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Sammanfattning 
 
De boende på området Svartudden har uppmärksammat Piteå kommun på gång- och 
cykeltrafikanternas problem att korsa Svartuddsvägen på ett trafiksäkert sätt. Gång och 
cykelvägen trafikeras frekvent av framförallt barn till och från skola. I nuläget finns ett 
obevakat övergångsställe och en trång GC-port som sommartid används av motionärer. 
Vintertid är tanken att porten ska fungera som skidport men eftersom en för bred 
pistmaskin används som spårdragare skapas en riskfylld trafiksituation. Projektgruppen 
förordar att skoter används som spårdragare.  
Projektgruppen har i huvudsak studerat tre lösningsförslag: 
– Prefabricerad plåttrumma för gång och cykel trafikanter i kombination med den 
befintliga porten.  
– Prefabricerad gång och cykelport i betong. 
– Installera trafikljus vid befintligt övergångsställe. 
I samråd med kommunens representanter har projektgruppen valt en GC-port i betong. 
Motiveringen är att det alternativet bäst tillgodosåg kommunens mål för gång och 
cykeltrafikanter, den skapar även en trafiksäker passage av Svartuddsvägen för 
skidåkare och motionärer. De enda geotekniska undersökningar i området som finns är 
gjorda 1967. Projektgruppen rekommenderar en enklare geotekniskundersökning för att 
bestämma grovlerans egenskaper, mäktighet och grundvattnets läge idag. 
Kostnad för projektet är beräknad till ca 1,7 miljoner kronor och beräknas ta ca sex 
veckor att utföra.  
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1 Inledning 
 
 
1.1 Problembeskrivning 
De boende på området Svartudden har uppmärksammat, beställaren Piteå kommun, på 
gång- och cykeltrafikanternas problem att korsa Svartuddsvägen på ett trafiksäkert sätt. 
(Bilaga 1) Gång- och cykelvägen trafikeras frekvent av framförallt barn till och från skola. 
Mätningar som gjorts på Svartuddsvägen visar på ett ÅDT, årsdygnstrafik, på 718 fordon. 
Trafikflödet varierar över året med en ökning sommartid då sommarstugeägare och golfare 
trafikerar vägen. I nuläget finns en trång GC-port som sommartid används av motionärer. 
Vintertid är porten tänkt att nyttjas som skidport, men eftersom pistmaskinen som används 
vid spårdragningen är för bred för porten dras skidspåret över vägen. 
 
 
1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att omsätta de teoretiska kunskaper vi förvärvat under 
utbildningen till ett verkligt objekt. Målen med detta har varit att projektgruppen ska 
organisera, planera, genomföra och följa upp ett projekt genom systematisk 
projekthantering. Med förvärvade kunskaper skall arbetet presenteras genom denna rapport 
innehållande bygghandlingar och ritningar. Rapporten redovisas även som muntlig 
föredragning.  
Vidare har målen med projektet varit att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö för de 
boende på området Svartudden i Piteå.  
 
 
1.3 Läsanvisning 
Rapporten, som samtidigt är projektgruppens examensarbete, är tänkt att spegla en del av 
den vardag som projektmedlemmarna kommer att stöta på i det verkliga arbetslivet. 
I läsanvisningen nedan beskrivs hur rapporten delats in för de olika roller projektgruppens 
medlemmar haft under arbetet med rapporten. 
 
Kapitel 1-2   Projektörer 
Kapitel 3  Entreprenörer 
Bilaga 21och 22 Beställare 
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2. Material och metoder 
 
2.1 Markägarförhållanden 
Då kommunen äger all mark inom arbetsområdet så ser projektgruppen inga uppenbara 
hinder i markägarfrågan för projektet. 
 
 
2.2 Inmätning 
Projektgruppen har utgått från koordinatpunkterna 69017 och 69014 som ingår i RH 70 
(Bilaga 2). Med stöd av dessa har gjorts ett tjugotal egna inmätningar i arbetsområdet. 
Dessa nya punkter har kompletterat den ritning över arbetsområdet vi fått av Piteå 
kommun, för att underlätta beräkningar av volymer och höjder.  
 
 
2.3 Geotekniska undersökningar 
De enda geotekniska undersökningar i det aktuella området är från1967 
(Geotekniskundersökning finns dokumenterad hos Piteå kommun). Resultatet från de två 
provgropar som är gjorda talar om att jorden består av grovlera och har en grundvatten nivå 
som var 0,6 m under markytan. Grovlera är ett gammalt namn på jord innehållande 15-25 
% ler i silt. Den moderna beteckningen skulle då vara siltig-ler eller lerig-silt som är 
känslig för omrörning och mycket tjälfarlig.  
Svartuddsvägen vid porten uppvisar inga deformationer och därför antas att den befintliga 
grundläggningen är bra. Den nya porten kommer enligt beräkningar att ge en lägre 
belastning på undergrunden, dvs. ”den blir lättare”, än den befintliga. 
Området kring den befintliga porten visar inte några tecken på grundvattenproblem. Det 
faktum att det byggts och dränerats mycket i området, gör att projektgruppen antar 
grundvattennivån inte ligger på samma höga nivå.  
Då grundvattennivån kan ge problem vid schaktning bör detta beaktas. 
Projektgruppen har inga resurser till att utföra någon ny geoteknisk undersökning av 
aktuellt område.  
Projektgruppen anser att en ny geotekniskundersökning skall göras före rojektstart.  
 
 
2.4 Vatten och dagvatten 
Ledningarna under Svartuddsvägen är dragna för att kunna nyttjas av kommande 
bostadsområden söder om Svartuddsvägen. Bredvid den befintliga GC-porten finns det en 
Ø 800 mm dagvattenledning och en Ø 225 spillvattenledning, båda i betong (Ritning 05). 
Dessa behöver inte bytas. Där finns även en gammal vattenledning Ø 200 mm i gjutjärn 
som ligger i en Ø 400 mm skyddskulvert i betong. Ledningen byts till tryckledning i plast 
för eventuellt framtida bruk. 
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2.5 El, tele och belysning 
De el och telekablar som kan bli berörda ligger i norra delen av arbetsområdet (Ritning 06). 
Förutom detta finns inga uppgifter som tyder på att el- eller teleledningar skulle försvåra 
projektet. Belysningsstolpen efter Svartuddsvägen som är belägen närmast den befintliga 
GC-porten demonteras före schakt. Belysningsstolpe och fundament efter GC-väg söder om 
övergångställe rivs (Bilaga 5). Belysningsstolpe närmast söder om GC-port flyttas åt öster 
för att klara breddningen av GC-väg och skidspår. Före schaktning skall utsättning begäras 
från ägare av befintliga ledningar. Utbudet av belysningsarmatur för GC-portar har 
undersökts men inga okrossbara alternativ hittades. Ett alternativ kan vara armatur typ 
Anita med ingjutningslåda från Exaktor med skyddsgaller från Falu mekaniska. 
 
Kommunens kommentar 
Beträffande belysning i GC-portar så har vi dåliga erfarenheter med skadegörelse och dyrt 
underhåll. Vi räknar med att belysningen i närområdet skall vara tillräckligt för att trygga 
en säker passage genom GC-porten. Belysning i porten är inte önskvärd om inte krossäkra 
alternativ finns. 
 
 
2.6 Linjeföring 
Svartuddsvägen över GC-vägen ligger inom tätbebyggt område vilket skulle ge en väg 
dimensionering med referenshastighet 50 km/h. Men det finns planer på ett eventuellt 
byggande av Södra ringen, ett vägprojekt som ska leda trafiken utanför Piteås centrala 
delar. Därför kommer vägen att dimensioneras med 70 km/h som referenshastighet efter 
önskemål från Piteå kommun.  
Med detta som underlag beslutade projektgruppen att behålla Svartuddsvägen linjeföring i 
höjd och sidled. Linjeföringen på GC-vägen kommer därför inte att bli den optimala men 
inom ramarna för VU 94 2-S.(Bilaga 4) 
 
 
2.7 Lösningsförslag 
Projektgruppen hade i huvudsak tre olika lösningsförslag för att gående-, cyklande- och 
skidåkande trafikanter ska kunna korsa Svartuddsvägen på ett trafiksäkert sätt. Gruppen 
hade även ett kombinationsförslag som separerar skidspåret från gång- och cykelvägen, 
vilket innebär att de olika alternativen kombineras med en träbro för motionsspåret.  
 
 
Alternativ 1: Prefab port från Skanska Prefab 
En 10 meter lång, 5 meter bred och 2,5 meter hög GC-port i betong, från Skanska Prefab 
AB i Öjebyn (Bilaga 6), placeras på samma plats som den 2,4 meter breda gamla porten. 
Detta lösningsförslag innebär att både GC- och skidtrafikanter får plats i samma port. Det 
befintliga övergångsstället med påfarter tas bort. (Bilaga 5) 
 
Kommunens kommentar Den bästa lösningen med rak, öppen och ljus lösning. 
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Alternativ 2: Lågbyggd trumma från Gävle Vägtrummor 
En prefabricerad plåttrumma för GC- trafik (Bilaga 7), från Gävle Vägtrummor AB, 
placeras där övergångsstället idag är beläget. Detta innebär att man behåller den gamla GC-
porten (Bilaga 3) för skid- motionsspåret och därmed får man två separata tunnlar som 
korsar Svartuddsvägen. Det befintliga övergångsstället med påfarter tas bort. (Ritning 5) 
 
Kommunens kommentar 
De anser att två ”trånga portar” är sämre än en stor. Kommunen arbetar i enlighet med 
deras nya översiktsplan för att få bukt med ”tröghetsfrågor” som dålig sikt, resonans i 
trumman från trafiken och mörker. Porten skall vara inbjudande. 
 
 
Alternativ 3: Trafikljus vid övergångsställe 
Trafikljus installeras vid det befintliga övergångsstället som korsar Svartuddsvägen. 
Därigenom har man separerat gång- och cykeltrafikanterna från motionärerna, som 
utnyttjar den befintliga GC- porten. 
 
Kommunens kommentar 
Dålig lösning då den inte höjer trafiksäkerheten nämnvärt. Säkerheten beror helt på 
människors trafikbeteende. Förutom att vara sabotagevänliga kräver trafikljus en hel del 
underhåll. Referensobjekt korsningen Durrnäsvägen och Ringiusvägen i Piteå. 
 
 
Kombinationsalternativ  
En prefabricerad träbro från Svenska Träbroar AB i Skellefteå, placeras över GC-vägen för 
att separera skidspåret från gång- och cykelvägen. Detta alternativ kan kombineras med 
tidigare nämnda alternativ. (Bilaga 8) 
 
Kommunens kommentar Inte aktuellt då detta inte är ett prioriterat motionsspår. 
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2.8 Bedömningsmall 
Projektgruppen har i sin rekommendation utarbetat en bedömningsmall för att jämföra och 
värdera de olika förslagen. Bedömningen är utförd med en skala från 1 till 5, där värde1 
motsvarar sämst och 5 bäst på de ställda kraven och kriterierna. I bedömningsmallen har 
trafiksäkerheten högsta prioritet därav det dubbla värdet. Alternativ 2 separerar gång- 
cykeltrafikanter från skidåkare, vilket är anledningen till att alternativ 2 har fått ett högre 
trafiksäkerhetsvärde än alternativ 1.  
 

Alternativ Trafiksäkerhet Funktionalitet Ekonomi Miljö Summa ∑ 
1 4 x 2 3 2 3 16 
2 5 x 2 4 3 2 19 
3 3 x 2 3 4 4 17 

 
Kombinationsalternativet med prefabricerad träbro skall ses som ett komplement till de 
övriga alternativen. Det förändrar inte resultatet i bedömningsmallen av de tre första 
alternativen, eftersom det bara blir en ny trafiksituation för korsande GC-trafikanter och 
skidåkare. (ca 30 m söder om Svartuddsvägen) 
 
 
2.9 Rekommenderat lösningsförslag 
Projektgruppen rekommenderade alternativ: Lågbyggd trumma från Gävle vägtrummor. 
Lösningsförslaget svarade bäst upp till de krav och kriterier som då ställts för projektet.  
 
 
2.10 Valt lösningsförslag, prefabricerad port från Skanska Prefab. 
Under mötet den 28 oktober, med kommunens representanter Richard Risberg och Anders 
Mellberg, angående val av lösningsförslag framkom nya kriterier. Kommunen har utarbetat 
en översiktsplan där stor vikt lagts på att trafikanterna skall känna sig trygg när dom 
passerar igenom en gcGC-port. Öppning skall vara så ljus och bred som möjligt (Bilaga 9).  
Efter samråd med kommunens representanter har projektgruppen valt lösningsförslaget 
prefabricerad GC-port i betong, från Skanska Prefab AB i Öjebyn.  
GC-vägen breddas från 2,5 till 3 meter plus motions/skidspårets bredd på 2 meter. 
Motions/skidspåret ansluts till ny GC-port med en längd av 37 meter söder och 23 meter 
norr om GC-porten 
Den oförändrade linjeföringen enligt 2.6 ger ingen höjning av vägen vilket gör att den nya 
porten kommer att bli för låg för dagens snöröjningsmaskiner, typ traktor L70, skall kunna 
köra igenom. Detta är en begränsning som görs i projektet eftersom snöröjningen har låg 
prioritet. Klotterskydd av porten bör läggas till då det ej ingår i Skanskas anbud.  
 
