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Förord 
 
Denna examensrapport är utförd på YTH Väg- och anläggningsteknik på Luleå Tekniska 
Universitet. Rapporten är på 8 poäng av de 60 poäng som hela utbildningen omfattar. 
De som varit involverade i rapporten är fem till antalet. 
 
Vi fick i uppdrag av Bodens kommun att projektera en ny gång- och cykelväg mellan 
bostadsområdet Kryddhyllan, Sävast, och den nuvarande gång- och cykelvägen 
Björnstigen. 
 
Ett stort tack vill vi framföra till de personer som hjälpt oss i vårt arbete med denna 
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Sammanfattning 
 
I slutet av höstterminen 2001 tilldelades detta examensarbete oss. Uppdragsgivare var 
Bodens kommun som ville få ett förslag på en ny gång- och cykelväg (gc-väg). Den 
skulle sammanlänka bostadsområdet ”Kryddhyllan” i Sävast med den befintliga gc-vägen 
kallad Björnstigen, som leder in mot Boden centrum. Orsaken till en eventuell 
nybyggnation är att de boende på ”Kryddhyllan” i dagens läge upplever att de har en 
lång omväg för att ta sig till Björnstigen 
 
Vid ett första studiebesök i det tilltänkta området framgick det att man var tvungen att 
korsa ett motionsspår vid tre till fem tillfällen och att dessa korsningar ej kunde ligga i 
samma plan. Redan då bestämdes att motionsspåret skulle gå över gc-vägen. 
 
Vidare började det undersökas olika broalternativ och av de alternativ som fanns beslöts 
det att använda en fackverksbro av stål,”Balkbro 2” från Försvarsmakten. Samtidigt 
tittades det på olika vägsträckningsalternativ. Efter mycket funderande så stannade det vid 
två olika val som sedan presenterades för uppdragsgivaren. Den sträckning som valdes 
hade de bästa markförhållandena och den gynnsammaste linjeföringen. 
 
Efter att ha tittat på olika väguppbyggnader så rekommenderas det att använda krossad 
betong istället för konventionell bergskross eller hyttsten (masugnsslagg) Med detta som 
grund har sedan kostnads- och mängdberäkningar genomförts för hela projektet. 
 
Detta projekt omfattar en ca 1 250 meter lång belyst gc-väg med en vägbredd av tre 
meter samt tre stycken balkbroar. Kostnaden är beräknad till ca 1 600 000 kronor. 
Det blir en kostnad på ca 1  280 kronor/meter färdig väg inklusive belysning. 
Kostnaderna har kunnat sänkas med ca 1 500 000 kronor. Detta beror på ett billigare 
broalternativ, betongkross som förstärkningslager, utläggning av bärlager sker med en 
asfaltläggare samt att alla schaktmassor återanvänds inom arbetsområdet. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden till projektet är att Bodens kommun vill underlätta för de boende i Sävast 
och främst området ”Kryddhyllan”, så att gående, cyklister och mopedister på ett 
tidsbesparande, enkelt och framförallt ett trafiksäkert sätt tar sig till stadskärnan. Den gc-
väg (Björnstigen, se bilaga 1) som redan sammanlänkar Sävast med Bodens centrum 
upplevs som en omväg av de boende på ”Kryddhyllan”. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Huvudsyftet med projektet var att Bodens kommun ville få en projektering över en 
eventuell nybyggnad av en gc-väg mellan Sävast och Bodens centrum. Från universitetets 
sida var syftet att de kunskaper som vi lärt oss under utbildningen skulle integreras i en 
rapport. Rapporten fungerar tillika som ett examensarbete för hela utbildningen. 
 
 

1.3 Mål 
 
Målet i detta projekt fick vi presenterat för oss i början januari år 2002. Det innebar att vi 
i teorin skulle projektera en gc-väg i Sävast, Boden. Den skulle gå genom helt orörd 
terräng från ett bostadsområde som kallas ”Kryddhyllan” och ansluta mot en befintlig gc-
väg ca 1000-1400 meter längre bort. För att kunna nå slutmålet har man passerat olika 
delmål inom den utbildning som erhållits på YTH väg- och anläggningsteknik i Luleå. 
 
Delmålen är följande: 
Vägbyggnad  Utformning och utförande 
Geodesi  Utsättning och inmätning 
Anläggningsproduktion Kalkylering 
Data  Skapa dokument och ritningar 
PQM  Projektstyrning 
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2 Metoder och material 
 

2.1 Förutsättningar för projektet 
 
Detta projekt berör i första hand ca 100 hushåll på bostadsområdet ”Kryddhyllan”. 
De boende kommer att uppleva den nya sträckningen som mer tillgänglig för att ta sig till 
Bodens centrum. Den tilltänkta gc-vägens sträckning kommer att beröra fyra olika 
markägare (se bilaga 2) och därför måste kontakter tas med respektive markägare för att få 
ett godkännande om intrång på deras mark. 
 
Vägen kommer också korsa Sävast AIF:s motionsspår vid ett obestämt antal tillfällen och 
dessa korsningar kan inte ligga i samma plan.  
 
I området finns det våtmarker och berg som begränsar och styr vägens sträckning p.g.a. 
gällande bestämmelser för utformning (VU94). Markförhållandena i området redovisas i 
bilaga 3. 
 
För att på ett tillfredsställande sätt kunna underhålla gc-vägen måste hänsyn tas till vilken 
typ av snöröjningsfordon (bredd, vikt och höjd) som kommer att användas. 
Motionsspåret blir till ett skidspår på vintern och därför måste även hänsyn till en 
pistmaskin tas. 
 
 

2.1.1 Arbetsmetoder 
 
Vårat examensarbete har drivits i projektform med hjälp av Åke ”Lillefar” Karlsson och 
Martin Lindmark samt projektboken Metod och styrning för lyckade projekt, skriven av Åke 
”Lillefar” Karlsson och Anders Marttala. 
 
