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Förord 
 
Vi är fyra studerande på YTH Väg & Anläggning vid Luleå tekniska universitet som 
utarbetat denna rapport som vårt examensarbete. 
 
Martin Lindmark har som beställare gett oss i uppdrag att ta fram ett förslag på lösning 
till en trafiksäker övergång för gång- och cykeltrafikanterna på Storheden i Luleå. 
Kunden är Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen och deras kontaktperson är Christer 
Wikberg. 
 
Den starkt växande trafikbelastningen på Storhedsvägen har lett till att Tekniska 
Förvaltningen beslutat om en utbyggnad av Storhedsvägen med cirkulationsplatser och 
fler körfält, vårt uppdrag är en fortsättning av den utbyggnaden.  
 
Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till att gång- och cykeltrafikanterna i fortsättningen 
kan färdas tryggt mellan Luleå och Storheden. 
 
Ett stort tack till samtliga personer som har hjälpt oss under projektets gång. 
 
Martin Lindmark  Examinator Luleå Tekniska Universitet 
 
Åke”Lillefar” Karlsson  PQM (Project Quality Management) 
 
Christer Wikberg  Luleå kommun Tekniska förvaltningen 
 
Rune Karlberg  Luleå kommun Tekniska förvaltningen 
 
Margareta Wikström  Luleå kommun Tekniska förvaltningen 
 
Torbjörn Lövgren  BDX Piteå 
 
Elly Olovsson  Skanska Prefab Öjebyn 
 
Robert Holmberg  Svenska Träbroar AB 
 
Ulf Persson   SWL Stålkonstruktioner AB 
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Björn Marklund    Piteå 
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Sammanfattning 
 
Vi är en grupp på fyra studenter vid Luleå Tekniska Universitet (YTH väg och 
anläggningsteknik), som examensarbete har vi fått till uppgift att finna en lösning till en 
trafiksäker överfart över Storhedsvägen ute på Storhedens handelsområde (Luleå) för 
gång- och cykeltrafikanterna. 
 
Vårt projekt är en del av de förändringar som expansionen av handelsområdet för med 
sig, vilket innefattar en utbyggnad av vägnätet över hela handelsområdet och i denna 
rapport har vi vägt för- och nackdelar av olika lösningar mot varandra och kommit fram 
till att en bro är bästa lösningen.  
 
Vi tittade på tre olika sorters broar nämligen trä, betong och stålbro, det bästa alternativet 
var en fackverksbro i trä. Bron blir 36m lång, 3m bred med tät beläggning av asfalt på 
farbanan. Kostnaden av bron ligger på mellan 750-900 tkr beroende på val av broräcke 
och tillhörande fundament har en kostnad på ca 200 tkr. Ombyggnaden av den anslutande 
gång- och cykelvägen blir 362m lång, 3m bred.  
 
Byggtiden beräknas till 20 dagar och den totala kostnaden av anläggandet av bron och 
tillhörande gång- och cykelväg beräknas till ca 1,7 mkr. 
 
Vidare i rapporten kommer utförligare information av projektet och de olika 
lösningsförslagen redovisas mer ingående. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 
Vi är en grupp på fyra studenter vid Luleå Tekniska Universitet (YTH väg och 
anläggningsteknik), som examensarbete har vi fått till uppgift att finna en lösning till en 
trafiksäker överfart över Storhedsvägen ute på Storhedens handelsområde för gång- och 
cykeltrafikanterna. 
 
Fordonstrafiken till och från Storhedens handelsområde har ökat kraftigt på grund av den 
kraftiga exploateringen av nya butiker på området och enligt Christer Wikberg på Luleå 
Kommuns Tekniska förvaltning har påtryckningar från olika intressenter gjort att 
kommunen beslutat att en lösning på problemet med den minskande säkerheten för gång- 
och cykeltrafikanterna beroende av den ökande fordonstrafiken måste komma till stånd. 
Vårt uppdrag är att finna ett lösningsförslag på en trafiksäker överfart för gång- och 
cykeltrafikanterna, projektet är begränsat till överfarten och dess tillfarter och är en del av 
ett större projekt vilket innefattar en utbyggnad av vägnätet över hela handelsområdet  (se 
karta nedan).  
Vi har valt att titta på fem olika lösningsalternativ, en gång- och cykelport, en reglering 
av trafiken med hjälp av trafikljus och tre olika alternativ på broar nämligen betong, trä 
eller stål. Vi har även tittat på alternativa placeringar av överfarten än den av Kommunen 
planerade.  
 
I denna rapport har vi inom projektgruppen analyserat lösningsförslagen, utvärderat, vägt 
för och nackdelar mot varandra innan vi valt ut det bästa alternativet. 
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1.2. Syfte 
 
Syftet är att lösa trafiksäkerhetsproblemet för de gång- och cykeltrafikanter som färdas 
till och från Storheden genom att gå eller cykla och att möjliggöra en fortsatt utbyggnad 
av gång- och cykel vägnätet i aktuellt område, samt att förbättra möjligheten att få ett 
jämnare flöde på fordonstrafiken. Förslaget måste vara handikappanpassat och skall även 
följa Vägverkets normer i VGU. 
 