Ritningsunderlaget i denna rapport bygger på ritningar som delvis tillhandahållits av 
Skanska delvis av Piteå kommun. Dessa ritningar har anpassats till detta projekt.  
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2.11 Vägutrustning 
Över GC-port vid Svartuddsvägen skall broräcke, stänkskydd och vägräcke monteras. 
Befintligt räcke, 2 x 31 meter, demonteras eftersom det inte uppfyller dagens krav enligt 
Vägverkets norm Bro 2002. 
 
Väg och broräcken  
Anslutningen från broräcke till vägräcke utförs enligt ritning (Bilaga 10)  
Beräkning av räckeslängd som ger god standard längs med vägbanekanten. (Bilaga 11)  
Den totala längden på räckena blir 2 x 116meter.  
Toppföljarens överkant skall vara minst 1200 mm över beläggningens överkant. Räckes 
stolpar skall gjutas fast i GC-portens kantbalk. Alla detaljer i räcket skall vara 
varmförsinkade (Bilaga 12). 
 
Stänkskydd 
Stänkskyddet skall utformas av trapetsprofilerad plåt Stänkskyddets överkant ska vara 
minst 1030 mm över beläggningens överkant. Det fria avståndet mellan kantbalken och 
stänkskyddets underkant skall vara högst 30 mm och mellan stänkskyddets överkant och 
toppföljarens underkant högst 130 mm (Bilaga 13). 
 
Vägmarkering och skyltning 
Sträckan som skall målas på Svartuddsvägen är 42 m och innefattar mittlinje och 
väggrensmarkeringar. Skyltar för GC-väg bör sättas upp ovanför GC-portens öppning, även 
skyltar för motionsspår sätts upp. 
 
2. 12 Vägöverbyggnader 
 
Svartuddsvägens uppbyggnad.  
Lager 1 Bitumenbundet slitlager  ABT 16/B 180*    40 mm 
Lager 2 Bitumenbundet bärlager  AG 22*     90 mm 
Lager 3 Obundet bärlager  0-30    80 mm 
Lager 4  Krossad sprängsten  0-70 Utspetsning enl. ATB Väg 2003(Bilaga 15) 
 
Uppbyggnad av Svartuddsvägen ovanpå den nya porten.  (Se text ritning 10) 
Lager 1 Bitumenbundet slitlager  ABT 16/B 180*   40 mm 
Lager 2 Bitumenbundet bärlager  ABT 11/B 85   90 mm 
Lager 3 Bitumenbundet bärlager  ABT 4/180    15 mm 
Lager 4  Isolermatta         5 mm 
 
GC- vägen uppbyggnad enligt ATB Väg 2003. och Vägverkets PMS-Objekt(Bilaga 14)  
Lager 1 Bitumenbundet slitlager  ABT 16/B 180*   45 mm 
Lager 2 Obundet bärlager  0-30    80 mm 
Lager 3 Förstärkningslager krossat 0-70  420 mm 
* Slitlagret och bitumenbundetbärlager väljs som befintlig beläggning. Alternativt som 
föreslaget.  
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2.13 Fyllning och utspetsning mot ny port 
Fyllning mot den nya porten sker med krossad sprängsten och med en släntlutning på 1:1,5 
från portens underkant dock upp till utspetsningen. Utspetsning görs 16 meter från porten i 
vardera riktningen från utskiftningsdjupet 1,6 meter från vägytan (Bilaga 15). 
 
 
2.14 Trafikomläggning 
Omdirigering av trafikanter från/till Renöhamn/Piteå golfbana sker via Lidgatan och 
Nötövägan (Bilaga 16). Svartuddsvägen är stängd ca sex veckor. GC-vägen stängs av vid 
Lidgatan. Trafikomläggningen och skyltningen skall följa vägverkets bestämmelser 
”Arbete på väg”. Trafikplan skall upprättas och inlämnas av entreprenör. 
 
 
2.15 Miljökonsekvenser 
Projektgruppen har utarbetat en miljökonsekvensbeskrivning (Bilaga 17). Huvuduppgiften 
för projektet är att skapa en trafiksäkrare och tryggare miljö för de boende på området 
Svartudden. Detta löses genom att ta bort övergångsstället och byta ut den befintliga smala 
skidporten till en bredare gemensam gång, cykel och skidport. Då kan skolbarn, gående, 
cyklister och motionärer passera Svartuddsvägen på ett trafiksäkert sätt. Den övriga 
miljöpåverkan i projektet bedöms inte blir så stor då det i huvudsak handlar om att byta ut 
befintlig port till en bredare. 
 
 
2.16 Risker för projektet 
De geotekniska förutsättningarna är inte de bästa med undersökningar från 1967. 
Provgropar som är gjorda visar att jorden består av grovlera, vilket är en gammal 
beteckning på siltig-ler eller lerig-silt som är känslig för omrörning och mycket tjälfarlig. 
Projektgruppen har inga resurser till att utföra någon ny geoteknisk undersökning av 
aktuellt område. Därför anser projektgruppen att en ny geotekniskundersökning skall göras 
förslagsvis en enklare undersökning, typ skruvborr. Även en grundvattenundersökning bör 
utföras. 
Grundvattnets nivå 1967 var 0,6 m under markytan. Då området kring den befintliga porten 
inte visar några tecken på grundvattenproblem och att det byggts mycket i området och 
därmed dränerats antar projektgruppen att grundvattennivån inte ligger på samma höga 
nivå. Då grundvattennivån kan ge problem vid schaktning bör detta beaktas. 
Ritningsunderlaget har anskaffats från Piteå kommun och Skanska Prefab. Ritningarna från 
Skanska bygger på andra projekt och har anpassats till denna rapport. Vid utförande av 
projekt bör därför nya bygghandlingar från Skanska upphandlas. 
 
 
2.17 Upphandling av projektet 
Piteå kommun har de senaste åren använt en utvärderingsmall för att jämföra och utvärdera 
anbud. Mallen är i tabellform och de fyra kriterierna som bedöms är pris, organisation, 
miljö och kvalité. Beräkningsgången beskrivs utförligare i Bilaga 18.  
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3. Arbetsbeskrivning 
Arbetsbeskrivningen är ett förslag till utförande med tillhörande tidplan (bilaga 19) 
 
3.1 Etablering 
Arbetsområdet spärras av för att hindra obehöriga. Mannskapsbod för minst 8 personer och 
verktygscontainer ställs upp. El och VVS installeras. (Ritning 04) 
 
 
3.2 Trafikomläggning 
Omdirigering av trafikanter till Renöhamn sker via Lidgatan och Nötövägen. 
Svartuddsvägen är stängd ca 6 veckor. GC-vägen mellan Lidgatan och Svartudden stängs 
av (Bilaga 16). Trafikomläggningen och skyltningen skall följa vägverkets bestämmelser 
”Arbete på väg”. Trafikplan skall upprättas av beställare.  
 
 
3.3 Rivning  
Koordinatpunkten 69017 säkerställs innan schaktning och rivning. Före rivning och 
schaktning skall även utsättning begäras från ägare av befintliga ledningar från Telia och 
Pite energi. Befintligt räcke, 2 x 31 meter, rivs. Belysningsstolpen efter Svartuddsvägen 
som är belägen närmast den befintliga GC-porten demonteras före schakt. Belysningsstolpe 
och fundament efter GC-väg söder om övergångställe rivs (Ritning 03). Tre stycken skyltar 
vid befintliga GC-vägens övergångsställe demonteras. Belysningsstolpe närmast söder om 
GC-port flyttas. Rivning av befintlig asfalt ca 470 m² som omhändertas av entreprenör. 
Rivning av befintligport bör ske så skonsamt som möjligt för att ev. kunna återandvändas. 
Ett förslag från beställaren var underhållsfri skoterport. 
 
 
3.4 Schaktning 
Schaktning för rivning av befintlig GC-port och vattenledning. Schaktning kring befintlig 
port bör ske samtidigt på bägge sidor för att inte orsaka stabilitetsproblem vid rivning. När 
porten är riven schaktas befintlig vattenledning för att sedan bytas.  
Ny ledning återfylls och en markbädd iordningställs för ny GC-port enligt Skanskas 
anvisningar. 
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3.5 VA ledningar 
Vattenledningen under Svartuddsvägen byts till PE100 PN10 Ø 225 mm som svetsas och 
förses med ändhuv (propp). Gjutjärnsledningen och plastledningen skarvas med en Multifix 
koppling Ø 200 (198-230 mm). Plastledningen förses med en stödhylsa innan kopplingen 
dras med moment nyckel enligt tillverkarens anvisning. Vattenledningen provtrycks innan 
återfyllning. Det fins fyra gamla dagvattenbrunnar vid den befintliga GC-porten, de två 
öster om GC-vägen ersätts med nya i plast och teleskopbeteckning, kupolmodell, Ø400mm. 
Betäckningarna på de två dagvattenbrunnarna väster om GC-vägen byts till 
kupolbetäckningar för betong Ø 400 mm. Ledningarna, ca 24 m, mellan DV-brunnarna byts 
till PVC Ø 200 mm. 
 
  
3.6 Röjning och avtäckning 
Inom arbetsområdet behöver ca 6 mindre träd avverkas. Ca 250 m² matjord skall avtäckas 
och mellanlagras i arbetsområdet för att kunna återanvändas vid färdigställandet. 
Skräpjords transporteras till Pitholmens tipp. 
Dessutom föreslås en allmän gallring, ca 15 m på vardera sidan, av GC-vägens sträckning 
mellan Svartuddsvägen och Lidgatan. Detta för att förbättra sikten och göra vägen 
trevligare. 
  
 
3.7 Montering GC-port 
Porten monteras av Skanskas personal som står för maskiner och utrustning som behövs. 
Skanskas krav är att kunna stå med en mobilkran 10 meter från centrum av porten för att 
kunna lasta av. Monteringstid inklusive fogningsarbete tar ca en arbetsvecka. Klotterskydd 
av porten bör läggas till då det ej ingår i Skanskas anbud.  
 
 
3.8 Fyllning och utspetsning 
Fyllning och packning mot den nya porten sker med krossad sprängsten, 0-70, med en 
släntlutning på 1:1,5 från portens underkant dock upp till utspetsningen. Utspetsning görs 
16 meter från porten i vardera riktningen enligt ATB VÄG 2003 Tabell C2.3-2 (Bilaga 15). 
Om annat material väljs skall material och packning kring porten vara enligt ATB VÄG 
2003. 
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3.9 Väguppbyggnader 
 
Svartuddsvägens uppbyggnad 
För att Svartuddsvägens uppbyggnad ska harmoniseraera med överbyggnaden på porten har 
tjocklekarna på bärlagren bestämts till följande. Fyllning och utspetsning av krossad 
sprängsten 0-70 enligt ATB Väg 2003. På detta ligger ett obundet bärlager på 80 mm 0-30 
och därefter ett bitumenbundet bärlager på 90 mm AG 22. 
Förslag till slitlager är samma som den befintliga eller ABT 16/B180.   
 
 
Svartuddsvägens uppbyggnad ovanpå porten 
Ovanpå portens betong läggs en isolermatta på 5 mm med ett bundet bärlager bestående 
av15 mm ABT 4 och 90 mm ABT 16. Slitlager lika som Svartuddsvägens uppbyggnad. 
 
 
Gång- och cykelvägens uppbyggnad 
Till förstärkningslager har valts krossad sprängsten på 420 mm 0-70 och ett obundet 
bärlager på 80 mm 0-30. Förslag till slitlager är ABT 16/B 180. Geotextil läggs efter hela 
GC-vägen. 
 
 
3.10  Vägutrustning 
 
Montering av väg- och broräcken 
All montering av räcken görs av underentreprenör. Den totala längden på räckena blir 2 x 
116 meter. Räckes stolpar skall gjutas fast i GC-portens kantbalk. Alla detaljer i räcket 
skall vara varmförsinkade. 
 
Stänkskydd 
Montering av stänkskydden görs av underentreprenör. Stänkskyddet skall vara minst  
1 m högt och det fria avståndet mellan kantbalken och stänkskyddets underkant skall vara 
högst 30 mm. Mellanrummet från stänkskyddets överkant och toppföljarens underkant får 
högst vara 130 mm. 
 
Vägmarkering och skyltning 
Vägmarkeringar innefattar mittlinje och väggrensmarkeringar som målas av 
underentreprenör. Skyltar från befintlig GC-väg flyttas och sätts upp ovanför GC-portens 
öppning även skyltar för skid- och motionsspår bör sättas upp. 
 