Vi har även tillämpat oss av datahjälpmedel som: 
AutoCAD Nova Point  (Ritningar) 
MS Word  (Rapportskrivning) 
MS projekt   (Tidsplanering) 
PMS 2000  (Bärighetsberäkning) 
MAP   (Kalkylering) 
 
Vi har haft möten en gång i veckan där vi har gått igenom hur projektet har gått och 
fördelat arbetsuppgifter.  
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3 Alternativa lösningar 
 

3.1 Vägsträckning 
 
Detta projekt inleddes med ett besök i markområdet med Jörgen Nyman från Bodens 
kommun. Där diskuterades flera olika möjliga vägsträckningar. De bästa förslagen av 
vägsträckning var de två som gick på bästa möjliga markförhållanden. En annan viktig 
aspekt som vägdes in var att gc-vägens linjeföring skulle bli så pass god att den inte skulle 
upplevas för kuperad. De två bästa alternativen till vägsträckning redovisas i bilaga 1. 
 
Alternativ 1 innebär att gc-vägen blir ca 1100 meter lång, men med sämre 
markförhållanden. Det medför att man måste tillföra mer fyllnadsmassor för att få 
tillräcklig bärighet och för att klara tjällyftningskraven. 
 
Alternativ 2 medför att gc-vägen blev något längre ca 1250 meter lång, men i gengäld 
gick den i högre terräng där det upplevdes som att markförhållanden var bättre. 
 
Det alternativ som kommer att väljas skall utföras enligt Vägverkets publikation  
ATB-väg 2000. 
 
 

3.2 Övervägande av vägsträckning 
 
Förslag till 
sträckning 

Fördel Nackdel Kommentar 

Sträckning 1 Bra mark Lutning i profil  För kuperat  
Sträckning 2 Bra lutning, 

bra mark, 
bästa linjeföringen 

 Bästa förslag 

Sträckning 3 Bra mark Mycket schakt För dyrt 
Sträckning 4  Fem korsningar, 

fler markägare 
För dyrt 

Sträckning 5 Tre korsningar  Dålig mark För blött  
 
 

3.3 Material 
 
Vägkroppen byggs upp med traditionell grusbitumenöverbyggnad (GBÖ) enligt ATB-
väg 2000 med tre alternativ på förstärkningsmaterial 
 
§ Överbyggnad med förstärkningslager av krossat berg 
§ Överbyggnad med förstärkningslager av krossad betong 
§ Överbyggnad med förstärkningslager av hyttsten 
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3.3.1 Krossad betong 
 
Krossad betong är en återvinningsbar restprodukt från bl a husrivningar. Boverket har i 
projektet ”Återvinning av mineralistiska massor” publicerat delrapporten Betong i vägar- 
materialstudie vars syfte är att undersöka om det är möjligt att återvinna betong från 
rivning av hus som ett vägmaterial. I projektet användes bl a betongen från rivningen av 
punkthusen på Sveafältet i Boden. Betongen krossades till både förstärkningslager och 
bärlager enligt kraven i Väg 94 (numera ersatt av ATB-väg 2000). 
 
Efter prövning av materialets egenskaper sammanställdes resultatet och det visade att 
kornstorleksfördelningen i betongkrossen godkändes som förstärkningsmaterial enligt Väg 
94. Bärlagret underkändes eftersom halten finkornigt material var för hög och 
kulkvarnsvärdet (mekanisk beständighet) var för högt. Halten tungmetaller skiljde sig inte 
nämnvärt från halterna i bergkross och morän. 
 
För att undersöka betongkrossens vägegenskaper anlades provsträckor i bl a väg 597 i 
Björsbyn utanför Luleå. I en provsträcka lades krossad betong som bärlager och i den 
andra som förstärkningslager. I anslutning till provsträckorna lades också referenssträckor 
med konventionell bergkross. På dessa sträckor mättes sedan styvhet, stabilitet och 
bärighet. En jämförelse mellan resultaten på provsträckorna och tillhörande 
referenssträcka visade att styvheten (E-modulen) var något högre för krossad betong än 
för bergkross. Dessutom förbättrades styvheten på betongen med tiden och efter sex 
månader bestämdes E-modulen till 370 MPa, vilket var ungefär dubbelt som bergkrossen. 
Denna ökning beror på två processer. Genom karbonatisering binder fri kalk i krossade 
betong samman betongkornen och genom hydratisering reagerar fri cement med vatten 
och cementerar samman betongkornen. 
 
Stabiliteten på betongkrossen var lika bra eller bättre än ett konventionellt 
vägbyggnadsmaterial för de laster som är normala för en väg. 
 
Bärigheten på provsträckorna godkändes enligt Väg 94. 
 
Slutsatsen av rapporten är att betong från husrivningar klarade de krav som Väg 94 ställde 
på ett konventionellt vägmaterial då betongen används som förstärkningsmaterial. 
Däremot är det mer tveksamt att använda krossad betong som bärlager eftersom kravet på 
rätt kulkvarnsvärde är svårt att uppfylla. 
 
 

3.3.2 Hyttsten  
 
Hyttsten är en restprodukt vid framställning av stål som numera ofta används som 
vägbyggnadsmaterial. 
 
Hyttsten har många positiva egenskaper såsom hög inre friktion vilket innebär att den tål 
höga belastningar. Den är också värmeisolerande vilket minskar risken för tjälskador. 
 
Kulkvarnsvärdet på hyttsten ligger mellan 21 och 30 % vilket godkänns enligt ATB-väg 
2000. 
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Ur miljösynpunkt har man gjort jämförelser mellan hyttsten och konventionellt 
vägmaterial som visar att den direkta miljöbelastningen, främst urlakning av spårämnen, 
generellt är lägre för hyttsten än för bergkross. 
 