1.3. Kund 
 
Luleå Kommun Tekniska förvaltningen 
 

1.4. Slutanvändare 
 
Gång och cykeltrafikanter 
Fordonstrafikanter  
Näringsidkare på Storheden 
 

1.5. Mål 
 
Målet är en säker och ekonomisk lösning av överfarten som är utbyggbar för eventuell 
fortsättning av det befintliga gång- och cykelvägnätet 
 

1.6. Vision 
 
Projektet är en del i ett framtida väl fungerande väg och GC-vägnät till och från 
Storheden.  
Total säkerhet och allmänhetens belåtenhet. 
 

1.7. Avgränsningar 
 
Projektet innefattar endast den föreslagna fackverksbron av trä och väganslutningarna till 
denna. Markägarfrågor ska ej behandlas då Kommunen ensam står som ägare i det 
aktuella området. Det material som vi fått av Kommunen i fråga om geotekniska 
undersökningar, Autocad-ritningar och den tydliga avgränsningen om vilken sida av 
E4:an som kunde disponeras satte tydliga avgränsningar. Inga kringutrustningar som 
belysning, skyltar och vägmarkeringar kommer att behandlas. 
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2. Metod och hjälpmedel 
 

2.1. Projektstyrning 
 
Vi har i denna rapport använt oss av projektstyrning enligt PQM-metoden (Project 
Quality System). I metoden ingår följande delar. 
 

1. Projektdirektiv: 
 

Här har vi tittat på helheten för att i ett tidigt stadium lokalisera 
eventuella problem och risker på ett tidigt stadium, vi ha även gjort 
en grov resursbedömning och strukturerat upp vår 
projektorganisation och vilken målsättning vi har i projektet. 
 

2. Problemanalys 
 

I denna del har vi fokuserat oss på att hitta problem av både känd 
och okänd karaktär. Vi har inhämtat fakta och klarlagt problemens 
orsaker och samband. 

 
3. Lösningsförslag 

 
Här har vi tagit fram ett antal olika förslag på lösningar av 
problemen. Ur dessa förslag har vi sedan valt ut ett huvudförslag 
som vi valt att fokusera oss på. 

 
4. Slutrapport 

 
I slutrapporten har vi sammanfattat det vi kommit fram till i de 
föregående delarna och som bilagor till rapporten kompletterat 
med ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget innehåller 
bland annat administrativa föreskrifter, mängdbeskrivning, teknisk 
beskrivning och ritningar. 

 
 
Utöver detta har vi inom gruppen upprättat ett schema vilken vi jobbat efter, med 
kontinuerliga gruppmöten och andra erforderliga aktiviteter inlagda.  
Vi har även varit på plats och okulärt besiktat projektområdet. 
 
De olika ansvarsuppgifterna inom projektgruppen, exempelvis projektledarrollen har 
efter upplagd plan alternerats mellan de olika gruppmedlemmarna (se bilaga B 2). 
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2.2. Projektorganisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutkund: 
Trafikanterna 

Beställare: 
Martin Lindmark 

Kund: 
Luleå Kommun 

Projektexperter: 
 Åke Karlsson 

Projektgrupp 
Christer Lundeström 

Projektgrupp 
Robert Ylitalo 

Projektgrupp 
Jonny Olovsson 

Projektledare: 
Björn Marklund 
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2.3. Hjälpmedel 
 
Som stöd och verktyg har vi i det mesta använt oss av datorstödda metoder och 
personliga kontakter via telefon och mail. 
 
För att kort beskriva hjälpmedel som projektgruppen använt kommer här en lista: 
 

1. Novapoint har använts för ritningar. 
 
2. PMS-Objekt 4.0.2 har använts för att beräkna volymer och kostnader på 

vägkropp, för att konstruera och testa vägen i fråga om tjällyft och bärighet. 
 

3. MS-Word för ordbehandling och utformning av rapportdokument. 
 

4. MS-Exel för kalkyler och resursuppföljningar. 
 
5. MS-Projekt för tidplaner (se bilaga B 3). 

 
6. MS-Powerpoint för presentation av slutrapporten. 
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3. Förutsättningar 
 

3.1. Intressenter 
 
1. Luleå Kommun i form av både beställare och markägare. 
2. Gång- och cykeltrafikanterna.  
3. Boende i anslutning till Storhedens Handelsområde. 
4. Butiker och industrier på Storhedens Handelsområde. 
5. Övriga kommuninvånare. 
6. Kunder på Storhedens Handelsområde. 
7. Åkerier som hämtar och levererar varor till området. 
 

3.2. Intressekonflikter 
 
Ur ”Synpunkter över Detaljplan för del av Notviken, Trafikplats Görjesvägen” i 
Notvikens Intresseförenings brev till Luleå Kommun Stadsbyggnadskontoret kan man 
läsa: 
 
Notviken – Trafiksituation 
”Trafiksituationen har under senaste år tydligt försämrats. Boende i närheten av 
Storhedsvägen kan idag inte vistas ute på sina tomter när det är som mest trafik, 
framförallt på helger och storhelger. Det är inte bara Storhedsvägens trafik som 
påverkar miljön negativt utan det gör också trafiken från Bodenvägen.” 
 
