
JORDO-ALMO 
SAMFALLIGHETSFORENING 

Proposition till arsstamman 2016 

ang. nybelaggning av den asfalterade delen av vagen 

Bakgrund: I flera tidigare underhallsplaner har behovet av ett fomyat ytlager pa den 
hardgjorda delen av vagen diskuterats. Vid radgivningsmote 2016-04-12 ansag 
Trafikverkets representant, Jorgen Svensson att det ar lampligt med en ny belaggning. 
Vagbanan har spruckit pa flera avsnitt och risken for storre skador okar efter hand. 
Det fmns ocksa djupa hjulspar pa flera stallen och om det skulle uppsta en kraftig 
tjallossning kan dessa skador vasentligt fbrvarras. Pa manga stallen, sarskilt i 
Almomarken fmns bulor p.g.a. uppskjutande underliggande stenar. 

Forslag till atgarder: 
Vagkanter renskares med maskin. Underliggande stenar krossas och knackas ner i 
marken av gravmaskin forsedd med sarskild utrustning avsedd for detta. 
Darefter lagges ny ytbelaggning. 
Den av Trafikverket forordade metoden kallas JIM, altemativt JIMT. J IM star for 
justerad indrankt makadam och innebar att man forst forstarker vagen pa de avsnitt 
dar det fmns behov av detta. Sedan palaggs ytlagret som bestar av makadam med 
bindemedel (bitumen). Denna metod raknas som barighetshojande och underlattar for 
foreningen vid ansokan om bidrag. 
JIMT innebar att man utover belaggningen pafov ytterligare ett tunt lager for att 
fbrsegla ytan. Om man inte valjer denna forsegling kommer den anda att behova 
goras efter 5-6 ar. 
En tredje mojlighet ar att anvanda s.k. aa-massor, som ur miljosynpunkt ar en bra 
metod, eftersom man da ateranvander gammal asfalt som upparbetas sa att man kan 
anvanda den igen. Denna belaggning anses halla hogre kvalitet an JIM. En 
fomtsattning for detta ar att nagon entreprenor kan erbjuda denna metod, da man 
maste ha tillgang till massor i tillracklig mangd. Kostnaden for JIMT och aa-massor 
ar ungefar likvardig. 

Ekonomi: Priset for J IM ligger i spannet 35-40 kr per kvadratmeter och for JIMT 45-
50 kr exklusive moms. Det innebar att belaggningsarbetet for J IM hamnar mnt 450 
000 kr och for JIMT och AA-massor 560 000 kr inkl. moms. 
Kostnaden for det forberedande arbetet med kantskaming och stenkross ar svar att 
uppskatta men i tidigare kalkyl fran Trafikverket beraknades den till ca 40 000 kr 
inklusive moms. 
Statligt bidrag kan erhallas med 70 % for Norra Jordovagen och 35 % for 
Jordosundsvagen. Det lagre bidraget for Jordosundsvagen beror pa att denna stracka 
beraknas efter en lagre trafikklass. Under dessa fomtsattningar kommer det efter 
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avdrag for statligt bidrag att belasta foreningen med grovt raknat 170 000 kr for J IM 
och 208 000 kr for JIMT och aa-massor. De medel vi under aren avsatt till var 
fomyelsefond uppgar 2016-04-30 till ca. 249 000 kr och tacker saledes val denna 
kostnad. Vi kan alltsa genomfora en nybelaggning utan att behova begara en extra 
utdebitering av medlemmama. En noggrannare kostnadsberakning kan forst goras 
efter att offerter fran entreprenorer begarts in. 

Styrelsens forslag till beslut: Styrelsen far i uppdrag av stamman att genomfora 
upphandling i enlighet med regler for offentlig upphandling for saval forberedande 
arbeten som belaggningsarbetet med aa-massor altemativt JIMT och sluta avtal med 
entreprenor som genomfbr arbetena i mars-april 2017. 
Villkor for genomforande av upphandlingen ar att kostnadslaget ej vasentligt 
fbrandras utan att medel avsatta i fomyelsefond tacker foreningens del av kostnaden. 
Detta fbmtsatter i sin tur att statsbidrag enl. ovan beviljas. Skulle styrelsen ej kunna 
genomfora arbetet enligt dessa villkor far arendet omprovas pa arsstamman 2017. 

Jordo, 2016-05-31 

Styrelsen gm. 

/Sune JoHansson/ 
Ordf. 
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