 

3.4 Övervägande av förstärkningsmaterial 
 
Material typ Fördel Nackdel Kommentar 
Betong kross 0-100 Priset, miljön, 

lätttilgängligt, 
återanvändning  

Fördomar Nytt spännande 
material 

Berg kross 0-250 Beprövat, priset, 
lätttillgänglighet 

Inga Traditionellt 

Hyttsten 0-90 Isolerings förmågan Priset, avståndet 
e,v urlakning 
ej i kommun 

 

 
 

3.5 Broalternativ 
 
Vid de första veckomötena om exjobbsprojektet så diskuterades det mest om olika 
vägsträckningar. Men när de ekonomiska aspekterna började vägas in i projektet insåg vi 
att broarna skulle ha stor betydelse för totalkostnaden på projektet. Det lades ner mycket 
tid på att hitta ett eller flera bra alternativ och vi hade enats om att det var skidspåret som 
skulle gå över gc-vägen. Det första alternativet som undersöktes var en bro gjord av trä 
som tillverkas av Svenska Träbroar AB från Skellefteå. Vid kontakt med dem begärdes en 
offert på en bro. När offerten kom oss tillhanda låg priset på 380 000 kr/bro exklusive 
montering. Detta ansågs alldeles för dyrt för vårt projekt och ett annat alternativ var 
tvunget att tas fram. 
 
Då uppdagades det att en ny bro för motionsspår var uppsatt vid Pagla skidstadion i 
Boden. Den var monterad av försvarsmakten och tillverkad i stål, typ fackverksmodell. 
Kontakt togs med löjtnant Kjell Sandström på Ing 3, Boden. Han informerade om att 
denna bro kallad ”Balkbro 2” används av militärer vid tillfälliga brobyggnationer över 
älvar och dylikt. Det fanns ett stort antal broar i lager och Sandström gav oss löftet att 
försvarsmakten skulle kunna skänka det antal balkbroar som behövdes för projektet. Det 
innebar att de enda kostnaderna för broarna skulle bli frakt och montering. 
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4 Antagen lösning 
 
Efter övervägande av de olika sträckningsalternativen rekommenderas det att välja 
sträckning 2 för byggande av gc-vägen. Denna sträckning blir något längre och går ca 
500 meter genom ett tall- och granskogsområde i högre terräng och med undergrund av 
morän.  
Från Kryddvägen och ca 600 meter längs efter gc-vägen tänkta sträckning ska det 
schaktas och dessa massor återanvänds till att banka upp över det blötare området vid 
hygget och den sista biten mot Björnstigen. Den teoretiska schaktvolymen beräknas till 
2760 m³ och till bankningen går det åt 2130 m³. Resterande överskottsmassor kommer 
att användas till bankfyllning vid brobyggnationerna. Det blir tre broar som behöver ca 
210 m³ per bro. Broarna som kommer att användas är stålbroar kallad ”Balkbro 2” av 
fackverksmodell. De delar som ingår i bron redovisas i bilaga 4 och för måttangivelser se 
ritning 2002-A4-01. 
 
Gc-vägens bredd kommer att bli tre meter samt med två stödremsor på vardera 0,25 
meter. Vidare så kommer den att ha belysning efter hela sträckningen. 
 
Avtäcknings massorna som beräknas till ca 2230 m³ kommer att användas på ett annat 
ställe inom arbetsområdet, Tornéusbacken, för att profiljustera motionsspåret. 
 
Till överbyggnad kommer krossad betong att användas som förstärkningslager. Vid 
kontakt med Boden Frakt sade de att det finns ca 5000 ton betongkross i lager. Skälet till 
att betong skall användas är inte bara ekonomiskt fördelaktigt utan är ur miljösynpunkt 
intressant. Till obundet bärlager valdes samkross av berg med fraktionen 0-30 och som 
slitlager ett bitumenbundet material. 
 
De lagertjocklekar som uträknas med stöd av ATB-Väg redovisas i bilaga 5. 
 
Längs hela sträckningen kommer det att placeras ut sex stycken vägtrummor med  
diametern 400 mm (se ritning 2002-A3-01-04). 
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5 Arbetsbeskrivning 
 

5.1 Vegetation 
 
Utefter vägsträckningen ska det avverkas ett 14 m brett vägområde. Avtäckning av hela 
sträckan blir ca 12 m brett och med en tjocklek på ca 0,15 meter. Avtäckningsmassorna 
beräknas till 2 230m³ och dessa kommer att tippas på motionsspåret i svackan vid 
Tornéusbacken (se bilaga 1). Tipplatsen skall göras 240 m lång 5 m bred. Avtäckningen 
läggs sedan med en höjd av 1,5 m och med släntlutningen 1:3. 
 
 

5.2 Schaktning 
 
Sektion 0/000 - 0/615 kommer att schaktas 50 cm djupt vilket ger ca 1 850 m³ i 
överskott av schaktmassor. Sektion 0/615 - 0/860, vilken är 245 m lång, bankas upp 
med 30 cm. Sektion 0/860 - 0/920 kommer att schaktas med ett djup av 30 cm. 
Sektion 0/920 - 1/110, som är 190 m lång, bankas upp med 40 cm. 
Sektion 1/110 - 1/256 som är gc-vägens slutdel bankas upp med 60 cm. Det överskott 
som finns kvar kommer att läggas vid motionsspåret för att höja nivån samt att fungera 
som undergrund till broarna som skall leda motionsspåret över gc-vägen. På detta vis har 
vi kunnat balansera massorna och åstadkomma en gc-väg som har en längdslutning som 
är godtycklig samt att man har kunnat hålla sig inom arbetsområdet och ej måsta köra 
bort några massor till tipp för deposition. På detta vis har kostnaden kunnat hållas nere. 
 
 

5.3 Överbyggnad 
 
Som överbyggnad skall ett 400 mm tjockt förstärkningslager av krossad betong, 0-100 
mm, utläggas på terrassen. Mottagningen och utläggningen utförs med en bandschaktare. 
Samma maskin har planerat till och vältat terassen till föreskriven jämnhet och 
packningsgrad. Samtidigt som bandschaktaren tar emot förstärkningslagret så kontrollerar 
föraren också höjden. När sedan höjden är korrekt så packar han även förstärkningslagret. 
Därefter läggs ett 80 mm tjockt obundet bärlager 0-30 mm ut med en grusläggare. 
Grusläggare har valts för att minska spillet och för att resultatet blir mycket bättre. Som 
slitlager används ABT 11 B 160/220, 45 mm tjockt. Samtliga lagertjocklekar gäller efter 
att packning utförts. 
 