Christer Wikberg gav oss direktivet att ”bron” ska kunna släppa igenom tre körfält och en 
farbana för gång och cykeltrafik.  
 

3.3. Områdesbeskrivning 
 
Området där gång och cykelbron skall byggas består av vägslänter som går i skärning 
med nivåskillnader på upp till 5 meter mellan dikesbotten och omgivande terräng.  
Det översta lagret längst uppe på slänterna består av ett tunt lager skogstorv eller matjord 
och skog (se översiktskarta bilaga B1). 
 

3.4. Markägarförhållanden 
 
Markägarfrågan kommer inte att vålla något problem eftersom Luleå kommun står som 
markägare och över vägområdet ansvarar Vägverket.  
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3.5. Trafikmängdbeskrivning 
 
Allmänt 
 
Storheden är Norrbottens hetaste handelsområde och besöks av ett stort antal människor 
varje dag. Arbetsområdet är begränsat i utrymme och kommer att passeras av många bilar 
varje dag varför det är viktigt med en bra trafikanordningsplan. 
 
 
Trafikundersökning 
 
Kommunens trafikundersökning på Storhedsvägen visar att det passerar cirka  
11 000 fordon per dygn under vardagar. Rune Karlberg (Luleå Kommun) som lämnat 
uppgifter till oss säger att inga olyckor finns registrerade för överfarten, men att han 
minns en dödsolycka när vägen var en trevägskorsning. 
 
 
Egen undersökning 
 
Då ingen tillbudsrapport fanns utförde vi en egen kontroll. 
Den 15 februari 2005 kl:16.30 – 17.00 gjordes en trafikräkning på den aktuella platsen. 
Under dessa 30 minuter passerade 640 fordon och 10 gång och cykeltrafikanter. 
Inga olyckstillbud observerades, den korta observationstiden kan inte utgöra underlag för 
fakta angående tillbud 
 
 
Trafikmängd 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att vår korta undersökning på 1280 fordon i 
timmen vid rusningstrafik stämmer överens med kommunens siffra på  
11 000 fordon per dygn under vardagar. 
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Butikernas fakta 

Diagrammet nedan visar antal kassautslag = kunder = bilar som besöker OBS 
Stormarknad under ett år. Under hela perioden ligger trafiken ca 30 % högre än snittet 
under året, med en topp, dagarna före midsommar som når nästan samma nivåer som 
jultiden. 

Under semesterperioden i juli är också trafiken hög med ett stort inslag av turisttrafik. 

 

 
Affärerna på området har öppet mellan 08:00 – 22:00 på vardagar och mellan 08:00 – 
20:00 på lördagar och söndagar (inklusive 1 timme före och efter öppettiden). 
 
 
Gång- och cykeltrafik 
 
Under entreprenadtiden måste gående och cyklister ha god framkomlighet på befintliga 
eller provisoriska gång- och cykelvägar där detta krävs. 
 
 
Biltrafik 
 
Trafikmängden på Storhedsvägen har en intensiv trafik framförallt på fredag eftermiddag. 
Antal fordon under maxtimmen klockan 15-16 kring Pingst har nivåer som framgår av 
kartan och är ett par hundra fordon högre än motsvarande tid under normala dagar. 
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3.6. Geoteknisk undersökning 
 
Metoder 
 
Fältundersökningen som utfördes under vecka 22, 1996 av Luleå Kommuns Tekniska 
förvaltning (se bilaga B 4) omfattades av viktsondering i två punkter samt upptagning av 
störda prover med skruvborr i tre punkter. Nedsättning av två grundvattenrör har utförts. 
Undersökningen utfördes med borrbandvagn Geotech 604D. 
 
 
Jordlagerföljd 
 
Området där gång och cykelbron skall byggas består av vägslänter som går i skärning 
med nivåskillnader på upp till 5 meter mellan dikesbotten och omgivande terräng. 
 
Det översta lagret längst uppe på slänterna består av ett tunt lager skogstorv eller matjord. 
Under ytskiktet finns ett 4,7 – 5,0 meter tjockt växellagrat lager av sandig silt, siltig sand 
och eller sand. Av deras sonderingsresultat kan man utläsa en mycket ojämn fasthet, från 
löst till mycket fast lagrad, enligt dem som utfört den geotekniska undersökningen kan 
det troligen bero på sedimentets innehåll av vatten. 
Sedimentet underlagras av en fast lagrad morän. 
Berg har inte påträffats. 
 
 
Geohydrologiska förhållanden 
 
Grundvattennivån ligger cirka 0,5 meter under dikesbotten och kan tänkas ligga högre på 
grund av att perioden före undersökningen hade under en längre tid varit 
nederbördsfattig. 
 