 
 
 
 



GC- och Skidport, Svartudden, Piteå kommun 
   Sidan 16 av 19 

 

 
Examensarbete YTH Väg & Anläggning 

  Version 1.0   2003-11-30  

3.11 Avetablering 
Arbetsområdet skall justeras. Mark- och släntytor gräsbesås. Området skall slutstädas och 
ev. skador repareras. Överblivet material körs bort. 
 
 
3.12 Kostnad 
Den beräknade kostnaden för projektet är 1 702 000 kr exklusive moms.(Bilaga 20) 
 
 
4. Diskussion 
Efter diskussioner i gruppen anser vi oss ha lyckats omsätta de teoretiska kunskaperna, som 
förvärvats under utbildningen till ett riktigt objekt. Gruppen har även lyckats med att skapa 
en trafiksäker miljö för de trafikanter som korsar Svartuddsvägen genom GC-porten. För att 
höja standarden på GC-vägen bör anslutningen vid Lidgatan planas ut och hela sträckan 
fram till Svartudden asfalteras. De åtgärderna skulle underlätta för rörelsehindrade att nyttja 
GC-vägen. Det finns även ett behov av att röja bort träd och buskar 15 meter på vardera 
sida om GC-vägen. Genom dessa åtgärder skapas en öppen, ljus och användarvänlig miljö. 
De geotekniska undersökningarna var av gammalt snitt och en bättre borde ha gjorts. 
Eftersom de ekonomiska resurserna saknades kunde ingen sådan genomföras, dessutom 
borde gruppen ha utfört fler inmätningar. 
Projektstyrning genom PQM (Project Quality Management) kändes bra men gruppen 
tappade det iterera arbetet i slutet av projektfasen. Ett bra och tydligt projektdirektiv är 
viktigt för ett fortsatt effektivt projektarbete. Andra ämnen som diskuterades var 
kunskaperna i grunddata, mest för att kunskaperna i AUTO-CAD visade sig vara 
bristfälliga i hela gruppen. Detta samt den dåliga kapaciteten i skolans datasal skapade en 
viss tidsbrist och irritation. 
Avslutningsvis anser projektgruppen att examensarbete varit intressant och antagligen en 
nyttig erfarenhet för kommande uppgifter i arbetslivet.   
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Objektets placering i Piteå 
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KOORDINATFÖRTECKNING 
 
Kända punkter RH 70 
Nr 69014  +19,62 X: 7246280,786 Y: 52030,968 
 
Nr 69017  +16,40 X 7246304,774 Y: 51838,231 
 
Inmättapunkter Svartuddsvägen 

 
Punkt nr X Y Z Sektion 

1 7246334.5986 51773.3374 15.32 0/000 
2 7246322.0315 51800.2814 15.79 0/026.94 

Schaktgräns 
väst 

7246314.879 51816.739 16.04 0/042.44 

3 7246311.3695 51828.5074 16.24 0/055.17 
CL GC-port 7246308.784 51836.835 16.385 0/063.44 

4 7246302.7366 51856.7194 16.71 0/083.38 
Schaktgräns 

öst 
7246302.659 51856.922 16.73 0/084.44 

5 7246295.2486 51885.8484 17.22 0/112.51 
6 7246289.5836 51916.9594 17.79 0/143.63 

 
  
Inmättapunkter GC- väg 

 
Punkt X Y Z Sektion 

7 7246249.2586 51792.6029 18.51 0/108.62 
8 7246261.9837 51806.3684 17.76 0/094.85 
9 7246272.2377 51813.6013 17.39 0/082.30 
10 7246281.9380 51826.8787 15.13 0/065.86 
11 7246297.7052 51832.1266 13.56 0/049.24 
12 7246321.3803 51839.4282 12.95 0/024.46 
13 7246331.6539 51842.7042 13.64 0/013.68 
14 7246344.6680 51846.9147 14.66 0/000 
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Bild på belysningsstolpe och befintlig GC-port 
(Riktning mot Svartudden) 
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10.6 LINJEFÖRING  
Gång- och cykelbanors linjeföring påverkas eller styrs av intilliggande körbana. Därmed 
ger linjeföringen normalt erforderlig stoppsikt på sträcka. För lutningar ställer emellertid 
gående och cyklister större krav än biltrafiken dels på att längslutningar inte ska vara branta 
och långa, dels på att tvärlutningar inte ska vara kraftiga.  
Vid val mellan alternativa gator för utbyggnad av GC-bana bör lutningsförhållandena 
beaktas.  
10.6.1 Stoppsikt  
En cykelväg bör utformas så att cyklister kan bromsa i kurva och stanna inför uppdykande 
hinder utan att överskrida dimensionerande retardation eller friktionstal.  
 

 
Följande stoppsikt m h t erforderliga stoppsträckor för 30 km/h och 20 km/h ger god, 
mindre god och låg standard, se figur 10.6.1-2  
 

 
FIGUR 10.6.1-2  
Standardnivåer för stoppsikter vid dimensionerande. hastighet för cyklister på Ö-nät 30 
km/h och G-nät 20 km/h. 
 
Kommentar:  
God standard innebär att cyklisten har 2 sekunder på sig att reagera inför ett hinder och kan bromsa 
bekvämt, högst 2 m/s2. Mindre god standard innebär att cyklisten måste bromsa obekvämt (3 m/s2) eller hålla 
lägre hastighet. Vid låg standard krävs hård inbromsning och dessutom endast 1 sekunds reaktionstid 
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10.6.2 Horisontalkurvor  
Horisontalkurvor dimensioneras så att bromsning kan ske i kurva utan att dimensionerande 
sidofriktionstal överskrids.  
Följande radier i horisontalkurvor ger god, mindre god och låg standard, se figur 10.6.2-1.  

 
  
FIGUR 10.6.2-1 Standardnivåer för horisiontalkurvor vid dimensionerande hastighet för 

cyklister på Ö-nät 30 km/h och G-nät 20 km/h.  
Kommentar:  
__Mindre god standard innebär att hela det dimensionerande sidofriktionstalet utnyttjas vid bromsning i 

kurvan.  
__Låg standard innebär att cyklister måste cykla något långsammare för att kunna bromsa i kurvan utan att 

överskrida det dimensionerande sidofriktionstalet.  
 
Siktkontroll bör ske vid utplacering av vägmärken etc. i små horisontalradier i 
kombinationer av horisontal- och vertikalradier.  
Minsta erforderliga sidoavstånd i horisontalkurva kontrolleras i figur 10.6.2-2. Om sikt 
skall finnas från en linje 0,5 m utanför banan ökas sidoavståndet a med 0,25 m. Figuren 
gäller om horisontalkurvan är längre än stoppsträckan. Om kurvan är kortare erfordras 
mindre sidoavstånd. 
 
 
FIGUR 10.6.2-2 Erforderligt sidoavstånd till sikthinder i kurva vid 10 m, 20 m, 30 m och 
40 m stoppsikt.  

 
Exempel: För att få 40 m stoppsikt i en kurva med radie 50 m krävs ett sidoavstånd på 4 m. 
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10.6.3 Lutningar  
10.6.3.1 Resulterande lutning  
 
Resulterande lutning/snedlutning på GC-förbindelser bör väljas med hänsyn till 
vattenavrinningen samt trafikanternas prestationsförmåga och komfort. För att säkerställa 
vattenavrinning krävs en resulterande minimilutning på 0,5 % på GC-vägar.  

 
10.6.3.2 Tvärlutning  
 
Med hänsyn till svårigheterna att manövrera rullstolar, rollatorer, barnvagnar o dyl i 
sidolutning bör tvärlutningen vara så liten som möjligt, se figur 10.6.3.2-1.  

 
Nät  God standard Mindre god std Låg standard  
Ö och Landsbygd <0,5 %  0,5-2 %  >2 %  
G  <0,5 %  0,5-1,5 %  >1,5 %  
 
FIGUR 10.6.3.2-1 Bestämning av manöverstandard för rullstolar med avseende på 

tvärlutningar. 
Kommentar: Tvärlutningarna för mindre god och låg standard har bestämts av manöverförmågan med 
motordriven rullstol för Ö- och landsbygdsnätet samt för manuell rullstol för G-nätet.  
 
10.6.3.3 Längslutning  
Längslutning på GC-förbindelser bör väljas med hänsyn till trafikanter-nas 
prestationsförmåga och komfort, se figur 10.6.3.3-1  

 
Lutningsförhållandena på GC-vägar bör vara minst lika bra som på alter-nativa färdvägar 
längs gator med lägre säkerhetsstandard för gående och cyklister. 

 FIGUR 10.6.3.3-1 Bestämning av standardnivå med avseende 
på lutningen och nivåskillnaden.  
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Kommentar: G-nätet och god standard för Ö-nätet har dimensionerats med hänsyn till manöverförmågan 
med mauell rullstol. Mindre god och låg standard för Ö-nätet har dimensionerats med hänsyn till cyklisters 
prestationsförmåga.  
 
GC-förbindelser som ingår i både G-nät och Ö-nät dimensioneras för de villkor som gäller 
för G-nät. På avsnitt med stor höjdskillnad kan det ibland vara motiverat att göra en brant 
cykelväg och en längre, flack gångväg.  
Framkomligheten i brantare lutningar än 2 % i G-nät kan förbättras med hjälp av vilplan. 
Dessa bör vara jämt fördelade, cirka 2 m långa och luta högst 2 %. För att kunna anlägga 
vilplan krävs normalt en skiljeremsa mellan gångbanan/GC-banan och körbanan för att ta 
upp de höjdskillnader som uppstår mellan banorna. 
 
Exempel: En GC-väg mellan en GC-port och en busshållplats på den korsade vägen ska över-brygga ca 3 m 
höjdskillnad. 4 % lutning i 75 m ger Mindre god lutningsstandard.  
Om vilplan läggs in var 14 m blir nivåskillnaden mellan vilplanen 0.56 m för vilket 4 % ger God standard. 
Gångvägens längd ökar ca 5 m.  
Exempel:  
En gångbana mellan en GC-port och en busshållplats på den korsade vägen ska över-brygga ca 3 m 
höjdskillnad. 4 % lutning i 75 m ger Mindre god lutningsstandard.  
Om ett vilplan läggs in var 0,5 m i höjdled blir lutningen mellan vilplanen 4,3 % vilket ligger nära gränsen 
till God standard på grund av de små höjdskillnaderna mellan vilplanen. Sannolikt kommer fler att klara sig 
uppför backen på egen hand trots att lutningen blir något brantare mellan vilplanen än genomsnittslutningen 
utan vilplan.  
 
10.6.3.4 GC-bana längs väg/gata med korsande GC-bana i port  
GC-bana längs väg/gata bör inte ha sämre profil än körbanan för att cyklisterna inte ska 
lockas att använda denna. Detta måste särskilt beaktas när anslutning ska ske till GC-bana 
som korsar i port under medlöpande väg/gata. För att minimera höjdförlusten för cyklister 
och gående som färdas längs vägen/gatan kan nedan visade alternativa principer tillämpas.  
Alternativ 1 innebär att bron över den korsande GC-banan görs tillräckligt bred så att den 
längsgående GC-banan får plats. GC-banan avskiljs från körbanan med skiljeremsa 
och/eller räcke.  
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FIGUR 10.6.3.4-1 GC-banas placering längs väg/gata vid port, alternativ 1.  
Alternativ 2 innebär att den längsgående GC-banan dras ut från den medlöpande vägen till 
en punkt där den korsande GC-banan kommit närmare eller hunnit upp i markytan. Detta 
alternativ kräver betydligt mer utrymme än alternativ 1 men innebär en smalare bro över 
den korsande GC-banan.  
 

 
 
FIGUR 10.6.3.4-2 GC-banans placering längs väg/gata vid port, alternativ 2.  
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10.6.4 Vertikalkurvor  
Konvexa vertikalkurvor med större båglängd än stoppsikt ska dimensioneras för stoppsikt. 
Följande vertikalradier ger god, mindre god och låg standard, se figur 10.6.4-1. 
 

 
FIGUR 10.6.4-1 Standardnivåer för konvexa vertikalkurvor om kurvbågen är längre än 

stoppsikten.  
Ovan angivna minsta lutningsskillnader som blir dimensionerande innebär att 
maximilutningar för God standard enligt 10.6.4-1 överskridits på minst den ena sidan om 
kurvan. Störst risk för sikthinder uppstår i kombination med små horisontalkurvor genom 
skärningar med brant slänt eller vegetation i innerkurvan.  
 
 
Konvexa vertikalkurvor med kortare båglängd än stoppsikt och konkava vertikal-kurvor 
ska väljas m h t dimensionerande vertikalacceleration. Följande vertikal-radier ger god 
och mindre god standard, se figur 10.6.4-2  

 

 
FIGUR 10.6.4-2 Standardnivåer för vertikalkurvor m h t vertikalacceleration. 
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Övergångsställe över Svartuddsvägen 
(riktning mot Svartudden) 
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Prefabricerad port i betong 
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Prefabricerad plåttrumma från Gävle Vägtrummor 
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Träbro från Svenska Träbroar AB 
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Utdrag från Piteå kommuns översiktsplan. 
 