 

5.4 Planfria korsningar 
 
Vid de planfria korsningarna av gc-vägen skall ”Balkbro 2” användas. Det planerade 
överskottet av schaktmassorna på 630 m3 skall användas vid de tre brolägena för att 
fungera som undergrund till de olika brostöden och därmed minska kostaderna på 
material som måste inköpas. Stöden skall anpassas så att en fri höjd på 3,5 meter mellan 
gc-vägen och undersida bro uppnås. På brostöden samt vid ramperna läggs ett lager av 
obundet bärlager 0-30 mm. Ytmåtten för detta blir vid brostöden 3,1 × 2,2 meter (4 
stycken), vid ramperna blir ytmåttet 1,6 × 1.1 meter (4 stycken). Tjockleken blir lika vid 
alla ställena, ca 0,1 meter. Samma mått och tjocklek gäller de två resterande broarna. 
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5.5 Vägtrummor 
 
Sex stycken plåttrummor med längden sju meter och diametern 0,4 meter läggs vertikalt 
mot gc-vägen. Trumbädd, kringfyllning och packning skall utföras enligt Anläggnings 
AMA 98. Det djup de ska ligga på bestäms av dikena. Där det krävs skall inlopps- och 
utloppsdiken göras i samband med trumläggningen. 
 
 

5.6 Gatubelysning 
 
Belysningen av gc-vägen skall bestå av 35 belysningsstolpar, med ett avstånd på 35 meter 
mellan varje stolpe. Betongfundamenten som stolparna ska stå i placeras en meter ut i 
vägslänten. Första stolpen skall vara placerad 10 m från startpunkten av själva gc-vägen 
(anslutning mot Kryddvägen). El-kabeln skall plöjas ned i vägslänten efter fundamenten 
är utsatta. Som lamparmaturer valdes Thorn Strata 70 watts natrium p g a att de är 
standard inom Bodens kommun, vilket medför ekonomiska besparningar gällande service 
och underhåll. 
 
 

5.7 Skyltning 
 
En skylt med betongfundament där skyltbilden ”Påbuden gång och cykelbana” visas, 
skall sättas i början av gc-vägen vid anslutningen mot Kryddvägen. Fundamentet placeras 
en meter ut i vägslänten och två meter in från vägkant på Kryddvägen. 
 
 

5.8 Återställning av arbetsområde 
 
Väg- och bakslänter vid gc-vägen ska sprutsås med metod C och de övriga områdena 
skall återställas till tidigare fauna. Vid samtliga broar ska återställningen av marken utföras 
så att den i största möjliga mån liknar runtomliggande terräng och så att minsta möjliga 
störning upplevs. 
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6 Projekteringsprocess 
 

6.1 Inmätning 
 
Eftersom inga mätdata fanns över området var vi tvungna att göra en inmätning. Till  
detta användes ett instrument som heter Wild 1000. Innan inmätningen startade hade två 
punkter befästs, A och B, med hjälp av ett polygontåg som hade ett utgångsläge från två 
kända punkter, 7154 och 7155, tillika bakåtsikter (se bilaga 6). 
Efter själva fältarbetet överfördes minnet från Wild 1000 till en diskett. För detta moment 
anlitades Roger Lindfors från avdelningen Tillämpad geofysik på Luleå tekniska universitet, 
som hjälp eftersom det krävdes en speciell minnesläsare för att läsa in data från 
minneskortet. Dessa data har sedan bearbetats i dataprogrammet SBG Geo för att få fram 
koordinater och höjder. Efter bearbetningen överfördes data till dataprogrammet Nova 
Point 5 där profil-, sektions- och planritningar skapades. 
 
 

6.2 Geoteknik 
 
Någon geoteknisk undersökning av området var inte tillgänglig och det fanns varken tid 
eller resurser att göra en under våran projekttid. Därför har vi förlitat oss på en 
jordartskarta som har tillhandahållits från Bodens Kommun (se bilaga 3). Enligt denna 
karta består marken i huvudsak av grus, sand och morän vilka är bra 
undergrundsmaterial. 
 
 

6.3 Dimensionering av gång- och cykelväg 
 
Dimensioneringen är gjorda efter ATB-Väg 2000 och med hjälp av dataprogrammet  
PMS Objekt 2000 (se bilaga 5). Körbanan är tre meter bred med 0,25 meter breda 
stödremsor och med en skevning på 2,5%. Den totala överbyggnadstjockleken uppgår till 
525 mm. I detta ingår ett förstärkningslager på 400 mm, obundet bärlager på 80 mm och 
ett bitumenbundet slitlager på 45 mm 
 
Som förstärkningslager valdes krossad betong med fraktionen 0 – 100 mm. Detta för att 
det är ett biligare material än både krossat berg och hyttsten. Dessutom finns det vissa 
provsträckor med krossad betong som förstärkningslager inom Bodens kommun där 
provresultatet har varit bra. Det är ett bra miljöval eftersom återvinning av betong ökar 
alltmer. Det obundna bärlager som skall användas är samkross av berg med fraktionen 0 – 
30 mm och som bitumenbundet slitlager föll valet på ABT 11 B 160/220 (för recept se 
bilaga 7). 
 
Till brostöden uppskattas fyllnadsmassorna uppgå till ca 100 m³ per stöd. Detta material 
fås från de överskottsmassor som blir vid schaktningen genom skogspartiet i början av 
vägsträckningen. Den totala mängden överskottsmassor är beräknad till 630 m³ 
 
 



Bjärvstigen 
10(14) 

 

Examensarbete YTH 
Version 2:1                                                                                                                       2002-05-22 

6.4 Markägarförhållanden 
 
Inom arbetsområdet finns det fyra berörda markägare där Fortifikationsverket är den 
största ägaren (se bilaga 2). 
 