 
Grundläggningen 
 
Vid schaktning i området får man räkna med flacka slänter (lutning 1:2) för schakter som 
skall ligga öppna under en längre tid.  
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4. Utredning 
 

4.1. Miljökonsekvensbeskrivning 
 
 
Miljöriskanalys 
 
Föreslagen GC-bro och tillhörande GC-väg utgör efter färdigställandet ingen påverkan på 
miljön. 
Med tanke på den höga grundvattennivån så kan det under byggtiden finnas en liten risk 
med föroreningar från olika entreprenadmaskiner så dessa skall i möjligaste mån använda 
sig av miljövänliga alternativ vad gäller bränsle och oljor etc. 
 
Vissa tider under byggprocessen kan biltrafiken bli lidande, men det är inget som borde 
påverka miljöintressena. 
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Miljöpåverkan  
 
Teckendefinition för värdekolumn:  Grönt = Positivt 

Gult   = Oförändrat 
Rött   = Negativt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Förklaringar till diagrammet finns mer utförligt i tabell (se bilaga B11). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Riksintressen 

 
 

Trafikmiljö 

 
 

Arbetsmiljö 

 
 

Luftförorening 

 
 

Buller 

 
Vatten 

föroreningar 

 
 
 

Naturpåverkan 

 
 

Rekreationer 
Och 

Friluftsliv 

 
 
 

Landskapsbild 

 
Nybyggnad av 
Gång, cykelbro 

Storheden 
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4.2. Problemanalys 
 
Expansionen av Storhedens handelsområde (byggande av nya butiker) har gjort att 
trafikmängden ökar i samma takt.  

 
Vägnätet på området och förbindelserna till och från området är ej dimensionerad för den 
ökande trafikmängden, på grund av detta bildas det ofta långa bilköer (framförallt under 
helger/storhelger) vilket resulterar i en försämrad trafikmiljö och säkerhet. Detta är 
speciellt för de oskyddade trafikanterna som är tvingade att korsa vägen för att ta sig till 
och från Storheden ett stort problem. 
 
Gående och cyklister som ska korsa Storhedsvägen är svåra att upptäcka på grund av den 
dåliga sikt som dels på grund av att gång- och cykelvägen gå i skärning, dels för att 
fordonstrafiken ska eller har just kört i tunnel under E 4:an 
  
Trafiksäkerhetsproblemet för gång och cykeltrafikanterna kommer att öka, i takt med 
expansionen. Den information som vi har om trafikmängd och förväntad ökning gör att vi 
anser att en bättre lösning för gång och cykeltrafikanterna bör hittas.  
 
 
 

4.3. Problembeskrivning 
 
Den intensiva trafiken på Storhedsvägen kommer att påverka byggandet negativt, den 
omgivande terrängen begränsar möjligheten att leda om trafiken. 
 
Den befintliga vägporten under E4 kommer att bli en flaskhals gentemot kundens 
önskemål om tre körfält plus gång och cykel - väg. 
 
Arbetsmiljön är att betrakta som farlig pga. den tunga och intensiva trafiken. 

 
Närheten till grundvattnet/vattentäkt innebär särskild försiktighets åtgärder samt en 
dyrare byggkostnad. 
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5. Lösningsförslag 
 

5.1. Placeringsförslag 
 
Vi har valt att titta på alternativa placeringar av lösningsförslagen än den av Luleå 
Kommun planerade placeringen (se bilaga B 5).  
 
När vi sedan utvärderat lösningsförslagen har vi även tagit dessa alternativa placeringar i 
beaktande. 
 
Alternativ 1 är det som uppfyller flest kriterier och blir därför det alternativ som vi 
rekommenderar. 
 

5.2. Förslag överfarter 
 
GC-Port typ Trafidukt 
 
Trafidukten är en flitigt använd lösning för gång- och cykelgenomfarter.  
Två olika modeller finns, dels med väggar av stödmurstyp och dels med väggar med 
separat bottenplatta. Vilken modell som väljs varierar med grundläggningstyp, 
överfyllningshöjd. 
Alltihop tar ungefär en vecka och trafikstörningarna är små (se bilaga B6). 
 
Fördelar: 
 

• Byggtid ca: 1 vecka. 
• Trafidukt tillverkas på fabrik vilket innebär idealiska tillverknings- förhållande 

oavsett årstid och en tillförlitig kvalitetskontroll under hela tillverknings skedet. 
• Billig jämfört med platsgjuten trafidukt. 
• Relativ underhållsfri. 

 
Nackdelar: 
 

• Beroende av grundvattennivå. 
• Svår att placera om de är stora skärningar (stora massa förflyttningar). 

 
Kommentar:   

Detta alternativ tyckte vi inom projektgruppen var en bra lösning på 
problemet men eftersom den låg utanför avgränsningen som vi fått från 
Luleå kommun vad gäller placering ( se bilaga B5) och typ av överfart, 
valde vi att förkasta förslaget. 
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Trafikljus 
 
Fördelar: 

• Liten massaförflyttnig. 
• Enkel att handikappanpassa. 
• Relativt enkel att anlägga.  
• Kort arbetstidsåtgång. 
• Befintlig gång och cykelväg behöver inte dras om i någon större utsträckning. 

 
Nackdelar: 

• Trafikköer som skapar irritation vid rusningstrafik. 
• Större miljöbelastning vid köbildning. 
• Spårbildning i vägbanan. 

