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Startbeslut asfaltering
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har avsatt 1 000 tkr för asfaltering för 2017. Vilka gator
som ska asfalteras baseras på asfaltsutredning. Asfaltering prioriteras för de gator
där ny, kompletterande asfalt kan förlänga gatans livslängd. Innan arbetet
påbörjas samordnas arbetet med planerad fiberutbyggnad.
Kommunen har för närvarande ingen upphandling för asfaltering, men en
upphandling kan genomföras i samarbete med Vårgårda kommun.
De gator som planeras att asfalteras under 2017 anges närmare nedan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24
Asfaltsutredning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beviljar startbeslut för asfaltering.
Upphandling av asfaltering startas tillsammans med Vårgårda kommun.
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Bakgrund
I asfalteringsutredningen är gator listade enligt följande:
- Prio 1 innebär ca 1 års restlevnadstid (akut underhållsbehov).
- Prio 2 innebär ca 2-4 års (nära gränsen för omedelbart underhållsbehov).
Åtgärder på dessa vägar kan innebära kostnadsbesparingar.
- Prio 3 innebär restlevnadstid 0 år (dåligt skick/eftersatt underhåll). Dessa är
redan helt slut och kostar mer att åtgärda än endast ny toppbeläggning, därför är
det bättre att avvakta med dessa tills man får mer pengar.
Budget räcker emellertid endast till ett begränsat antal objekt, vilka i första hand
kommer att väljas bland prio 1 -vägar enligt följande:
HERRLJUNGA
Verkstadsgatan, del av, 1450 m2
Arvidsgårdsgatan, del av, 510 m2
Storgatan, västra delen, 675 m2
Fabriksgatan, del av, 1088 m2
Frögatan, 944 m2
Grengatan, del av, 590 m2
Mossgatan, del av, 969 m2
Ekevägen, del av, 550 m2
Furulundsvägen, del av, 750 m2
Lindvägen, 951 m2
Bokvägen, del av, 975 m2
Skoghällavägen, parkering, del av, 345 m2

LJUNG- ANNELUND
Lystorpsvägen, 525 m2
Ekedalsvägen, från vändplan till slutet, 798 m2
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Postvägen, 419 m2
Mörlandavägen, del av, 252 m2
Rönnvägen, del av, 357 m2 + 279 m2
(Trädgårdsvägen, 350 m2 Grus?)

HUDENE
Gustaf Ewalds väg, 722 m2