Förteckning av markägarförhållanden 
 
Sävast 1:129 Statens Fortifikationsverk 
Sävast 4:18 Lena-Mariann Broström 
Sävast 8:12 Gerry Kullbrant 
Sävast 17:4 Bodens Kommun 
 
 

6.5 Ekonomi 
 
Material och maskinkostnader har räknats fram till ca 1 355 000 kr. I den summan ingår 
kostnader för uppsättning av broar. Totalkostnaden blir ca 1 600 000 kr (se bilaga 8). 
Priset per löpmeter färdig väg inklusive belysning blir ca 1 280 kr. Projektgruppen 
reserverar sig för eventuella prisändringar som kan inträffa. Tilläggas kan att priserna är 
baserade på upphandlade priser för Bodens kommun. 
 
 

6.6 Miljökonsekvenser 
 
I närmiljön längs gc-vägen kommer borttagande av skog och massa att ske. Sågtimret 
skall apteras så att högsta utbyte uppnås. Toppdelar och stubbar transporteras till 
värmeverket för förbränning. 
 
Fyllnadsmaterialen består av krossad betong som förstärkningslager och bergkross som 
obundet bärlager. Valet av just betong blev för att det är ett material som går att 
återvinna. Tillgängligheten av krossad betong borde vara god eftersom det finns många 
betonghus som kommer att rivas inom Bodens kommun. Dessutom finns det redan nu 
ett lager av krossad betong på Boden Frakt med en volym på ca 5000 ton. 
 
De effekter och påverkningar som projektet kan medföra redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen (se bilaga 9). Enligt denna beskrivning behöver ingen 
fortsatt miljöutredning behöver göras. 
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6.7 Risker 
 
De risker som uppkommer i samband med projektet är bl a att gc-vägen inte utnyttjas av 
nog många användare. Därför måste behovet av denna gc-väg klargöras innan beslut om 
byggande tas. En annan risk är att det kan bli problem med markägarna, de kanske inte är 
villiga att sälja sin mark. Sedan är det osäkerheten om jordarterna, eftersom det inte finns 
några grundliga geotekniska undersökningar. Vad som kan komma att orsaka förseningar 
i byggnationen är att vi inte vet om det t ex finns någon ytlig berggrund som kanske 
måste sprängas bort. Även markförhållandena kan variera till det sämre vilket medför en 
mer omfattande förstärkning av vägkroppen. Andra saker som också påverkar miljön är 
om det finns någon miljöfarlig jordart. Det kan också finnas fornlämningar som kan 
försena eller rentav stoppa byggnationen av gc-vägen. De ekonomiska förutsättningarna 
påverkas väsentligt av de ovan nämnda riskerna och då till det sämre. 
 
Samtidigt kan det vara farligt att använda gc-vägen om t ex en olycka eller ett överfall 
inträffar då det kan ta lång tid innan man blir påträffad. 
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7  Slutsats/betänkande 
 
Hela projektet har varit både intressant och roligt att jobba med. Totalt sett är vi relativt 
nöjda med arbetet trots lite ont om tid i slutskedet. Det största motståndet vi upplevde 
inom gruppen var att ingen av oss hade några större kunskaper om ritningsarbeten via 
dataprogrammet Nova Point 5. 
 
Redan vid första besöket i fält bestämdes i stora drag för vilken vägsträckning som var 
den mest lämpliga. De största orsakerna till att denna sträckning valdes var att 
markförhållandena upplevdes bättre där och att höjdskillnaderna inte var alltför stora.  
 
Ett ytterligare problem var att gc- vägen skulle korsa ett motionsspår på tre olika ställen 
och att dessa korsningar inte kunde ligga i samma plan. Därför var det tvunget att hitta 
ett lämpligt broalternativ där motionsspåret skulle gå över bron. Det skissade först på en 
träbro och kontakt togs med Svenska Träbroar AB för att få ett utformnings- och 
kostnadsförslag. Det visade sig att deras pris hamnade alldeles för högt, sett till de 
tankegångar som var för hela projektets kostnad. Efter en intensiv ”brainstorming” kom 
det fram att Försvarsmakten hade lämpliga stålbroar kallad ”Balkbro2” som kunde 
komma väl till pass. Kontakt togs med olika befattningshavare och Ingenjörtrupperna i 
Boden och mottagandet upplevdes positivt. Lösningen på problemet blev att broarna 
kunde skänkas till Bodens kommun eftersom Försvarsmakten hade ett stort överskott på 
dessa broar. Detta medförde att brokostnaderna sjönk drastiskt, faktiskt med hela 990 000 
kronor, eftersom det enda som skulle kosta var själva frakten och monteringen. 
 
För att minska kostnaderna på det material som måste köpas in så justerades väglinjen för 
att få tillräckligt med överskottsmassor till brostöden och bankningen över det kalhygge 
som finns, samt mot anslutningen av den befintliga gc-vägen, Björnstigen.  
Det innebär lite mer schaktarbete men blir ändå billigare än att köpa in mer material. 
Vidare medförde det även att det blev en mjukare väglinje. Andra orsaker till 
minskningen av material kostnaderna är användandet av krossad betong istället för 
hyttsten (masugnsslagg), ca 160 000 kronor. Vidare minskas spillet vid utläggning av 
obundet bärlagret genom att använda en maskinläggare (asfaltläggare), i pengar räknat ca 
10 000 kronor billigare. Genom att återanvända avtäckningsmassorna som profilhöjning 
av motionsspåret vid Tornéusbacken har deponi- och transportavgifter kunnat besparas, 
ca 300 000 kronor. Den totala besparing som gjorts hamnar då på ca 1 460 000 kronor. 
 