 Gång och cykeltrafik. 
 
Nuläge 
Det övergripande nätet är indelat i åtta huvudstråk som förbinder stadsbygdens 
tätorter/stadsdelar med Piteå Centrum. Dessa är Ankarskataleden, Djupviksleden, 
Framnäsleden, Havsbadsleden, Norrfjärdenleden, Pitholmsleden, Svartuddsleden och 
Öholmaleden. De senaste åren har ett vägvisningssystem kopplat till en cykelkarta, 
tagits fram och vägvisningsskyltar är utplacerade längs samtliga stråk. Standarden längs 
stråken är för samtliga åtta leder en blandning mellan separata gång/cykelvägar, 
gång/cykelbanor (avskilda med kantsten) och blandtrafik med motorfordon på gator 
med varierande trafikflöde och funktion. Korsningar med huvudvägar är i enstaka fall 
planskilda eller signalreglerade. De flesta passager sker i plan utan särskilda 
säkerhetsåtgärder. 
 
Lokalnätet har till huvuduppgift att inom respektive område, förbinda bostadskvarter, 
skapa gena och säkra förbindelser mellan bostad och lokala 
besöksmål/servicefunktioner. I det senare fallet har vägar till och från skolor 
prioriterats. Inom lokalnätet är andelen sträckor i blandtrafik fler och flesta passager 
sker i plan utan särskilda åtgärder. 
 
Utbyggnaden av gång/cykelvägar styrs i huvudsak av den plan som antogs av 
Kommunfullmäktige1997. Enligt denna prioriterades genomförandet av fem stråk, 
t.o.m. 2001, endast 2 av dessa bedöms vara genomförda t.o.m. 2001. En av orsakerna är 
att planerade anslag för genomförande halverades under åren 1997-2000. 
 
De senaste åren har det utförts några hastighetssäkrande gång/cykelpassager, både inom 
det övergripande och lokala nätet. Dessa åtgärder ligger i linje med riktlinjer för 
”säkrare trafik i tätort” och de nya krav som ställs till följd av nya regler vid 
övergångsställen. (gång och cykelnätets funktion redovisas på karta, sidan 63) 
 
Brister och problem 
Trafiksystemet idag är utformat för god framkomlighet främst för motordrivna fordon. 
Det innebär att många gång/cykelsystem och de flesta gång/cykelpassager har låg 
standard avseende trafiksäkerhet. Nya lagregler och anvisningar avseende 
övergångsställen/passager medför att dagens utformningar av gata-/gång-/cykelnät till 
stor del måste förändras. 
 
De största konkreta bristerna är knutna till centrumkärnan och vissa skolvägar inom 
huvudstråken. Följande brister har påtalats avseende trafiksäkerhet och framkomlighet. 
 
– GC-vägar genom stadskärnan saknas, både i längsled (NV-SO-riktning) och  tvärled 
(SV-NO-riktning). Medför bl.a. icke önskat cyklande på Timmerleden och längs 
gågatorna. 
– Blandtrafik på Havsbadsleden, på Munksundsvägen mellan Skuthamn och 
Munksunds skola. Stor andel tung trafik. 
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- Blandtrafik på Öholmaleden, längs V503 mellan Skatanvägen och Värdshusvägen och 
i centrala Hortlax. Blandtrafik på Pitholmsleden, på Strömnäsgatan förbi 
Strömnässkolan och längs S. Pitholmsvägen. 
- Blandtrafik på Norrfjärden leden, förbi Annelund och Öhns industriområde. 
- Blandtrafik på Öholmaleden, Framnäsleden, Kolungsvägen förbi Kappa Krafliner. 
 
Tankar om framtiden 
Vi bedömer att de åtgärder som genomförts för bättre och säkrare gång/cykeltrafik, har 
ökat antalet arbets- och fritidsresor med cykel. Denna utveckling bör drivas på i en 
högre takt i framtiden. Bättre och säkrare gång/cykelsystem är en förutsättning för att 
öka antalet cykelresor och därmed bidra till minskat bilåkande, bättre miljö, ökad 
hälsoeffekt och mindre utrymmeskrävande trafikytor. 
 
Prioritering och utbyggningsordning bör regleras via gång/cykelplanen som måste 
uppdateras för åren 2001 och framåt. Gång/cykelplanen skall fortlöpande omarbetas och 
hållas aktuell. 
 
Fler cykelparkeringar av god standard, med låsbara ställ och i vissa fall tak, bör byggas 
vid attraktiva målpunkter. Dit hör stadskärnan, övriga tätortcentra, 
kollektivtrafikantanläggningar, skolor, idrottsplatser etc.   
 
För att skapa ett långsiktigt gång/cykelsystem av god kvalitet krävs även tydlig 
prioritering av gång/cykelvägarnas, drift och underhåll. Idag prioriteras vissa stråk vid 
snöröjning. Detta bör utökas. Vidare bör ett särskilt underhållsprogram med tillhörande 
budget, tas fram för gång/cykelnätet. Idag håller många gång/cykelvägar lägre standard 
än omgivande vägnät, vilket ökar risken för olyckor och leder till att många cyklister 
väljer vägens blandtrafik före den separata gång/cykelvägen. 
 
Åtgärder 

11. Inom huvudstråken bör samtliga länkar vara separerade från biltrafik, i första 
hand via separat gång/cykelväg och när utrymmet är begränsat, via 
kantstensavskild gång/cykelbana. 

12. Utbyggnad av gång/cykelvägar och planskilda passager enligt ”Trafikutredning 
Piteå C” med högsta prioritet för planskilda passager på V506 Timmerleden.  

13. Samtliga passager mellan gång- och cykelväg och huvudvägnätet, bör på sikt 
vara utformade för att uppnå hög trafiksäkerhet. Även i övriga passager mellan 
gång- och cykel- respektive bilvägnätet bör hög trafiksäkerhet eftersträvas vid 
om- eller nybyggnation. Vid genomförandet skall de gång-
/cykelpassager/övergångställen som har lägst trafiksäkerhetsstandard prioriteras 
högst. Utformandet bör samordnas med översyn och eventuell sanering av 
befintliga övergångställen.  

14. Åtgärda de passager som har lägst framkomlighet/tillgänglighet för 
funktionshindrade, utförs i samråd och efter gemensam prioritering med 
handikapporganisationerna. 

15. Ökad satsning på gång- och cykeltrafik, t ex vad gäller standard, underhåll och 
snöröjning. Uppdatering av gång/cykelplanen med intentionen att höja säkerhet 
och framkomlighet för gående och cyklister. 

 



                       Bilaga 9 
      3(3) 

 
Examensarbete YTH Väg & Anläggning 

  Version 1.0   2003-11-30  

Konsekvenser åtgärd 10-14 
De oskyddade trafikanternas framkomlighet och säkerhet förbättras avsevärt längs 
huvudstråken och i viktiga korsningspunkter med bilvägnätet. Detta ökar sannolikt 
andelen cykelresor till och från arbete, skola och andra besöksmål inom rimliga avstånd, 
av erfarenhet upp till 10 km. Detta ökar samtidigt framkomligheten längs bilhuvudnätet, 
om gång- och cykelpassagerna utförs planskilda. Långsiktigt bör dessa åtgärder 
sammantaget bidra till minskat bilberoende i stadsbygden och därmed bättre när-, 
livsmiljö och hälsa. Funktionshindrade och andra med särskilda behov får bättre 
säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet till olika samhällsfunktioner. 
 
Konsekvenser åtgärd 15 
Bättre och prioriterat drift- och underhåll, höjer standard och status på cykelåkandet, 
minskar risken för personskador och därmed ökar andelen som väljer att gå eller cykla 
året om.  
 
Kvinnor / barn / trygghet 
Nyttjandet av många anläggningar som utförs för ökad trafiksäkerhet, är ofta direkt 
beroende av hur ”trygga” de upplevs. Det är särskilt påtagligt för t ex kvinnor, barn och 
äldre som ofta känner oro och rädsla i trånga mörka gatumiljöer med dålig överblick. 
Dessa aspekter har uppmärksammats mer på senare år. 
 
Åtgärder  
24. Vid planering/byggande av gångportar, belysningsanläggningar, ensligt belägna 
gång/cykelvägar och andra anläggningar (som ofta upplevs otrygga), bör åtgärder och 
utformning av dessa göras så att de upplevs så ”trygga” som möjligt. 
 
Konsekvenser 
Ökar tryggheten och säkerheten för alla, men särskilt för barn, kvinnor och äldre. 
 
Tankar om framtiden  
Trygghet utgör en viktig framgångsfaktor för Piteå. Ungas delaktighet är en fråga som 
hänger ihop med trygghet. Att vara med och ta ansvar och genomföra beslut ger en inre 
trygghet och säkerhet som är värdefull när man ska gå ut vuxenlivet. 
 
Det är viktigt för människor att känna trygghet i sitt bostadsområde ,trygghet när man 
på olika sätt skall transportera sig på landsvägar och i stadsmiljön, trygghet vad gäller 
omsorgen om mig som person osv. 
 
I Piteå är trygghetsfaktorn hög och det är viktigt att det fortsätter att vara så för Piteå ska 
kunna attrahera människor att flytta eller återvända till den fina livsmiljö och den 
valfrihet i boende som kommunen kan erbjuda. 
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Utdrag ur beräkningsmodell enligt Vägverkets norm Bro 2003   
5.8.5 Sidoräcken 

Räckeslängden delas in i följande, se figur 5.8.5.7-3:  
dellängd (a) är lika med projektionen på vägbanan av det föremål eller 
motsvarande som enligt användningsreglerna eller annan bedömning föranleder 
räcket; 
dellängd (b) är beroende på avkörningsvinkel och hastighet avsedd att fånga upp 
fordonet i körriktningen närmast räcket. Dellängd (b) bestäms enligt figur 
5.8.5.7-2. 
dellängd (c) motsvarar (b) för motsatt körriktning, (c) är lika med (b)/2. Vid 
enkelriktad trafik utgår (c). 
dellängd (d) är avsedd för förankring av räcket. Normal förankringslängd för ett 
balkräcke är 12 meter. Vid utrymmesbrist kan speciell förankring ske på ca 4,6 
meter men endast i slutet på räcket, sett i körriktningen. 

Den verksamma räckeslängden är (a+b+c) och totala räckeslängden (a+b+c+2d). 

Anmärkning: VR90-God=VR110-Mindre god, VR70-God=VR90-Mindre god, VR50-God=VR70-
Mindre god. 
figur 5.8.5.7-2. 
 
 
 

 
figur 5.8.5.7-3. 
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Beräkning av räckes längd längs Svartuddsvägen 
 
Dellängd (a) blir lika med GC-portens öppning 5m.  
Dellängd (b) blir enligt figur 5.8.5.7-3 57 m.  
Dellängd (c) blir lika med (b)/2=57/2=29 m.  
Dellängderna (d) för räckesavslutning blir normalt vid navföljarförankring 12 m 
vardera.  
Räckesavslutningar behöver också vinklas ut från vägbanekanten för att minska risken 
för rampeffekt, se vidare avsnitt 15.3.2 Räckesavslutningar.  
Räcke som ansluter till bro ska minst ges den längd som fås vid f=10 meter enligt figur 
5.8.5.7-2  
Räckeslängd som ger god standard vid Svartuddsvägens = 116 m.  
Räcket placeras längs med vägbanekanten. 
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Skapad med PMS Objekt version 3.0 
Utskriftsdatum:  2003-12-05 16:20 
 
Projektinformation - GC-och skidport Svartudden Piteå 
 
Skapat:  2003-12-05 15:40 
 
Kommentarer till projektet 
 
Avsnittsinformation - Svartudden-Lidgatan 
 
Avsnitt nr:   1 
Avsnittstyp:   NYBYGGNAD 
Skapat datum:  2003-12-05 15:45 
Vägnummer:   GC-väg 
Klimatzon:   Klimatzon 5 
Referenshastighet(km/h):  30  
Antal körfält:   1 
Län:   Norrbotten 
Dimensioneringsperiod(år): 20 
Avsnittslängd(m):  110 
Vägbredd(m):   3 
Vägrensbredd(m):  0,15 
Vägtyp:   Normal sektion 
Körfältsbredd riktning 1:   3 
Körfält:   "Riktning 1" 
StartpunktX:   7246344,67 
StartpunktY:   51846,92 
StartpunktZ:   14,66 
SlutpunktX:   7246249,26 
SlutpunktY:   51792,60 
SlutpunktZ:   18,51 
Släntriktning riktning 1:   1:2 
Släntriktning riktning 2:   1:2 
Stödremsa:    0,15 
Skapat av:   YTH 
Organisation:   Väg & anläggning 
 
Kommentarer till avsnittet 
 
Överbyggnadstjockleken skall ökas med 0,2 m i skärning och i bankfyllning lägre än 0,3 
m. 
 
Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod:   Angivet ekvivalent antal standardaxlar 
Ekvivalent antal standardaxlar: 150 000 
 
Konstruktionens uppbyggnad 
 
Överbyggnadstyp:  GBÖ 
Egen överbyggnadstyp:   NEJ 
Materialtyp, övre terrass:  5 - Silt 
Tjälfarlighetsklass övre terrass: 4 - Mycket tjällyftande 
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Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 45 NEJ Bitumenbundet slitlager 
 2 0 NEJ Bitumenbundet bärlager 
 3 80 NEJ Obundet bärlager 
 4 420 NEJ Förstärkningslager krossat material               
 5 0 NEJ Skyddslager 
 6 0 NEJ 5 - Silt         
ÖVRE TERRASS 
 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 545 
 
 
E-moduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning  Sommar   Höst 
1 18500 9000  4500  11500 
2 18500 9000  4500  11500 
3 1000 300  450  450 
4 450 450  450  450 
5 1000 70  100  100 
6 1000 10  45  45 
 
 
Övriga egenskaper 
 
Lager Lyft ω ρ η σr 
 λofr  λfr 
 1 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13 
 2  2 
 2 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13 
 2  2 
 3 NEJ 0,03 2000 0,25 0,24 
 1,33  1,02 
 4 NEJ 0,03 2000 0,25 0,24 
 1,33  1,02 
 5 NEJ 0,13 1900 0,28 0,88 
 1,8  2,43 
 6 JA 0,25 1700 0,36 1 
 1,65  2,64 
--Sidbrytning-- 
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Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod:    GBÖ 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD): 1 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   337 721 
Nekv:   150 000 
Kvot:   0,44 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   1 116 968 
Nekv * 2:   300 000 
Kvot:   0,27 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0,0018 
Största tillåtna:  0,0021 
Kvot:   0,86 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
0,000119 0,000241 0,000234 0,000191  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
0,000060 0,000703 0,000458 0,000429  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
0,000153 0,001800 0,001167 0,001095  
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Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 

 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 
-- 
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Tjälberäkning   
 
VViS fil: C:\Program Files\PMS Objekt 2000\VViSFile\ty25109394.skv 
Beräknat lyft(mm):    135 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):   1511 
Max tillåtet lyft(mm):    160 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):   0,5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag):   1 
Grundvattentemperatur(C):    3 
Kvot:     0,84 
VViS stationsnamn:    Bertnäs 
X koordinat:     7269750 
Y koordinat:     1765736 
Z koordinat:     0 
Använd säsong:    9394 
 
Lyfthastighet under terrassyta(mm/dag) är förändrat från: 2 till 1 

 
Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyft 
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C2.6 Fyllning mot bro  
 

Detta avsnitt behandlar utformning av fyllning mot bro både med 
hänsyn till krav på vägkonstruktion och brokonstruktion.  
Fyllning mot stödmur utformas enligt samma principer som fyllning 
mot bro.  

C2.6.1 Krav på fyllning mot bro  
 

Fyllning mot bro är en del av vägkonstruktionen och skall uppfylla 
kraven i C2.1, C2.4 och C2.5. Fyllning mot bro skall dessutom ha 
kända jordtrycks-egenskaper och inte ge tjältryck mot bron. Fyllning 
mot bro skall dräneras så att ensidigt vattentryck inte uppstår.  

C2.6.2 Konstruktiv utformning  
 

Fyllning mot bro utformas med krossad sprängsten, 
förstärkningslager-material, lättklinker eller cellplast.  
Materialkrav för förstärkningslagermaterial och krossad sprängsten 
anges i kapitel E.  
Lättklinker skall ha friktionsvinkel lägst 35° och tunghet högst 5 

kN/m
3
.  

Cellplast får vid provning enligt SS 16 95 24 deformeras högst 2 % 
vid tryckspänningen 75 kPa respektive högst 5 % vid tryckspänningen 
100 kPa.  
Utformning av fyllning med annat material skall göras enligt särskild 
utredning.  
Fyllning av krossad sprängsten ger lägre jordtryck mot konstruktionen 
än fyllning av grus och väljs företrädesvis mot fristående landfästen 
och stödmurar.  

Med hänsyn till packningsarbetet bör sprängsten väljas vid 
fyllning i vatten.  

Sprängstensfyllning bör väljas upp till HHW i vattendrag med 
hög vattenhastighet. Därmed uppnås extra säkerhet mot 
erosionsskada.  

Erosionsskydd på fyllning och materialskiljande lager under fyllning 
skall utformas enligt C2.4 respektive C2.5. Fyllning skall utformas 
enligt C2.2 med hänsyn till stabilitet och sättning.  
Fyllning mot bro med krossad sprängsten, förstärkningslagermaterial, 
lättklinker och cellplast skall utformas enligt Figur C2.6-1 och Tabell 
C2.6-1.  
Fyllning mot ändskärm får inte utformas med brantare lutning än 1:3 
mätt från skärmens underkant. 
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d = minsta avstånd till tjällyftande jord, d väljs lika med utskiftnings-
djupet d enligt Tabell C2.3-2 för referenshastighet 70 – 110 km/h. För 
lättklinker och cellplast väljs d enligt särskild utredning.   

 
 

Figur C2.6-1 Fyllning av krossad sprängsten, 
förstärkningslager-material, lättklinker eller cellplast 
mot bro.  

Tabell C2.6-1 Brantaste släntlutning, se Figur C2.6-1.  
Material  Brantaste släntlutning  
Fyllnings överyta:  

Krossad sprängsten  1:1,5  
Grus + 0,7 m ytskikt av makadam 1:1,5  
Grus  1:1,7  
Lättklinker och cellplast  enligt särskild utredning 

Undergrund:  
Berg  1:1  
Grov- och blandkornig jordart  1:1,5  
Finkornig jordart  enligt särskild utredning 

Underbyggnad:  
- som kräver liggtid enl. kap 4  utspetsning enligt C2.2.4 
- i övriga fall  1:1,5  
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Trafikomläggning 
 

  

  
 
Även GC-vägen mellan Svartudden och Lidgatan spärras av 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Sammanfattning av miljökonsekvenser. 
Huvuduppgiften för projektet är att skapa en trafiksäkrare och tryggare miljö för de 
boende på området Svartudden. Detta löses genom att ta bort övergångsstället och byta 
ut den befintliga smala skidporten, till en bredare gemensam gång/cykel och skidport. 
Då kan skolbarn, gående, cyklister och motionärer passera Svartuddsvägen på ett 
trafiksäkert sätt. Den övriga miljöpåverkan i projektet bedöms inte blir så stor då det i 
huvudsak handlar om att byta ut befintlig port till en bredare. 
 
Områdesbeskrivning 
Villaområdet Svartudden ligger ca 1 km rakt öster om centrala Piteå. Området 
begränsas av Svartuddsvägen på den västra sidan. De boende på området Svartudden 
har uppmärksammat Piteå kommun på gång- och cykeltrafikanternas problem att korsa 
Svartuddsvägen på ett trafiksäkert sätt. Gång- och cykelvägen trafikeras frekvent av 
framförallt barn till och från skola. I nuläget finns en trång GC-port som sommartid 
används av motionärer.  
 
Då miljö omfattar ett stort område så har gruppen valt att precisera fyra för projektet 
viktiga områden 
 
Miljöpåverkan i arbetsområdet 
Med det avses i det här fallet gc-portens inverkan på vatten, luft, växt och djurliv där 
den byggs.  
Här är projektets bedömning att påverkan inte blir så stor då det redan finns en smal 
skidport på aktuell plats. Det innebär att schaktarbetena begränsas till breddning av 
slänter, bortgrävning av befintlig port och övergångsställe. Vidare görs den 
bedömningen att då den befintliga vägen byggdes så åtgärdades eventuella problem med 
grundvatten eller grundläggning av vägen.  
En del träd kring porten och längs den befintliga gc-vägen, bör dock tas bort för att 
förbättra sikten och göra vägen trevligare.  
 
Trafikmiljö 
Hela projektet bygger på Piteå kommuns fördjupade översiktsplan för att förbättra 
trafikmiljön för kommunens invånare. I detta fall de boende på området Svartudden. 
Genom att ta bort övergångsstället och byta ut den befintliga smala porten till en 
bredare, så kan skolbarn, gående, cyklister och motionärer passera Svartuddsvägen på 
ett trafiksäkert sätt. 
 
Byggmiljö 
Här bör tid läggas ned under projekteringen för att välja miljövänliga material samt 
minimera materialtransporter. I förfrågningsunderlaget bör tas hänsyn till entreprenörer 
med dokumenterad god arbetsmiljö och gott miljöarbete. De boende kan uppleva 
störningar under byggtiden så som omdirigering av väg-/gång-/cykel trafiken, buller och 
vibrationer.   
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Övrigt 
Under denna rubrik hamnar sådant som ökad eller minskad energianvändning. Hur 
löses den tekniska och praktiska försörjningen.  
Eventuellt blir det någon eller några fler belysningspunkter som ökar elförsörjningen. 
Det blir något svårare, men inte omöjligt, att sköta snöröjningen då porten blir för låg 
för ordinarie maskiner. Ett jämnare trafikflöde på Svartuddsvägen minskar 
avgasutsläppen. 
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Utvärderigsmall för anbud hos Piteå kommun. 
 
Utvärderingskriterier Skala Viktning i procent Exempel  
   Skalvärde Viktat värde 
Pris 1-10 60 % 9,5 5,7 
Organisation 1-10 20 % 8,0 1,6 
Miljö 1-10 10 % 7,0 0,7 
Kvalité 1-10 10 % 5,0 0,5 
Summa  100 %  8,5 
 
 
Kommentarer: 
 
Pris  Skalvärdet = Lägsta anbudspris × 10 
   Aktuellt anbudspris 
 
Organisation Här bedöms anbudsgivarens kompetens, erfarenhet, 

tillgänglighet och reservresurser. 
 
Miljö Här bedöms miljökonsekvenser av föreslagna arbetsmetoder. 

Som exempel upplag eller behandling av uppbruten asfalt. 
 
Kvalité Här bedöms kvalitetsplan för företag och aktuellt objekt. 
 
 
 
 
Med skalvärde avses värderingen av det enskilda kriteriet på en skala från 1 – 10 
Beräkningen av priset görs enligt ovanstående formel. För övriga kriterier bedöms 
anbudsgivarna i relation till varandra, till verksamhetens behov och ställda krav. 
Viktning i procent ×skalvärdet = viktat värde. Således får den högsta summan första 
plats i rangordningen för respektive tjänst. 
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MÄNGDKOSTNAD (MK)   1 306 505 kr 
 
Material  Antal/enhet Enhetspris  Summa 
 
Grus/Jord     78075 kr 
0-70  620ton 85kr  52700 
0-30  110ton 90kr  9900 
0-18  5ton 95kr  475 
16-32  102ton 100kr  10200 
sand  60ton 50kr  3000 
matjord  12ton 150kr  1800 
 
VA-material     39570 kr 
200 PVC 6m  30m 100kr  3000 
200 PVC skjutmuff 4st 200kr  800 
200 PVC böj  2st 130kr  260 
400 DV-brunn+bet. 2st 4500  9000 
400 btg.Kupol bet. 2st 1500  3000 
225 PEH-rör PN10 30m 320  9600 
225 PE elsvetsmuff 3st 450  1350 
225 Multifixkoppling 1st 10850  10850 
225 Ändhuv  1st 1125  1125 
Stödhyllsa  1st 585  585 
 
Geotextil klass 3 1230m² 4  4920 kr 
 
Asfaltbeläggning UE    103740 kr 
ABT 11 4mm 50m² 100  5000 
ABT 11 90mm 50m² 120  6000 
ABT 16 40mm 660m² 91  60060 
AG 22 90mm 380m² 86  32680 
 
Vägräckesmontering UE    101200 kr 
Vägräcke  232m 350  81200 
Förankring  4st 5000  20000 
 
Vägmarkerin UE    2100 kr 
Vägmitt 15cm 42m 20  840 
Väggren 15cm 84m 15  1260 
 
Montering GC-port UE    620000 kr 
GC-port  1st 620000  620000 
 
Maskiner med förare    238100 kr 
GM Ex 255+rototilt 128tim 700  89600 
LM L70+tiltredskap 144tim 425  61200 
LB 3-axl+tank 8tim 500  4000 
LB 3-axl 12ton 196 425  83300 
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MÄNGDKOSTNAD 
 
Material  Antal/enhet Enhetspris  Summa 
 
Yrkesarbetare     118800 kr 
Yrkesarb. Mark 480tim 230  110400 
Yrkesarb.El  8tim 250  2000 
Utsättare  16tim 400  6400 
 
 
 
GEMENSAMMA KOSTNADER (GK)  226 210 kr 
 
Material  Antal/enhet Enhetspris  Summa 
 
Transport      12600 kr 
Etablring  3st 2100  6300 
Avetablering  3st 2100  6300 
 
Hyra Bodar/Förråd    19500 kr 
Personalbod 8man 30b.dag 195  6000 
Kontorsbod  30b.dag 195  6000 
WC-modul  30b.dag 150  4500 
Stålförråd  30b.dag 100  3000 
 