 
Kommentar: 

Trafikljus gör inte vägen säkrare i jämförelse med till exempel en bro eller 
tunnel. Den skapar en falsk trygghet för gående och cyklister, speciellt barn 
men gör det möjligt att komma fram när trafiken är intensiv. Trafikljus är 
en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. 

 
 
 
Broar allmänt 
 
Fördelar: 

• Skiljer fordonstrafik från gång och cykeltrafikanterna. 
• Minimal trafikstörning vid uppförande. 
• Låga driftskostnader. 
• Enkelt montage. 
• Jämnt trafikflöde. 

 
Nackdelar: 

• Handikappsanpassningen kan försvåras. 
 
Kommentar:  

Dessa för och nackdelar gäller gång- och cykelbroar i allmänhet. 
I kommande stycken har vi mer i detalj studerat tre olika alternativ 
(fackverksbro i stål, prefabricerad bro i betong och träbro). 
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5.3. Broalternativ 
 
Fackverksbro i stål 
 
Fördelar: 

Med fackverksbroar i stål är att de är lätta, starka och eleganta. Genom sin 
höga prefabriceringsgrad (I det här fallet levereras den i två delar som 
snabbt bultas ihop) monteras de mycket snabbt, med minimala 
trafikstörningar. Den bärande stommen utgör räcke som på så sätt blir högt 
och stabilt. Fackverksbroar monteras på enkla betongfundament, och kan 
enkelt demonteras och flyttas. Detta ger möjlighet att köpa en begagnad 
bro eller i framtiden använda den på annat ställe. Denna möjlighet kan ge 
en bra ekonomi på lång sikt. Stål är lätt att reparera och har en lång 
livslängd (se bilaga B7). 

 
 
Nackdelar:  

Med fackverksbro i stål är att man måste ha ett löpande underhåll av 
ytskiktet för att undvika rost. Priserna på stål är i dagsläget är väldigt 
osäkra, så det finns nog ingen tillverkare som inte vill lämna ett 
indexreglerat anbud. Det gör det svårt att ha en fastställd budget. 

 
 
 
Prefabricerad betongbro 
 
Skanska Prefabs Gång- och cykelbro är uppbyggd av två specialbalkar som fungerar dels 
som räcke och handledare. Farbanan består av betongplattor som läggs på de bägge 
balkarnas underflänsar. 
En enkel och snabb byggmetod utan nämnvärda störningar i trafiken enligt Skanska 
(se bilaga B8). 
 
Fördelar: 

• Snabb byggtid   
• Enkel montering 
• Relativt underhållsfri 
• Kan byggas utan nämnvärda störningar i trafiken 
• Billig jämfört med platsgjuten 

 
Nackdelar: 

Enligt Skanska Prefab Öjebyn har dom för närvarande inte behörighet att 
tillverka och sälja konstruktionen, men behörigheten skall inom snar 
framtid förnyas. 
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Fackverksbro i trä 
 
Träbron är konstruerad som en fackverksbro i limträ med farbana av asfalt eller trä  
(se bilaga B9). 
 
Fördelar: 

• Ökar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter 
• Miljövänligt material. 
• Snabb byggtid  
• Enkelt montage. 
• Låga underhållskostnader. 
• Lätt konstruktion 

 
Nackdelar:  

• Handikappanpassning kan försvåras. 
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5.4. Rekommenderad lösning 
 
Vi rekommenderar efter noggrann utvärderig av de olika alternativen att en bro på den av 
Luleå kommun föreslagna platsen (se bilaga B5) är den bästa lösningen. En fackverksbro 
av trä (se bilaga B10 ritning) är den lösning som bäst uppfyller samtliga 
utvärderingskriterier och krav (se bilaga B11). Den har en minimal inverkan på miljön 
vid byggandet, ingen efter färdigställandet. Byggtiden av bron är kort och innebär inga 
extra svåra tekniska moment. Omdirigering av trafiken kan komma att ske i liten 
utsträckning. 
 
Bron blir 36m lång, 3m bred med tät beläggning av asfalt på farbanan. Kostnaden av bron 
ligger på mellan 750-900 tkr beroende på val av broräcke och tillhörande fundament har 
en kostnad på ca 200 tkr. Ombyggnaden av den anslutande gång- och cykelvägen blir 
362m lång, 3m bred. 
 

 
 
Bron är en fackverksbro som byggs av limträ i över och underram, samt i tryckta strävor. 
I fackverken används också dragstål. Farbanan utförs med tät asfalt. 
 
Svenska Träbroar AB ifrån Skellefteå har som målsättning att enbart använda svenska 
råvaror och helst trävirke från det närmaste upptagningsområdet. På så sätt minskas 
kostnaderna och den negativa miljöpåverkan som långväga transporter innebär. 
 