Trafiksäkerheten kommer att förbättras för de boende på ”Kryddhyllan” och angränsande 
bostadsområden, p g a att de behöver vistas så lite som möjligt efter trafikerade vägar när 
de skall ta sig till Bodens centrum, gående eller cyklande. 
 
I samband med granskning av ritningarna konstaterades att vid skevningsövergången i 
sektionen 0/220 – 0/250 är längslutningen för liten.P g a programvarufel kunde det ej 
åtgärdas och det medför att vattenavrinningen ej är acceptabel enligt VU 94. Vid en 
eventuell byggnation av gc-vägen föreslås det därför att göra en flyttning av 
vertikalkurvan vid sektion 0/235 – 0/270 till sektion 0/160 – 0/195. 
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9 Ritningsförteckning 
 
Ritn. nr. Ritn. benämning Skala Ritn. datum 
    
 Översiktsbild   
2002-A3-00 Vy över vägsträckning ----- 020417 
    
 Planritningar   
2002-A3-01 Sektion 0/000 - 0/300 1:1000 020417 
2002-A3-02 Sektion 0/300 – 0/600 1:1000 020417 
2002-A3-03 Sektion 0/600 – 0/950 1:1000 020417 
2002-A3-04 Sektion 0/950 – 1/256 1:1000 020417 
    
 Profilritningar   
2002-A3-001 Sektion 0/000 – 0/300 1:1000 020417 
2002-A3-002 Sektion 0/300 – 0/700 1:1000 020417 
2002-A3-003 Sektion 0/700 – 1/040 1:1000 020417 
2002-A3-004 Sektion 1/040 – 1/256 1:1000 020417 
    
 Sektionsritningar   
2002-A3-01-01 Normalsektion ----- 020417 
2002-A3-02-01 Tvärsekt. 0/000 – 0/080 1:100 020417 
2002-A3-02-02 Tvärsekt. 0/100 – 0/180 1:100 020417 
2002-A3-02-03 Tvärsekt. 0/200 – 0/280 1:100 020417 
2002-A3-02-04 Tvärsekt. 0/300 – 0/380 1:100 020417 
2002-A3-02-05 Tvärsekt. 0/400 – 0/480 1:100 020417 
2002-A3-02-06 Tvärsekt. 0/500 – 0/580 1:100 020417 
2002-A3-02-07 Tvärsekt. 0/600 – 0/680 1:100 020417 
2002-A3-02-08 Tvärsekt. 0/700 – 0/780 1:100 020417 
2002-A3-02-09 Tvärsekt. 0/800 – 0/880 1:100 020417 
2002-A3-02-10 Tvärsekt. 0/900 – 0/980 1:100 020417 
2002-A3-02-11 Tvärsekt. 1/000 – 1/080 1:100 020417 
2002-A3-02-12 Tvärsekt. 1/100 – 1/180 1:100 020417 
2002-A3-02-13 Tvärsekt. 1/200 – 1/256 1:100 020417 
    
 Byggritning bro   
2002-A4-01 Frontvy & Sidovy 1:100 020516 
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Bilaga 1 

Översiktskarta 
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Bilaga 2 

Markägarkarta 
 

 
 
1:129 Staten Fortifikationsverket 
4:18 Lena-Mariann Broström 
8:12 Gerry Kullbrant 
17:4 Bodens kommun 
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Bilaga 3 

Jordartskarta 
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Bilaga 4 

Brodelar 
 
Antal Namn Material Vikt Kg Total vikt Kg 
     
26 Ramdel SIS Stål 2114 (ST52S) 267 6942 
 Ramsprint SIS Stål 22532-4 (ST90) 2,7 0 
24 Tvärbalk SIS Stål 2114 (ST52S) 212 5088 
52 Tvärbalkring SIS Stål 1311 (ST37S) 3,2 166,4 
9 Vinddiagonal SIS Stål 1311 (ST37S) 29,4 264,6 
366 Brobana  Plank 5*7,5*363 33 12078 
18 Stålöverslag SIS Stål 1311 (ST37S) 65 1170 
66 Överslagsbult SIS Stål 1311 (ST37S) 0,4 26,4 

18 
Underslag 
yttre SIS Stål 1311 (ST37S) 87 1566 

9 
Underslag 
inre SIS Stål 1311 (ST37S) 84 756 

18 Sidsträva SIS Stål 2114 (ST52S) 11 198 
4 Lagerplatta SIS Stål 1311 (ST37S) 171 684 
8 Pelarlager SIS Stål 1311 (ST37S) 16,8 134,4 
4 Pelarband SIS Stål 1311 (ST37S) 110 440 
     

    29513,8 
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Bilaga 5 

Dimensionering av gång- och cykelväg 
 
 
Skapad med PMS Objekt 2000 version 2.0 
 
Projektinformation - Bjärvstigen 
 
Skapat:  2002-05-16 10:25 
 
—————————————————————————————————————————— 
 
 
Avsnittsinformation - Bjärvstigen 
 
Avsnitt nr:   1 
Avsnittstyp:   NYBYGGNAD 
Skapat datum:  2002-05-16 10:27 
Vägnummer:   1 
Klimatzon:   Klimatzon 5 
Referenshastighet(km/h): 30  
Antal körfält:   1 
Län:   Norrbotten 
Dimensioneringsperiod(år): 20 
Avsnittslängd(m):   1256 
Vägbredd(m):   3,5 
Vägrensbredd(m):  0,5 
Vägtyp:   Normal sektion 
Körfält:   "Riktning 1" 
StartpunktX:    
StartpunktY:    
StartpunktZ:     
SlutpunktX:    
SlutpunktY:    
SlutpunktZ:     
Skapat av:   Niklas Eliasson 
Organisation:   
Korrigeringsfaktor  
för dränering:  1 
 
Kommentarer till avsnittet 
 
 
 
 
 
Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod:   Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk:   150 
Antagen trafikförändring per år(%):  0 
Andel tunga fordon(%):  5 
Standardaxlar per tungt fordon: 1,3 
Beräknat antal standardaxlar: 71 176 
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Vägkonstruktion 
 
