Övrigt planerat underhåll 2022 (reinvesteringar) per komponent och rubrik samt
kortare beskrivning
Belysning
Stolpe och armatursbyte (Hallstavik)
Fortsättning av utbyte till LED-armaturer (elbesparing 60 %) samt utbyte av rostiga
stolpar.
Norra Uppsalavägen (sista delen), stolpbyte och armaturbyte. Carl Wahrens väg,
Magistervägen, Envägen, Skogsvägen, Solrosvägen, Ljungvägen, Kusbyvägen.
Skolvägen armaturbyte och stolpbyte (de som är uttjänta, samt att all material har
passerat teknisk livslängd)
Stolpe och armatursbyte (Häverödal)

Belopp
3 150 000
900 000

900 000

Etapp 2 utbyte till LED-armaturer (elbesparing 60 %) samt byte av vissa rostiga stolpar.
Armaturbyte Östervägen, Hagvägen, Sjövägen, Almvägen, Lundvägen, Myrvägen,
Rönnvägen. Byte av de stolpar som är rostiga/uttjänta samt att all material har passerat
teknisk livslängd.
Utbyte av jubelysning (Norrtälje)
Utbyte av jubelysning Stockholmsvägen, ca 60 st belysningspunkter och Estunavägen,
ca 25 st belysningspunkter.
Övrigt belysning, grupperade mindre åtgärder
Renovering och utbyte av markkabel pga kabelfel.

850 000

500 000

Kabelfel i Älmsta (akut) gäller utbyte av enledarkabel på Videvägen och Skolvägen samt
nya stolpar och armaturer. Kostnad är exklusive markåterställning (återställning av
hårdgjorda ytor, bl.a. avgrävda infarter till fastigheter mm.). Behov av åtgärder finns på
alla områden där Vattenfall har belysning speciellt där luftledning finns, (trädgrenar som
skaver på el-ledning =kortslutning)
Gator
Övrigt beläggning, grupperade mindre åtgärder
Mindre åtgärder på gator och anslutande ytor samt lösning på mindre dagvattenproblem,
sättningar och sprickbildningar.

1 010 000
1 010 000

Konstruktionsbyggnader
Häveröbron (Hallstavik)
Ommålning av huvudbärverk (stål).
Övrigt konstruktionsbyggnader, grupperade mindre åtgärder
Mindre betong- och ytbehandlingsarbeten.

1 200 000
700 000

Park
Järnvägsparken (Rimbo)

5 529 000
2 000 000

I Rimbo finns ett mycket stort behov av att renovera lekplatsen i Järnvägsparken som är
en central och flitigt använd lekplats med utrustning som blivit föråldrad och inte längre
kan renoveras. Flertalet nedslag i besiktningar. Även lekplatsens utförande är föråldrat
och behöver gestaltas om för att kunna tillgänglighetsanpassas och lekplatsen behöver
även belysning.
Stadsträdsprogram
Åtgärder för gatuträd i hårgjorda ytor i tätorterna. Renoveringar av markbäddar för träd
som har stor betydelse i stadsmiljön. I vissa fall borttagning av träd med för dåliga
förutsättningar att utvecklas samt ersättning av träd där förutsättningarna för god
utveckling finns.

500 000

1 200 000

Övrigt planerat underhåll 2022 (reinvesteringar) per komponent och rubrik samt
kortare beskrivning, forts.
Övrigt park, grupperade mindre åtgärder

Belopp
2 329 000

Övriga parkåtgärder innefattar renoveringar av gräsytor, planteringar och komplettering
av växter i tätorterna, vilket utgör ca 60% av det totala behovet. Utrustning som behöver
bytas och renoveras vilket utgör ca 30% av det totala behovet samt renoveringar av
mark, tex grusytor motsvarar ca 10% av totala av renoveringsbehovet. För år 2022 är
centrala parkytor i Norrtälje prioriterat.
Parkering
Staket pendlarparkering Campus (Norrtälje)
Inhägnad av pendlarparkering.
Totalsumma

500 000
500 000

11 389 000