En annan fördel är att det går att ytbehandla trä med miljövänliga metoder som ger ett 
beständigt resultat.  
Konstruktionsmaterialet är antingen impregnerad fura som kan eldas i vissa anläggningar 
eller oimpregnerad gran som kan eldas som ved. I dag impregneras ca 30 % av 
konstruktionsmaterialet och företaget strävar efter att ytterligare minska andelen 
impregnerat trä.  
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6. Arbetsbeskrivning Projektet 
 

6.1. Allmänt 
 
Hela examensarbetet är utfört i projektform med ett rullande schema av 
arbetsuppgifterna. Som stöd och verktyg har vi i det mesta använt oss av datorstödda 
metoder och personliga kontakter via telefon och/eller mail. 
 

6.2. Ritningsarbetet 
 
Allt ritningsarbete är utfört med Autocad Novapoint och gjord på en grundkarta som vi 
sedan höjdsatt. På grundkartan har vi lagt på ritningar med el-, tele-, opto- och 
fjärrvärmeplaceringar. Detta har resulterat i plan-, profil-, normalsektions och 
tvärsektionsritningar (se ritningsförteckning bilaga B21). 
 

6.3. Överbyggnaden 
 
Överbyggnaden är utarbetad i PMS-Objekt och från det förfrågningsunderlag som Luleå 
Kommun Tekniska Förvaltningen gjort gällande cirkulationsplats har vi tagit modellen på 
överbyggnaden (se PMS-2000 bilaga B12). 
 
Lager information: 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. 
Massbalans och handikappanpassning 
 
Genom terrängens utformning och med tanke på handikappanpassningen så kunde 
massbalans ej uppnås, så den kostnad för transport och eventuell deponi får läggas på att 
man istället får god standard på GC- nätet. 
 
 
 

Nr Material 
Tjocklek 

(mm) Sort 

1 Bitumenbundet slitlager 32 ATB 11/B 160-220 
2 Obundet bärlager 90 0-30 mm Krossat 
3 Hyttsten (se bilaga B13) 335 0-63 mm Krossat 
 Total 457  
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6.5. Korsningen 
 
Där den nya vägsträckningen (på norra sidan av Storhedsvägen) startar i en kurva på den 
befintliga gång- och cykelvägen och det resulterade i en trevägskorsning. På grund av att 
den befintliga vägen inte ska behöva göras om i allt för stor utsträckning så lämnar vi 
höjderna till att ”anpassas på plats”. 
 
6.6. Vägutformning 
 
Den nya delen av gång och cykelvägen blir 362 m lång och 3 m bred, med en GC-bro 
som är 36 m lång och 3 m bred. 
 
På den norra sidan där den nya vägsträckningen startar i en kurva, på den befintliga gång- 
och cykelvägen och det resulterade i en trevägskorsning. På grund av att den befintliga 
vägen inte ska behöva göras om i allt för stor utsträckning så lämnar vi höjderna till att 
”anpassas på plats”. På södra sidan av Storhedenvägen vid pumpstationen sammanbinds 
nya GC-vägen med den befintliga.  
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7. Arbetsbeskrivning Entreprenaden 
 

7.1. Skydd av vegetation 
 
Entreprenadarbeten skall genomföras på sådant sätt att befintlig vegetation inom 
entreprenadområdet såväl som bredvidliggande allmän platsmark skyddas 
(Se bilaga B15). 
 

7.2. Grundläggning 
 
Schakten för fundament grävs till 0.3 m över dikesbotten, och förses med tjälskydd av 
cellplast (se bilaga B14) eller fyllnig av icke tjälskjutande material. 
 
 Tjälskydd utföres enligt bro 2004  3.  
Grundläggning kapitel 31.5 Tjälskydd (vv publ 2004:6). 
 
 

7.3. Dagvatten 
 
Idag finns ett dagvattensystem med diken och dagvattenbrunnar som är väl fungerande. 
Nya diken ansluts till detta system och den mängd vatten som den utökade vägsträckan 
tillför kommer att klaras av det befintliga systemet. 
 

7.4. El, tele och optokabel 
 
Det finns kablar i arbetsområdet, som bör märkas ut av nätägare innan arbete utförs. 
Där ingrepp på ledningsnät måste göras bör detta planeras noga i samråd med nätägaren, 
så att inga driftstörningar uppkommer. En bedömning är att endast tele- kabeln kan 
komma att behöva flyttas, detta medför inga stora kostnader eller tidsfördröjningar. 
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7.5. Vägmarkeringar och skyltar 
 
Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen får ta ansvaret för dessa aktiviteter. 
 

7.6. Väg- och broräcken 
 
I Vägverkets Väg- och Gatuutrustning (Räcken) står att läsa att med banklutning på 1:3 
eller flackare behövs inga vägräcken. I närmaste området runt bron kan ett förlängt 
broräcke behövas, detta beställs i samband med bron.  
 
Broräcket skall ha en höjd av minst 1.4 m över beläggningen och en längd av 40 m 
fallskyddets höjd minst 1.1 m över beläggningen. Broräckesavslutningen bör ha en höjd 
av 0.5 m över beläggningen och en längd av 6 m, vägräckesavslutningen bör vara minst 6 
m lång.  
 

 
 
 

7.7. Trafiksäkerhet och framkomlighet 
 
En bro är nästan det säkraste för gång- och cykeltrafikanterna i och med att den separerar 
trafiken definitivt. Fordonstrafiken får ett ställe mindre där det kan komma att bildas 
stopp och köer. 
 