överbyggnadstyp:  Betongöverbyggnad 
Egen överbyggnadstyp:   JA 
Materialtyp, terrass:   3 - Blandkornig jord <= 30% 
Tjälfarlighetsklass:   2 - Något tjällyftande 
 
 
Lager  
 
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 45 NEJ Bitumenbundet slitlager 
 2 80 NEJ Obundet bärlager 
 3 400 NEJ Krossad betong 
 4 0 NEJ 3 - Blandkornig jord <= 30% 
 
 
E-moduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning Sommar Höst 
1 18500 9000 4500 11500 
2 1000 300 450 450 
3 350 350 350 350 
4 1000 35 100 100 
 
 
Materialegenskaper 
 
Lager      Lyft       ω           ρ            η            σr λofr λfr 
 1             NEJ        0,01      2200      0,17      0,13 2 2 
 2             NEJ        0,03      2000      0,25      0,24 1,33 1,02 
 3             NEJ        0,12      1600      0,4        0,48 1,27 1,4 
 4             JA           0,13      1900      0,28      0,88 1,8 2,43 
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Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: GBÖ 
 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Töjning i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:  216 341 
Nekv:  71 176 
Kvot:  0,33 
 
 
Töjning i terrassytan 
Ntill, te:  2 166 017 
Nekv * 2:  142 352 
Kvot:  0,07 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:  0,0015 
Största tillåtna: 0,0021 
Kvot:  0,72 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter Tjällossning Sommar Höst 
0,000133 0,000274 0,000269 0,000216  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter Tjällossning Sommar Höst 
0,000063 0,000597 0,000383 0,000362  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter Tjällossning Sommar Höst 
0,000160 0,001521 0,000973 0,000920  



Bjärvstigen 
4(5) 

Examensarbete YTH 
Version nr 2:1                                                                                                                   2002-05-22 

 

 
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\ty25119697.skv 
Beräknat lyft(mm):  123 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  2302 
Max tillåtet lyft(mm):  160 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0,5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag):  1 
Grundvattentemperatur(C):   3 
Kvot:   0,77 

 
Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyftt 
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Bilaga 6 

Polygonpunkter och höjdfixer 
 
 
Polygonpunkter 
 
Nr X Y 
7154 97 256,146 61 798,546 
7155 97 280,954 61 705,614 
 
 
Höjdfixer 
 
Nr Höjd 
93 371 + 23,114 
A + 22,184 
B + 22,234 
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Bilaga 7 

Recept för asfaltbetong 
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Bilaga 8 
 
 

MAP 95/NT 
 
         

 
  

            
Projektnr: 3           
Projekt: Exjobb Grupp 3           
Kalkyl: Bjärvstigen 1           
Datum: 2002-05-16           
 
       Summa [ kr ]  Justering [ kr ]  Totalt [ kr ] 

NETTOKOSTNADER 
       

 

1 354 681  + 

 

0  = 1 354 681 
               

 Nettokalkyl  Timkostnad:  
Antal 

timmar:       
 Yrkesarbetare  200 kr/tim 360 tim   72 000   0   72 000 
 Material           468 621   0   468 621 
 UE           312 900   0   312 900 
 Maskiner med förare       456 160   0   456 160 
 Övrigt           45 000   0   45 000 
               
 Offerter           0   0   0 
            

Kalkylsammanställning
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       Summa [ kr ]  Justering [ kr ]  Totalt [ kr ] 

 

OMKOSTNADER 
       

 

216 678  + 

 

0  = 216 678 

 Omkostnadskalkyl  Timkostnad:  
Antal 

timmar:       
 Yrkesarbetare 276 kr/tim 17 tim  4 700  0  4 700 
 Material          27 500  0  27 500 
 UE          6 475  0  6 475 
 Maskiner med förare          4 300  0  4 300 
 Övrigt          5 373  0  5 373 
               
 Maskinkalkyl          0  0  0 
               
 Tjänstemannakalkyl          168 330  0  168 330 
            
 
         Justering [ kr ]  Totalt [ kr ] 

ALLMÄNNA 
OMKOSTNADER           

 

0  = 0 
            
            
 Projektering            0  0 
 Byggherrekostnad            0  0 
 Bankgaranti            0  0 
 Garantiarbeten            0  0 
 Marknadsanpassning            0  0 
              0  0 
            



Bjärvstigen 
3(3) 

Examensarbete YTH 
Version nr 2:1                                                                                                                                      2002-05-22 

 
 
    

 
       Totalt [ kr ] 

 

ENTREPRENADARVODE 
         

 

0  
            
       Summa  Alt.summa  
 Entreprenörarvode Material och Arbete 0,0% av x 572 821   0 = 0 

 
Entreprenörarvode 
UE     0,0% av x 319 375 

  
0 = 0 

 Entreprenörarvode Övrigt   0,0% av x 679 163   0 = 0 
 
          

 

  
Kalkylerad ANBUDSSUMMA          1 571 359 

            
 Avrundning          0 
 
          

 
  

A N B U D S S U M M A   1/74          1 571 359 
            
 Tillägg  2/71          0 
 
          

 
  

A N B U D S S U M M A             1 571 359 
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Bilaga 9 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
 
Beskriver projektets PÅVERKAN/EFFEKT som antigen  
OFÖRÄNDRAT(0), POSITIVT(+) eller NEGATIVT(-) 
Med skalan OBETYDLIGT, LITEN, STOR 
 