Drift bodar     1365 kr 
Städning  6ggr 200  1200 
Förbruknings mtrl. 1,5b.mån 110  165 
 
Hyra Vält/Vibroplatta    20300 kr 
Vält Dynapac 152 8b.dag 1600  12800 
Swepac 450kg 20b.dag 270  5300 
Swepac 140kg 20b.dag 110  2200 
 
Drivmedel     3805 kr 
Diesel  500liter 6,50  3225 
Bensin 95  20liter 9  180 
Olja  10liter 40  400 
 
Hyra Utsättningsutrustning   8000 kr 
Avvägningsinstrument 30b.dag 40  1200 
Roterandelaser 30b.dag 160  4800 
Utsättnings.mtrl. 1st 2000  2000 
 
Hyra Trafikanordningsutrustning   3000 kr 
  30b.dag 100  3000 
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Material  Antal/enhet Enhetspris  Summa 
 
Hyra Pump/Slang    1700kr 
Dränkbarpump+3”slang 20b.dag 85  1700 
 
 
Hyra El litet bygge    3000kr 
Huvudcentral 125A 30b.dag 70  2100 
Undercentral 25/32A 30b.dag 30  900 
Kabel 3x1,5     0 
Kabel 5x16     0 
Kabel 5x2,5     0 
 
Tjänstemän     152940 kr 
PC (28000kr) 1,5b.mån 51240  76860 
AL (24000kr) 1,5b.mån 43920  65880 
Bruksbil  1,5b.mån 5000  7500 
Bilersättning  90mil 30  2700 
 
 
KONSULTER    15 000 kr 
 
Geoundersökning    15000 kr 
Jordmtrl/GVY 1st 15000  15000 
 
 
 
 
 
 
ANBUDSKALKYL 
 
Summa MK+GK    1 532 715 
 
Summa Konsult         15 000 
 
Summa Arbetsplatskostnad   1 547 715 
 
Summa Administrationskostnad (AK) 10 %     154 772 
 
Summa Kalkylerat pris    1 702 487 
 
Justering             -487 
 
Anbudssumma     1 702 000 kr 
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FÖRSLAG TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
 
Administrativa föreskrifter för GC-port Svartudden 
Denna beskrivning är upprättad i anslutning till AMA 98. 
 
AF Administrativa föreskrifter 

Dessa föreskrifter ansluter till AF AMA 98 AB 92 gäller. 

AFA Allmän orientering 
 
AFA.1 Personuppgifter 
 
AFA.12 Beställare 

Beställare är: 

Piteå Kommun; Tekniska kontoret, gatuavd. 
941 85 Piteå 
Tfn 0911-96000 

 
AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 

Förfrågningar om entreprenaden skall ställas till: 

Bo Sandgren, Gatuchef 
Piteå Kommun, gatuavd. 
Tfn 0911-96 000 

 
AFA.122 Beställarens kontaktman för visning av arbetsområdet 

Richard Risberg, Piteå Kommun, gatuavd. Tel 0911-96 000 

AFA.13 Projektörer 
Markarbeten: YTH Väg och Anläggning, Pitegruppen 

AFA.15 Nätägare 
 
AFA.151 Nätägare- VA 

Piteå Kommun 941 85 Piteå  Tel 0911-960 00 

AFA.155 Nätägare- El 
Piteå Energi AB Box 738 941 28 Piteå Tel 0911-648 00 

AFA.156 Nätägare- Tele 
Telia Publicom   Tel 020-44 42 22 
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AFA.2 Orientering om objektet 
 
AFA.21 Översiktlig information om objektet 

Ombyggnad av GC-port med tillhörande GC-väg samt byte av VA-V ledning under 
port. 

AFA.22 Objektets läge 
Objektet är beläget där Svartuddsvägen korsas av GC-vägen som går mellan 
Lidgatan och bostadsområdet Svartudden i Piteå. 

Arbetsområdesgränser framgår av ritning 4. 

 
AFB Upphandlingsföreskrifter 
 
AFB.1 Former mm för upphandling 
 
AFB.11 Upphandlingsförfarande 

För upphandlingen gäller lag om offentlig upphandling (LOU). 

Upphandling sker såsom förenklad upphandling Anbud kan dock antas utan 
föregående förhandling. 

AFB.12 Entreprenadform 
Generalentreprenad 

AFB.13 Ersättningsform 
Fast pris utan indexreglering. 

AFB.15 Förutsättningar för upphandling 
Upphandlingen förutsätter följande:  

Att erforderliga beslut erhålls. 

Anbudsgivare ersätts ej om upphandlingen ej kan genomföras.  
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AFB.2 Förfrågningsunderlag 
 
AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget erhålls från: Piteå kommun 

En omgång förfrågningsunderlag erhålls mot expeditionsavgift. 

Under anbudstiden kan ytterligare omgångar ritningar tillhandahållas mot 
självkostnad.  

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar 

01 Kontrakt 
Kontrakt kommer att utgöras av blivande beställningsskrivelse. 

02 Allmänna bestämmelser 
BKK;s AB 92    Bifogas ej 

ABT 94 som enbart gäller för de delar där projekterings-  

och funktionsansvar ingår.    
 Bifogas ej 

05 Särskilda ersättnings- och mätnings bestämmelser. 
Mät- och ersättningsregler- markarbeten, MER 2002 Anläggning
 Bifogas ej Ändring av MER 2002 Anläggning, redovisas under AFC.11. 

08 Administrativa föreskrifter 
Dessa administrativa föreskrifter   Dat. 2003 12 09  

10 Mängdförteckningar 
Förteckning över reglerbara mängder markarbeten. 

11 Beskrivningar 
Material och arbetsbeskrivning. 

12 Ritningar 
Ritningar enligt ritningsförteckning för markarbeten. 

13 Övriga handlingar 
Formulär till anbud. 
Formulär till beställningsskrivelse. 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
Under tiden för anbudsräkning kan kompletterande föreskrifter (KF) skickas till 
anbudsgivare.  

AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlag 
Inbetald expeditionsavgift återbetalas inte och erhållet förfrågningsunderlag behöver 
inte heller återsändas. 
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AFB.3 Anbudsgivning 

 
AFB.31 Anbuds form och innehåll 

Anbud skall avges i full överensstämmelse med bilagt anbudsformulär. 

Om anbudsgivare finner det erforderligt att till anbudet foga reservation eller 
branchbestämmelser, som avviker från AB 92 eller förfrågningsunderlaget i övrigt, 
skall anges det ersättningsbelopp mot vilket anbudsgivaren är villig att frånträda 
reservationen vid risk att anbudet eljest icke upptas till prövning.  

Entreprenörenskall i sitt anbud ange kvalitetsansvarig för entreprenaden, se AFC 
3512 

Följande handlingar skall bifogas anbudet: 

A- prislista för reglerbara mängder enligt tillhandahållet formulär. (För övriga a-
priser gäller a-prislistor enligt AFB.33). 

AFB.311 Huvudanbud 
Se bifogat formulär till anbud. 

AFB.313 Kompletteringar till anbud 
Följande handlingar/uppgifter skall insändas tre dagar efter begäran: 

A-prislistor för mark- och ledningsarbeten enligt tillhandahållna formulär. 
Debiteringsgrunder för elarbeten, enligt tillhandahållna formulär. 
Uppgifter på underentreprenörer. 
Namnuppgifter på platschef/arbetschef, kvalitetsansvarig respektive miljöansvarig. 
Kvalitetsplan. 
Sedvanliga uppgifter om företaget.  

 
AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud skall vara beställaren tillhanda senast xx-xx-xx 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 2 månader efter anbudstidens 
utgång. 

AFB.34 Adressering 
Anbud skall i förseglat kuvert med påskrift ”GC-Port Svartudden” och inlämnas till 
Piteå Kommun 
Tekniska kontoret 
941 85 Piteå 
Anbudet kan även avges med telefax och skall därvid innehålla samma påskrift 
framför adresser samt utan dröjsmål bekräftas genom skriftligt anbud. 
Telefaxnummer anskaffas av anbudsgivare. 
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AFB.5 Anbudsprövning 

 
AFB.51 Prövning av anbudsgivare 

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer nedanstående faktorer att beaktas utan 
inbördes rangordning. 

Referensobjekt och/eller erfarenhet från aktuell typ av objekt. 
Kvalitetssystem. 
Arbetsplatsorganisation.  
Sedvanliga uppgifter om företaget.  
Färdigställande tid 
 

AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud 
Förutom pris kommer beställaren att väga in faktorer enligt AFB.51 ovan. 

AFB.53 Meddelande om beslut vid anbudsprövning 
Samtliga anbudsgivare kommer efter avslutad anbudsprövning att erhålla skriftligt 
meddelande om utgången av anbudsprövningen. 
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AFC Entreprenadföreskrifter 
 
AFC.1 Omfattning 

Entreprenaden omfattar utförande av: 

Schaktarbeten 
Nedmontering av befintlig GC-port 
Montering av nu GC-port 
Byte av vattenledning och dagvattenbrunnar 
 

AFC.11 Kontraktshandlingar 
Följande avvikelser till Ersättningsregler ”MER 2002 Anläggning” gäller: 

MER 2002 Anläggning är ej tillämplig för kontraktsmängden beräkning i första 
hand.  

I första hand ska samtliga i förfrågningsunderlaget ingående förhandlingar användas 
vid beräkningen av kontraktsmängden. 

Endast om dessa ej innehåller uppgifter som kan vara till ledning för 
mängdberäkningen äger MER 2002Anläggnings mätregler tillämpning. 

Detta kommer att inskrivas i kontraktet. 

Avtalets omfattning och innebörd skall regleras av beställningsskrivelse med däri 
åberopade handlingar som efter den blivande entreprenörens godkännande kommer 
att gälla som kontrakt. 

AFC.121 Arbetsområdets gränser 
Arbetsområdets gränser framgår av ritning 4. 

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
Syn skall hållas innan arbetsområdet tas i bruk beträffande träd, vegetations ytor, 
hårdgjorda ytor och anläggningar som skall behållas. 

Beställaren kallar till syn. 

Syn förrättas av parterna gemensamt och protokollföres av beställaren. 

Syneförrättaren skall utses av parterna gemensamt. 

Kan parterna inte utan dröjsmål enas om gemensam syneförrättare skall syn förrättas 
genom nämnd. Sådan nämnd skall utses på sätt som anges i AB 92 kap. 7 § 9 och 10 

Entreprenören skall underrätta beställaren om lämplig tid för syn. 
Beställaren kallar till syn. 
Ersättning till syneförrättaren betalas av beställaren. 
Förrättas syn genom nämnd skall parterna svara till lika delar och solidariskt för 
ersättning.  

Protokoll från syn skall innehålla en beskrivning av områdets skick samt för byggnad 
och anläggning särskilt ange förekomsten av sprickor och dylikt. Protokoll kan 
lämpligen kompletteras med foton eller skiss. 

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 
Trafik omdirigeras enligt bilaga 18, trafikomläggning. 
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AFC.142 Skydd- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg. 
 
AFC.152 Beställarens informationsverksamhet 

Beställaren svarar för erforderlig allmän information om entreprenaden. 

AFC.161 Tillstånd från myndigheter 
Följande tillstånd bedöms föreligga vid arbetsstart: 

Igångsättningstillstånd 

AFC.163 Överenskommelser m m 
 
AFC.171 Anmälningar till myndigheter 

Beställaren ombesörjer bygg- och rivningsanmälan om kvalitetsansvarienligt PBL. 

AFC.172 Anmälningar till beställare 
Entreprenör skall i god tid göra följande anmälningar till respektive verk: 

Behovet av avstängningar, flyttningar mm. 

Start av arbete vid korsning med befintliga ledningar och kablar. 

Inkopplingar till befintliga ledningsnät. 
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AFC.2 Utförande 

 
AFC.21 Kvalitetsangivelser 

Beställaren ensam avgör vid prövning om arbetsutförande eller vara är likvärdig med 
det föreskrivna. 

AFC.22 Underentreprenörer 
Utbyte av namngiven entreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga 
medgivande. 

AFC.23 Ändring och tilläggsarbeten 
 
AFC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 

entreprenad tiden. 
Beställaren tillhandahåller erforderliga kopior av under AFB.22 angivna ritningar 
och beskrivningar samt eventuellt utarbetade ändringsritningar, dock högst 5 omg. 

Handlingar härutöver kan erhållas mot självkostnadspris. 

AFC.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

Entreprenören tillhandahåller:  

Tidplaner – senast tio dagar efter beställning. 

Handlingar, utöver de under punkt AFB 22 angivna, vilka erfordras för arbetenas 
utföranden. 

Handlingar enligt kap. A i respektive teknisk beskrivning . 