7.8. Trafikomläggning 
 
Trafikomläggningen blir minimal eftersom arbetsområdet till stor del inte inkräktar på 
befintliga vägar. Vid montage av bron kommer Storhedsvägen att behöva stängas av 
under ett antal timmar. Montaget föreslås ske kvälls- eller nattetid då trafiken är liten. 
Avstängningen bör annonseras ut i lokala tidningar samt att skyltar sätts upp i tid. 
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7.9. Miljö 
 
Med tanke på olika miljöaspekter så är en träbro en mycket bra lösning. Fordonstrafiken 
flyter jämnare och det ger mindre avgasutsläpp. En träbro är även en miljövänlig lösning 
och har ett snyggt yttre som ej påverkar områdets miljö negativt. 
 

7.10. Grov kalkyl 
 
I vårt arbete med projektet har vi försökt räkna ut ett cirkapris på brobygget och 
anslutningsvägarna till denna. Bro och fundament kostar i runda tal 1 100 000 kr, 
materialet till vägarna cirka 130 000 och maskiner, hyror och personal cirka 500 000.  
Totalt bör summan i slutändan bli runt 1,7 miljon kronor (se bilaga B16). 
 

7.11. Byggandets tidsramar 
 
Om hela processen planeras noga och inga hinder eller ändrings och tilläggsarbeten 
tillkommer bör hela entreprenaden klaras på fyra veckor. 
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8. Arbetsgång Entreprenaden 
 

8.1. Etablering 
 
Entreprenaden skall utföras under början av sommaren innan semestertrafiken kulminerar 
och vi har som startdatum satt den 23 maj. Etablering av bodar sker på Willy´s parkering 
där det tidigare varit bodar uppställda för liknande ändamål. Samtliga nätägare kontaktas 
för kabelutsättning och arbetsområdet märks ut och markeras. 
 

8.2. Utsättning 
 
Vägens linjeföring och brons placering i plan och profil sätts ut och befästes på säkra 
avstånd. 
Tillfälliga fixpunkter mäts in och markeras tydligt. Arbetsområdet markeras tydligt. 
 

8.3. Trädfällning och avtäckning 
 
De fåtal träd som står i vägområdet fälls och forslas bort till Kommunens 
Återvinningsstation. 
grävmaskin i storleksklass 20 ton används till avtäckning, då den senare kan användas till 
schakten. Massorna från avtäckningen fraktas till av kommunen anvisad plats. 
 

8.4. Rivning av gammal beläggning 
 
Rivning av gammal beläggning sker parallellt med avtäckningen och utförs med den 
hjullastare som senare skall användas för fyllningar och justeringar. Massorna från den 
gamla beläggningen fraktas även den till av kommunen anvisad plats. 
 

8.5. Schakt för brofundament 
 
Med hänsyn till den tid som behövs för byggandet av brofundamenten så startar 
grävmaskinen med schakt för dessa, för att sedan börja med schakt/terrassering för gång- 
och cykelvägen. 
Massor från denna schakt tippas där det förväntas bli underskott, vid bankbyggnad i 
närhet av bron. 
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8.6. Terrassering för väg 
 
Direkt efter schakt för brofundament så startar terrassering av väg i den södra andan där 
vägen hamnar i skärning, så att massorna kan flyttas till bankbyggnad. 
 

8.7. Fundamentbädd 
 
Fyllning och packning av fundamentbädd utförs enligt brotillverkarens anvisningar 
(se bilaga B17). 
 

8.8. Formning för fundament 
 
Enligt tabeller så bör byggandet av form klaras på fyra dagar och utförs enligt 
brotillverkarens anvisningar. 
 

8.9. Armering och gjutning 
 
Utförandet av armering och gjutning görs enligt gällande normer för brofundament, 
gjutningen sker på en fredag på så sätt nyttjar man helgen till härdning av betongen. 
 

8.10. Formrivning 
 
Då gjutningen skett på en fredag finns ingen risk att formrivningen sker för tidigt och 
årstiden med de temperaturer som råder ger en effektiv härdning. 
 

8.11. Bromontage 
 
Montaget av bron sker med mobilkran av storlek 100 ton och på kvällstid så att 
trafikomläggningen kan ske på ett smidigt sätt. Bron levereras i två delar och dockas ihop 
under dagen av montagepersonal och mobilkran. 
 

8.12. Fyllning av hyttsten 
 
Fyllningen av hyttsten sker med hjullastaren som tidigare använts till fyllningen av 
fundamentsbädden, och startar när grävmaskinen fått tillräckligt försprång så att man 
undviker väntetider på maskinerna. Höjderna hålls med roterande laser. Packning utförs 
enligt AMA 98. 
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8.13. Fyllning av bärlager 
 
Fyllning av bärlager sker med hjullastare och höjderna hålls med roterande laser. 
 

8.14. Justering av diken och slänter 
 
Justering av diken och slänter sker med grävmaskin 
 

8.15. Justering för slitlager 
 
Justering för slitlager sker med hjullastare, höjderna hålls med roterande laser, och 
packning utförs enligt AMA 98. 
 