Kategorier     Påverkan/effekt  Kommentar 
Mark- och ämneskretslopp 0   
Vatten - Liten  
Luft och klimat 0   
Energiflöden 0   
Växt- och djurliv 0   
Stads- och landskapsbild + Liten  
Teknisk försörjning 0   
Hälsa och säkerhet + Stor Säkrare GC- trafik 
Boende 0   
Arbete 0   
Service 0   
Trafik och kommunikationer + Stor Säkerheten 
Jordbruk, skogsbruk, fiske 0   
Kulturmiljövård 0   
Rekreation + Liten Ökad tillgänglighet 
Naturvård 0   
Energianvändning totalt + Liten Ökad cykeltrafik, 

och gående 
Material användning totalt 0   
Användning förnybara material 0   
Användning av långlivade ämnen  0   
Kretsloppets grad av slutenhet 0   
Naturens funktioner och kapacitet 0   
Biologisk mångfald 0   
Samhällets uthållighet totalt + Liten Ökad cykeltrafik, 

och gående 
Övrigt 0   
 
Sammanfattande bedömning: Projektet visar bara på positiva effekter som bättre 
trafik- och miljösituation. Detta är positivt både ur ett hälso- och 
resurshållningsperspektiv. 
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Bilaga 10 

Teknisk beskrivning 
 
B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 

FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING, MM 
 
BB FÖRARBETEN 
 
BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D 
 
BBB.1 Mark- och vattenförhållande m m 
 
BBB.3 Befintliga anläggningar m m 
 
BBB.32 Befintliga ledningar 

Luftledningar till belysning finns längs med motionsspåret  
 

BBD Inmätningar 
 
BBD.1 Inmätning av mark, anläggning m m 
   
BBE UTSÄTTNING 
  
BBE.1 Utsättning för anläggningar och för grundläggning av 
 hus 
 
BBE.12 Utsättning för bro 
 
BBE.13  Utsättning för väg 
 
BBE.16 Utsättning för el va ledning 
 
BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH 

ÅTGÄRDER MM  
 
BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNINGEN 
 
BCB.1 Hantering av vatten 
 
BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m 
 
BCB.7 Åtgärd för allmän trafik 
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BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M  
 
BFB TRÄDFÄLLNING 
 
BFB.1 Fällning av samtliga träd inom angivet område 

 
BFE BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN 
 
BFE.1 Borttagning av markvegetation och jordmån inom 

område för grundläggning och för järnväg 
 
BFE.2 Borttagning av markvegetation och jordmån inom 

område för väg, plan o d 
 
 
 
C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, 

LAGER I MARK M M 
 
CB SCHAKT 
 
CBB JORDSCHAKT 
 
CBB.1 Jordschakt för, plan o d samt vegetationsyta 
 
CBB.11 Jordschakt för väg, plan o d 
 
CBB.113 Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt 

sammansatt  yta 
 
CBB.12 Jordschakt för utskiftning, utspetsning och utjämning 

för väg, plan o d 
 
CBB.123 Jordschakt kategori C för utskiftning, utspetsning och 

utjämning 
 
CBB.3 Jordschakt för ledning 
 
CBB.31 Jordschakt för rörledning 
 
CBB.312 Jordschakt för trumma. 
 
CBB.3121 Jordschakt för vägtrumma. 
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CBB.6 Jordschakt för dike, deponi, magasin, m m
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CBB.61 Jordschakt för dike 
 
CE FYLLNING, LAGER MARK MM 
 
CEB FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO MM 
 
CEB.1 Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta 
 
CEB.11 Fyllning för väg, plan o d 
 
CEB.112 Fyllning med jord- och krossmaterial för väg, plan o d 
 
CEB.1123 Fyllning kategori C med jord- och krossmaterial för 

väg, plan  o d samt sammansatt yta 
 
CEC FYLLNING FÖR LEDNING; MAGASIN M M 
 
CEC.1 Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning 

m m 
 
CEC.2 Fyllning för ledningsbädd 
 
CEC.3 Kringfyllning 
 
CEC.31 Kringfyllning för rörledning 
 
CEC.312 Kringfyllning för trumma 
 
CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma 
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D MARKÖVERBYGGNADER, 
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR MM  

 
DC MARKÖVERBYGGNADER MM 
 
DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN OD 
 
DCB.1 Undre förstärkningslager för väg, plan o d 
 
DCB.2 Förstärkningslager för väg, plan o d 
   
DCB.3 Obundet bärlager för väg, plan o d 
 
DCB.31 Obundet bärlager till belagda ytor 
 
DCB.313 Obundet bärlager kategori C till belagda ytor 
 Obundet bärlager skall utföras med 13 mm jämnhetstolerans som största 

tillåtna avvikelse mätt från en 3 m rätskiva, lagd i godtycklig riktning 
 
DCB.413 Slitlager av grus på små ytor (stödremsa) 
 
DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, 

PLAN O D 
 
DCC.3 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori C för väg, 

plan o d 
DCC.34 Bitumenbundna slitlager 
  
DCC.341 Slitlager av asfaltmassa 
 
DCC.3411 Slitlager av tät asfaltbetong (ABT) 
 
DCC.34111Slitlager av tät asfaltbetong vid nybyggnad 
  
DCK SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD 
 
DCK.2 Erosionsskydd 
 
DCK.21 Erosionsskydd av jord- och krossmaterial 
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DD VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M 
 
DDB SÅDD, PLANTERING M M 
 
DDB.11 Sådd 
  
DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 
 
DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M 

M 
 
DEF.3 Fundament för elstolpe m m 
 
DEF.33 Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer 
 
 
 
GB KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA 

ELEMENT I ANLÄGGNINGEN 
Ersätter AMA. Broarna monteras enligt försvarets bok 
Ingenjörstruppinstruktion del IV, Krigsbroarbeten 
 
 
 

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER  
 RÖRLEDNINGSNÄT 
 
PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 
 
PBB.2 Ledning av stålrör 
 
PBB.217 Trumma av rör av vågprofilerad, förzinkad stålplåt 
 
 
 
YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR 

ANLÄGGNING 
 
YCE.1 Underlag för relationshandlingar för väg, plan, 

vegetationsyta, rörledning m m 
 
YCE.11 Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d samt 

vegetationsyta 
 



Bjärvstigen 
4(5) 

Examensarbete YTH 
Version 2:1                                                                                                                       2002-05-22 

YCE.111 Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d 
 


