrensning saknas och bör utföras. 
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Kantskärning saknas, dikesrensning ok. 
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Kantskärning saknas, dikesrensning ok. 
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Tyresö 2020-02-10 

 

 

Leif Kronkvist 

 

 