Där anläggningsdelar är angivna med funktionskrav och/eller projekteringsansvar 
skall entreprenören i god tid redovisa konstruktionen för beställarens granskning. 
Beställaren skall härefter erhålla fyra omgångar godkända ritningar  

Om entreprenören begär ändring av i handlingarna föreskrivet utförande upprättar 
han själv härför erfordliga beräkningar, beskrivningar och ritningar och översänder 
dessa i två exemplar till beställaren för granskning. Beställaren skall härefter erhålla 
fyra omgångar godkända ritningar  

AFC.2512 Varor som tillhandahålls 
Pite Energi tillhandahåller kabel samt fundament för belysning av vägarna. 

AFC.26 Varor mm 
Material som blir beställarens egendom: 

Riven asfalt betraktas som miljöfarligt avfall och transporteras för uppläggning på 
anvisad plats vid Bredviksberget (Karlberg). 

Överblivna jordmassor, block och sten transporteras till tipp. 

Demonterade gjutjärnsbetäckningar transporteras till kommunens förråd i Öjebyn 
och upplägges på anvisad plats. 
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AFC.3 Organisation 
 
AFC.311 Beställarens ombud 

Beställarens kommer att i samband med upphandlingen meddela namn på ombud. 

AFC.313 Entreprenörens ombud 
Skall anges i anbudet. 

AFC.32 Tillsyn och kontroll enligt PBL 
Entreprenören skall medverka med uppgifter för upprättande av förslag till 
kontrollplan enligt PBL. 

Entreprenören skall delta i samråd, kostnad härför skall ingå i anbud . 

Entreprenören skall överta det ansvar som enligt PBL (SFS 1987:10) åvilar 
beställaren för den egenkontroll som föreskrivs. Den föreskrivna egenkontrollen 
skall ingå i entreprenörens kvalitetsplan och utgöra del av hans egenkontroll. 

AFC.321 Kvalitetsansvarig enligt PBL 
Kommer att utses av beställaren. 

AFC.3412 Entreprenörens miljöansvarige 
Se AFB. 311 och AFB 313 

AFC.3422 Entreprenörens miljöplan 
Entreprenören skall upprätta en miljöplan. Planen skall redovisa företagets policy för 
hur byggnads- och installationsarbeten skall bedrivas med hänsyn till global och 
lokal miljö. 

Av miljöplanen skall framgå hur följande delar hanteras: arbetsmetodik, 
materialhantering, källsortering samt omhändertagande av avfall, produkt- och 
materialval. 
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AFC.35 Kvalitetssäkring 
Kvalitets säkring uppdelas i : 

Kvalitetssystem (Företagets rutiner för kvalitetsstyrning) 

Kvalitetsplan (redovisar hur kvalitetsstyrningen kommer att tillämpas i projektet) 

Entreprenören skall: 

I anbud ange kvalitetssystem. 

Vara beredd att före beställning redovisa preliminär kvalitetsplan för projektet. 

Vidarebefordra kraven på kvalitetsstyrning till underentreprenör och leverantör 

Efter anfordran meddela namn på för projektet kvalitetsansvarig person. 

AFC.3511 Beställarens kvalitetsansvarige 
Beställaren kommer att i samband med upphandlingen meddela namn på 
kvalitetsansvarig. 

AFC.3512 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
Se AFB. 311 och AFB 313 

AFC.354 Projektgenomgång 
Projektgenomgång skall hållas omedelbart efter beställning. Beställaren kallar och 
svarar för protokollföring. 

AFC.355 Kontroll 
Entreprenören utövar den egenkontroll som erfordras för att säkerställa avtalad 
kvalitet. 

Entreprenören skall avtala om rätt för beställaren att utöva den kontroll han finner 
erforderlig utanför arbetsområdet hos entreprenörens underentreprenör. 

Entreprenören tillhandahåller kontrollant erforderlig handräckning samt erforderlig 
mätinstrument utan kostnad. 
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AFC.36 Samordning 
 
AFC.361 Samordning av arbeten 

I entreprenaden skall ingå att svara för alla frågor som rör samordning, tids –och 
arbetsplanering. 

Detta gäller även sidoentreprenader enligt AFC.131. 

AFC.364 Samordning av arbetarskydd 
 
AFC.365 Upplysning om samordning av arbetarskydd 

Entreprenörens ansvarige arbetsledare skall svara för samordning av åtgärder 
tillskydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället. 

AFC.366 Disponering av arbetsområdet 
Arbetsområdet får endast disponeras enligt följande: 

Från etablering fram till tid för färdigställande av de markarbeten, som enligt 
AFC.43 skall vara slutförda vecka xx 

Beställaren skall godkänna entreprenörens förslag till disposition av området. 

 

AFC.37 Dagbok 
 
AFC.372 Gemensamt förd dagbok 
 
AFC.38 Möten 
 
AFC.382 Byggmöten 

Entreprenören kallar underentreprenörer. 

AFC.39 Uppmätning 
Entreprenören kallar till uppmätning av så kallat reglerbara mängder. 

 

AFC.4 Tider 
 
AFC.41 Tidsplan 
Generalentreprenören svarar för upprättandet av detaljerad tidsplan i samråd med 
underentreprenör. 
 
AFC.42 Igångsättningstider 
Arbetet skall kunna påbörjas under vecka XXX 
 
AFC.44 Färdigställandetider 
Kontraktsarbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast xx-
xx-xx 
AFC.46 Garantitid 
 
AFC.461 Garantitid för entreprenören 
Garantitiden skall vara två (2) år i enlighet med AB 92 kap. 4 § 4 
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AFC.5 Ansvar 
 
AFC.51 Vite 
 
AFC.511 Vite vid försening 

Beställaren är berättigad att erhålla vite med ett belopp enligt motsvarande 0,5 % av 
kontraktssumman för varje påbörjad vecka som färdigställandet av kontraktsarbetena 
i deras helhet blivit fördröjt. 

AFC.531 Syn inom närliggande område 
Träd som skall bibehållas och skyddas markeras. 

AFC.54 Försäkring 
Entreprenaden skall försäkras enligt AB 92 kap 5 § 22 med omfattning enligt 
”försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och 
ansvarsförsäkring, enligt 5:22” 

AFC.55 Ansvar för brandskydd 
Entreprenören svarar för att beställarens försäkringsvillkor för heta arbeten följs 
under genomförandet av entreprenaden. Entreprenören ansvarar även för att 
underentreprenören följer villkoren. 

Entreprenören svarar för brandbevakning efter heta arbeten. 

AFC.551 Beställarens brandskyddsanvarige 
Beställaren överlåter brandskyddsansvaret till entreprenören. 

AFC.552 Entrepenörens brandskyddsanvarige 
 
AFC.553 Samordning av brandskydd 
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AFC.6 Ekonomi 
 
AFC.61 Ersättning 

Följande avvikelser till ersättningsregler ”MER 2002Anläggning” gäller: 

MER 2002 Anläggning är ej tillämplig för kontrakt mängdens beräkning i första 
hand. 

I första hand ska samtliga i förfrågningsunderlaget ingående handlingar användas vid 
beräkningen av kontraktsmängd. 

Endast om dessa ej innehåller uppgifter som kan vara till ledning för 
mängdberäkningen äger MER 2002 Anläggnings mätregler tillämpning. 

Detta kommer att inskrivas i kontraktet. 

Ändringar och tilläggsarbeten regleras enligt följande: 

I första hand enligt á-priser. 
I andra hand enligt anbud. 
I tredje hand enligt löpande räkning. 

 
AFC.611 Ersättningar för ändringar och tilläggsarbeten 

Saknas a’-pris i a’-prislista för ett arbetsslag bestäms sådant a’-pris genom 
förhandling. 

För generalentreprenören indirekta kostnader för ändringar eller tillägg i 
underentreprenader görs ett påslag med för dessa med i anbudet angivet 
entreprenadarvode. 

Debiteringsgrunder för mark- och byggnadsarbeten  
Enligt av entreprenören prissatt mängdförteckning/a’-prislistan. Priserna i a’-prislista 
/mängdförteckning skall avse fullt färdiga arbeten och innefatta entreprenörens 
samtliga kostnader jämte vinst. 

Debiteringsgrunder för el arbeten  
El arbeten debiteras enligt bifogat formulär ifyllt av anbudsgivare. Härvid gäller inte 
AB 92 kap 6§7. 

Löpande räkning 
För arbeten , som enligt överenskommelse skall utföras på grundval av 
självkostnader enligt AB 92 kap 6, skall procentsatsen för entreprenadarvode enligt § 
7.8 resp § 7.9 liksom för underentreprenaden/er (§7.5) anges i anbudet. 

På underentreprenaden/er äger generalentreprenaden endast rätt att räkna 
entreprenörsarvode enligt §7.5. Något ytterligare påslag får således inte göras. 

Utföres arbete mot självkostnad enligt AB 92 kap 6§7 och 8 skall fakturering ske 
enligt de principer som anges i Svenska Byggnadsentreprenörföreningens (SBEF) 
formulär 15/95 med tillhörande bilagor. 
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AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder 
För i mängdförteckningar upptagna reglerbara mängder skall reglering ske efter 
utfört arbete och enligt i förteckningarna angivna a’-priser och 
mätningsbestämmelser samt enligt ”Ersättningsregler- MER 2002 Anläggning”.  
Uppmätning av utfört arbete sker gemensamt av beställare och entreprenör. 

Entreprenören kallar. 

AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader 
Samtliga rese- och restidsersättningar samt traktamentskostnader skall ingå 
anbudssumman. 

AFC.614 Reglering på grund av kostnadsändring (indexreglering) 
Indexreglering skall inte ske. 

AFC.622 Betalningsplan 
Antagen entreprenör upprättar, inom en vecka efter erhållen beställning förslag till 
betalningsplan. Denna skall vara presentationsanpassad och kunna godkännas av 
beställaren. 

Betalning av kontraktssumman sker mot faktura enligt godkänd betalningsplan. 

Från aktuella delbelopp skall avdrag göras enligt AB 92 kap 6 § 10. 

AFC.623 Förskott 
Förskott lämnas inte. 

AFC.624 Fakturering 
Fakturering får ske högst en gång per månad med utbetalning inom en månad efter 
mottagandet. 

Faktura förfaller inte till betalning förrän beställaren erhållit tidplan och säkerhet för 
entreprenörens åliggande. (se punkt AFC.41 och AFC.631). 

Från fakturor görs, när så är aktuellt, avdrag enligt AB 92 kap 6 § 15, sista stucket. 

Mark-, el-arbeten osv skall faktureras skilda från varandra. 

Fakturor ställs i tre ex till adress enligt beställnings skrivelse/kontrakt. 

AFC.631 Säkerhet till beställaren 
Entreprenören skall ställa säkerhet för sina åligganden i enlighet med AB92 kap 6 § 
17 endast om beställaren påfordrar. 

Kostnaden för säkerhet skall inte i ingå i anbudssumman utan betalas särskilt av 
beställaren mot ersättning angiven i anbudet. 

Säkerhet skall utgöras av bankmässig karaktär och uppgift om detta skall lämnas i 
anbudet. 
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AFC.7 Besiktning 
Se AB 92 kap 7. 

AFC.72 Besiktningsman 
Utses av beställaren. 

AFC.8 Tvist 
Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av allmän domstol vilket är en ändring av 
föreskrift AB 92 kap 9 § 1  

AFH Allmänna hjälpmedel 
 
AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering ska kunna godkännas av beställaren. 

AFH.11 Placeringsritning som upprättas av entreprenören 
 
AFH.2 Bodar 
 
AFH.245 Kontors bod 

Beställarens kontrollant skall tidvis ha tillgång till uppvärmt utrymme. 

AFH.246 Lokal för byggmöten 
Entreprenören tillhandahåller lokal för byggmöten. 
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AFH.3 Tillfällig väg och plan 
Gångtrafik till berörda fastigheter skall ske med omdirigering under hela 
byggnadstiden. 

Avstängning för biltrafik får ske enligt trafikomläggning enligt bilaga 16. 

Entreprenören skall återställa av honom använda vägar inom arbetsområdet vid 
entreprenad tidens slut. 

AFH.4 Tillfällig el- och va -försörjning m m 
Entreprenören skall i anbudet räkna med alla provisoriska anslutningar, samt avgifter 
för vatten och elkraft för kontor och manskapsbodar etc.  För täthetsprovning av 
tryckledning får entreprenören ta vatten från kommunens ledningsnät. 
Anslutningspunkt anvisas av kommunen. 

AFH.5 Skydd av arbete och egendom 
 
AFH.51 Skydd av arbete 
 
AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt m m 

Kända i drift varande ledningar finns redovisade på ritningar. 

Utsättning av kablar skall begäras från respektive verk oavsett om på någon sträcka 
kablar ej är redovisade. 

Befintliga plygonpunkter som bortgräves ersätts av entreprenören i samråd 
medlantmäteriet. 

