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Förslag till underhållsplan för

 Södra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-2034

Bakgrund
Södra Kopparmora Samfällighetsförening förvaltar tre gemensamhetsanläggningar; 

- Kopparmora GA:1:  omfattar områdets ca 6,8 km väg. 

- Kopparmora GA:2:  omfattar föreningens grönområden.

- Kopparmora GA:3  omfattar badet och vägen ned till badet. 
Samfällighetsföreningen är hälftenägare i denna anläggning. Norra Kopparmora 
samfällighetsförening äger resterande 50%.

Denna underhållsplan skall utgöra ett styrdokument för planering av samfällighetens 
underhåll avseende de större investeringar som behöver göras inom respektive 
gemensamhetsanläggning. Målsättningen är att ha en ekonomisk långsiktighet där 
samfällighetsföreningen, via sina delägare, skall avsätta pengar för att kunna utföra 
kommande underhåll i första hand med eget kapital. 

Vägarna är idag belagda med det som i dagligt tal kallas oljegrus. Anledningen till att vägarna 
inte har vanlig asfalt är huvudsakligen en ekonomisk fråga, då asfalt är en dyrare beläggning. 
Underbyggnaden av våra vägar är dålig då man när vägarna byggdes på 70-talet använde 
byggavfall, stubbar mm för att minska byggkostnaderna av vägen. Att låta göra om 
vägunderbyggnaden innebär alltför stora kostnader, vilket är anledningen till att oljegrus är 
det material som föreslås även fortsättningsvis.

I denna underhållsplan har vi förutsatt att röjning av träd inom samfälligheten sker som idag 
d.v.s. på frivillig basis med arbetsdagar. De kostnader som uppstår i form av bortkörning av 
sly, flisning mm inryms som idag i den normala årsbudgeten.

Underhållsplanen speglar de närmast kommande 20 åren. Nedan framgår planerade åtgärder 
och bedömt återkommande intervall för respektive investering. Redovisning av kostnaderna 
ses över löpande i samband med årsbokslut.

Kopparmora GA:1 (Vägar med tillbehör)

Vägar

Behov av omläggning av dåliga vägsträckor inom området behöver ske även under 2014 och 
2015. Samma omfattning som för 2013, d v s 2.500 m2/ år. Kostnad för detta enligt nedan:

Kostnad för beläggning av 2.500 m2 x 85 kr/m2: 215.000 kr x 2 år

Utöver de åtgärder som vidtas 2014 och 2015 behöver områdets vägar inom tidsperiod för 
denna underhållsplan läggas om en gång. Prel. om ca 15 år.
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Kostnad för total omläggning av väg
Total vägsträcka: 6.800 m

Bredd (genomsnittlig): 4.20 m

Total yta: 28.560 m2

Kostnad ny beläggning: 85 kr / m2 (2013 års prisnivå)

Kostnad total omläggning: 2.428.000 kr 

Belysning

Byte av belysningsarmaturer bedöms ske en gång var 25 år och planeras att ske om 5 år. 

Byte av befintliga belysningsarmaturer:  135.000 kr ( 27 st x 5.000 kr/st i 2013 års nivå)

Dikning

Dikning av vägdiken utöver årligt underhåll bedöms behöva ske en gång under kommade 20 
års period.

Dikning: 200.000 kr (i 2013 års nivå)

Kopparmora GA:2 (Grönområden)

Dikning

Dikning av krondikena utöver årligt underhåll bedöms behöva ske en gång var 20 år.

Dikning: 150.000 kr (i 2013 års nivå)

Kopparmora GA:3 (Badet och gemensam väg)

Vägar

Vägarna inom gemensamhetsanläggningen behöver XX

Total vägsträcka: 500 m

Bredd (genomsnittlig): 4,20 m

Total yta: 2.100 m2

Kostnad ny beläggning: 85 kr / m2 (2013 års prisnivå)

50% av kostnad för total omläggning: 90.000 kr 

Brygga

50% av kostnad för en ny brygga: 50.000 kr 
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