AFH.53 Skydd av vegetation 
 
AFH.81 Mätutrustning 
 
AFH.9 Övriga allmänna hjälpmedel 
 
AFH.91 Skyltställning orienteringstavla 

Entreprenören utformar, utför och placerar skyltställning i samråd med beställaren. 
Skyltningen skall innehålla projektets benämning samt namnuppgifter på beställare, 
projektörer och entreprenörer.  

Entreprenören söker och bekostar bygglov. 
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AFJ Allmänna arbeten 
 
AFJ.6 Efterlagning. 
 
AFJ.7 Länshållning, renhållning, rengöring m m 
 
AFJ.71 Länshållning 

Entreprenören ombesörjer avledande av länsvatten.  

AFJ.72 Renhållning 
 
AFJ.73 Snöröjning 

Entreprenören utför snöröjning och halkbekämpning av ytor där egna arbeten pågår. 
För övriga trafikytor inom området svarar beställaren för snöröjning och 
halkbekämpning. 

AFJ.752 Slutrengöring 
Samtliga ledningar och brunnar skall spolas och rengöras före ibruktagande av 
ledningar och före slutbesiktning av gator. 

AFJ.76 Återställande av mark 
 
AFJ.8 Utsättning 
All utsättning åvilar entreprenören. 
 



  Bilaga 22 
  1(11) 

 
Examensarbete YTH Väg & Anläggning 

  Version 1.0   2003-11-30  

Förslag till Teknisk beskrivning (AMA 98 koder) för  
GC- och skidport Svartudden Piteå kommun. 
 
Denna beskrivning är upprättad i anslutning till AMA 98 
 
     Mängd Enhet 
BB  FÖRARBETEN 
BBB.1  Mark och vattenförhållanden mm 

 
En geoteknisk undersökning skall göras före byggstart  
som ombesörjes av beställaren. 
 

BBB.32  Befintliga ledningar 
 

De befintliga ledningar som finns inom arbetsområdet  
är EL & tele och VA ledningar (se ritning 04). 
 

 
BBD  INMÄTNINGAR 
 
BBD.1  Inmätning av mark, anläggning mm 
 
BBD.12  Inmätning av anläggningar 

 
- Mätmetod och mätpunkters antal och placering. 
- Krav på redovisning och dokumentation. 

 
BBD.13  Inmätning av ledningar 

 
- Tidpunkt för mätning. 
- Ledningar, anordningar o.d. som skall mätas in. 
- Mätmetod. 
- Krav på redovisning och dokumentation. 
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     Mängd Enhet 
BBE  UTSÄTTNINGAR 
 
BBE.12  Utsättning för GC-port 

 
- Mätmetod och mätpunkters antal och placering. 
- Krav på redovisning och dokumentation. 
 

 
BBE.13  Utsättning för väg 

 
- Mätmetod och mätpunkters antal och placering. 
- Krav på redovisning och dokumentation. 

 
BBE.16  Utsättning för ledning 
 

- Mätmetod och mätpunkters antal och placering. 
- Krav på redovisning och dokumentation. 

 
BC  HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA  

ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER mm 
 
BCB  HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING 
 
 
BCB.11  Tillfällig avledning av vatten 
 
BCB.31  Åtgärd för rörledningar i mark 
 

Läge på befintliga ledningar redovisas på ritning 02 
 

BCB.32  Åtgärd för el och telekablar i mark 
 

Läge på bef. ledningar redovisas på ritning 08 
 

BCB.5  Åtgärd vid skada på vegetation 
 
BCB.51  Åtgärd i träds och buskars rotzon 
 
BCB.7  Åtgärd för allmän trafik 
 
BCB.713  Tillfällig vägtrafikanordning 
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     Mängd Enhet 
BE  FLYTTNING, DEMONTERING OCH  

RIVNING 
 
BEB.11  Flyttning av stolpe, staket, skylt m m  6 st 
 
BEB.111  Flyttning av stolpfundament  6 st 
 
BEB.112  Flyttning av skyltstolpe   3 st 
 
BEB.115  Flyttning av skylt   2 st 
 
 
BED  RIVNING 
 
BED.1  Rivning av anläggning  

(bef. GC-port)  1 st 
 
BED.111  Rivning av rörledning 
 

Rivning av VA-V ledning   24 m  
Rivning av VA-D ledning   24 m 
 

BED.1112 Rivning av del av rörledning 
 
 DV-brunn    2 st 
 DV-betäckning   2 st 
 
BED.112  Rivning av elkabel 
 
BED.12  Rivning av väg , plan od   750 m² 
 
BED.121  Rivning av beläggning m m på väg, plan och 

dylikt 
 
BED.1214  Rivning av bitumenbundna lager, hela  

lagertjockleken   430 m² 
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     Mängd Enhet 
BF  TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 
 
BFB  TRÄDFÄLLNING 
 
BFB.1  Fällning av samtliga träd inom angivet område. 
 

Beställaren snitslar träden som skall fällas i arbetsomr. 
 
BFC  RÖJNING 
 
BFD  BORTTAGNING AV STUBBAR 
 
BFD.12  Stubbrytning inom område för väg, plan od 
 
 
BFE  BORTTAGNING AV MARKVEGE- 

TATION OCH JORDMÅN 
250 m² 

 
BFF UPPLÄGGNING OCH LAGRING AV 
TILLVARATAGEN  
MARKVEGETATION OCH JORDMÅN 

 

BFF.1 Uppläggning och lagring av tillvaratagen 

markvegetation och jordmån för  

vegetationsetablering 
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     Mängd Enhet 
CBB  JORDSCHAKT 
 
CBB.111  Jordschakt kategori A för GC-väg   21 m³ 
 
CBB.112  Jordschakt kategori B för GC-väg   460 m³ 
 
CBB.12  Jordschakt för utskiftning, utspetsning och  
utjämning för väg, plan o.d.   200 m³ 
 
CBB.3  Jordschakt för ledning 
 
CBB.311  Jordschakt för va ledning  140 m³ 
 
CBB.32  Jordschakt för el –och telekabel od 
 
CBB.51  Jordschakt för grundläggning av GC-port 500 m³ 
    A 125 m³ 
    B 375 m³ 
 
CE  FYLLNING, LAGER I MARK 
 
CEB  FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD,  

BRO MM 
 
CEB.1  Fyllning för väg , plan od samt vegetationsyta 
 
CEB.11  Fyllning för väg, plan o d 
 
CEB.1111  Fyllning kategori A med sprängsten för  

Svartuddsvägen   50 m³ 
 
CEB.12  Fyllning för vegetationsyta 
 
CEB.414  Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för  

grundläggning av bro   60 m³ 
 
CEB.5  Fyllning mot byggnad, bro, mur od 
 
CEB.523  Fyllning mot bro och dylikt  110 m³ 
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     Mängd Enhet 
CEC  FYLLNING FÖR LEDNING,  

MAGASIN MM 
 
CEC.21  Ledningsbädd för rörledning 
 
CEC.211  Ledningsbädd för VA-ledning od  7,5 m³ 
 
CEC.22  Ledningsbädd för el och telekabel od 
 
CEC.3  Kringfyllning 
 
CEC.31  Kringfyllning för rörledning 
 
CEC.3111  Kringfyllning för VA-ledning  32 m³ 
 
CEC.32  Kringfyllning för el och telekabel 
 
CEC.4  Resterande fyllning 
 
CEC.41  Resterande fyllning för rörledning 
 
CEC.4111  Resterande fyllning för VA-ledning  100 m³ 
 
CEC.42  Resterande fyllning för el och telekabel od 
 
 
CEF  DRÄNERANDE LAGER OCH  

KAPILLÄRBRYTANDELAGER 
 
CEF.121  Dränerande lager av grus eller krossmaterial för  

byggnad 
 



  Bilaga 22 
  7(11) 

 
Examensarbete YTH Väg & Anläggning 

  Version 1.0   2003-11-30  

     Mängd Enhet 
DC  MARKÖVERBYGGNADER 
 
DCB  OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER  

FÖR VÄG. PLAN OD 
 
DCB.2  Förstärkningslager för väg, plan od 
 
DCB.21  Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel  

konstruktion och med bitumenbundet slitlager, 
betongmarkplattor m m   160 m³ 

 
DCB.211  Förstärkningslager kategori A till överbyggnad  

med flexibel konstruktion och med bitumenbundet  
slitlager, betongmarkplattor m m  75 m³ 

 
DCB.3  Obundet bärlager för väg, plan od 
 
DCB.31  Obundet bärlager till belagda ytor 
 Svartuddsvägen   30 m³ 
 GC-väg    30 m³ 
 
 
DCC  BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADS- 

LAGER FÖR VÄG, PLAN O.D. 
 
DCC.1  Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A  

för väg, plan o.d.   380 m² 
 
DCC.411  Slitlager av tät asfaltbetong (ABT)  660 m² 
 
 
DCF.121  Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta på bro 50 m² 
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     Mängd Enhet 
DD  VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH  

PLANTERING MM 
 
DDB  SÅDD, PLANTERING MM 
 
DDB.111  Sådd av gräs   210 m² 
 
DDD.2 Färdigställandeskötsel av gräsyta 
 
DDD.24  Vattning av gräsyta 
 
 
DEE  VÄG OCH YTMARKERINGAR 
 
DEE.1  Extruderad markeringsmassa på trafikyta 
 
 
DEF  FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT,  

STOLPAR OCH SKYLTAR 
 
DEF.10  Fundament och stolpe för vägmärke,  

Gatunamnsskylt mm 
 
 
DEG  RÄCKE, STÄNGSEL, STAKET,  

PLANK MM 
 
DEG.1  Räcken för väg, plan od samt bro 
 
DEG.11  Räcken för väg, plan od 
 
DEG.12  Räcken för bro   232 m 
 
 
DEN  KABELSKYDD I ANLÄGGNING 
 
DEN.1  Skydd för kablar i mark 
 
DEN.12  Kabelskydd av plaströr 
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     Mängd Enhet 
DG  ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 
 
DGB  ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK 
 
DGB.1  Återställande av väg, plan od 
 
DGB.11  Återställande av väg, plan od med bitumenbundet  

slitlager 
 
DGB.32  Återställande av gräsytor 
 
DGB.33  Återställande av naturmarksyta 
 
DGB.4  Återställande av släntbeklädnad, sandyta od 
 
DGB.63  Återställande av väg och ytmarkeringar 126 m 
 
DGB.64  Återställande av fundament, stolpar, skyltar m m 
 
 
DH  SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNINGAR 
 
 
DHB  SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNINGAR  

UNDER GARANTITIDEN 
 
DHB.1  Skötsel av markbeläggningar mm under garantitid 
 
DHB.3  Skötsel av vegetationsytor mm under garantitid 
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     Mängd Enhet 
GB  KONSTRUKTIONER AV MONTERINGS- 

FÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING 
 
GB.1  Säkerhetsklass 
 

Säkerhetsklass 2 
 

GB. 2  Fri höjd 
 

Fria höjden över gång och cykelväg ska vara minst  
2,5 meter. 
 
 

 
PB  RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 
 
PBB  RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 
 
PB-.5  Ledning av plaströr    
 
PB-511 Ledning av PVC-rör, tryckrör  24 m 
 
PB-512 Ledning av PE-rör, tryckrör  24 m 
 
 
PCE  INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I  

ANLÄGGNING 
 
PCE.12  Inre inspektion av självfallsledning 
 
PCE.2  Yttre inspektion av ledning 
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     Mängd Enhet 
PD  BRUNNAR OD I MARK 
 
PDB  BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 
 
PDB.5 Dagvattenbrunn av plast med vattenlås och  

Sandfång    2 st 
 
 
Y  MÄRKNING, PROVNING, DOKUMEN- 

TATION M M 
 
 
YB  MÄRKNING, PROVNING,  

INJUSTERING M M AV  
ANLÄGGNING 

 
 
YBC  PROVNING AV ANLÄGGNING 
 
 
YC  ANMÄLNINGS OCH ANSÖKNINGS- 

HANDLINGAR,TEKNISK  
DOKUMENTATION M M FÖR  
ANLÄGGNING 

 
YCD  RELATIONSHANDLINGAR FÖR  

ANLÄGGNING 
 
YCD.1  Relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta,  

rörledning m m 
 
YCD.21  Relationshandling för bro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GC- och Skidport, Svartudden, Piteå kommun 
   1(1) 
 

 
Examensarbete YTH Väg & Anläggning 

  Version 1.0   2003-11-30  

8. Ritningsförteckning 
 

Ritningsnummer Ritningsnamn 
01 Nysträckning, höjdpunkter GC-väg  
02 Rivning, flyttning och demontering 
03 Befintlig sträckning GC-väg 
04 Arbets och etableringsområde 
05 VA-ritning 
06 El och tele 
07 Längdprofil Svartuddsvägen 
08 Längdprofil GC-väg 
09 Normalsektion GC-väg 3m och 5m 
10 Sammanställning GC-port del 1 
11 Sammanställning GC-port del 2 
12 Elementspecifikation GC-port 
13 Anvisningar och allmänt 

 
 




