8.16. Beläggning av väg och bro 
 
Väg 
Utsättning av asfaltytor utförs sedan beläggs GC-vägen med slitlager 32mm ABT 
11/B160-220 (80kg/m2) 
 
Bro 
Bron beläggs med typ IA: 5 mm isolermatta, 15 mm ABT 4/B180,  
40 mm ABT 11/B180 enligt BRO 94.  
På brobaneplatta godtas max 4mm ojämnhet på 1 m mätlängd enligt BRO 94 58.534. 
Större hål på broplattans översida gjuts igen med asfaltspackel typ Binapoint eller 
motsvarande 
 

8.17. Stödremsa 
 
Fyllning av stödremsa sker med stödkantsläggare monterad på lastbil. 
 

8.18. Montage av räcken 
 
Montage av vägräcken utförs av broleverantörens personal. 
 

8.19. Avetablering 
 
Arbetsområdet städas noga, bodar och redskap transporteras bort. 
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9. Tidplan Entreprenaden 
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B 1. Översiktskarta 
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B 2. Organisationsbeskrivning Projektet 
 

Allmänt 
 
Hela examensarbetet är utfört i projektform med ett rullande schema av arbetsuppgifterna. 
Som stöd och verktyg har vi i det mesta använt oss av datorstödda metoder och personliga 
kontakter via telefon och/eller mail. 
 
 
Fas 0 - 1. 
Projektledare: Christer  
Projektgrupp:  Jonny protokollförare vid gruppmöten. 
  Björn dagboksansvarig 

Robert  
 
Fas 2. 
Projektledare: Robert 
Projektgrupp:  Björn protokollförare vid gruppmöten. 
  Christer dagboksansvarig 

Jonny 
 
Fas 3. 
Projektledare: Jonny 
Projektgrupp:  Christer protokollförare vid gruppmöten. 
  Robert dagboksansvarig 
  Björn 
 
Fas 4. 
Projektledare: Björn  
Projektgrupp:  Robert protokollförare vid gruppmöten. 
  Jonny dagboksansvarig 
  Christer 
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B 3. Tidplan Fas 3 
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B 4. Geotekniskundersökning 
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B 5. Placeringsförslag 
 
 
Tre stycken placeringsförslag har utvärderats och genom övervägningar har alternativ 1 valts. 
Här redovisas alternativen och valet motiveras. 
 

 
 
 
 
 
Placeringsalternativ 1: 
 
Fördelar: 

Storhedsvägen ligger i en djup skärning, så inga stora fyllningar för ramper 
behövs. 
Kommunen har ritat sitt förslag där. 
Den geotekniska undersökningen är utförd där. 

Nackdelar: 
Den djupa skärningen ger lång ramp för sträckningen mot Luleå. 
Närheten till E4 kanske måste beaktas med tanke på fallande föremål från tung 
trafik, ev måste skyddsnät monteras. 
Risk för att man måste sänka GVY tillfälligt vid byggtid. 
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Placeringsalternativ 2: 
 
Fördelar: 

Sträckningen via Willys parkering ger minimalt massunderskott och kan med 
lätthet klara handikappanpassningen. 
Det höga läget gör att man inte riskerar att behöva jobba under GVY. 

Nackdelar: 
Nackdelen med att göra denna sväng mot Storhedsområdet är att det kan komma 
att bli genvägar som går över körfälten för bilar. 

                      Det finns inga underlag tillgängliga för denna placering. 
 
 
 
 
Placeringsförslag 3: 
 
Fördelar: 
 Högt läge som inte ger problem med grundvattnet. 

Möjlighet till stort arbetsområde och goda möjligheter att tillfälligt dra om 
vägen. 

  
Nackdelar: 

En stor nackdel är att en lång sträcka av den befintliga gång- och cykelvägen 
måste dras om till den norra sidan av Storhedsvägen. 
Storhedsvägen måste även den dras om under E4:a bron. 
Placeringen ligger utanför det område som disponeras för projektet. 
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B 6. Trafidukt 
 
Trafidukten är en flitigt använd lösning för gång- och cykelgenomfarter.  
Två olika modeller finns, dels med väggar av stödmurstyp och dels med väggar med separat 
bottenplatta. Vilken modell som väljs varierar med grundläggningstyp, överfyllningshöjd. 
Alltihop tar ungefär en vecka och trafikstörningarna är små. 
 
 
Fördelar: 
 

• Byggtid ca: 1 vecka. 
• Trafidukt tillverkas på fabrik vilket innebär idealiska tillverknings- förhållande oavsett 

årstid och en tillförlitig kvalitetskontroll under hela tillverknings skedet. 
• Billig jämfört med platsgjuten trafidukt. 
• Relativ underhållsfri. 

 
Nackdelar: 
 

• Beroende av grundvattennivå. 
• Svår att placera om de är stora skärningar (stora massförflyttningar). 
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Konkurrenter 
 
Konkurrenter till trafidukten: 
 

• Fackverksbro i stål. 
• Prefabricerad bro i betong. 
• Träbro. 
• Trafikljus. 

 

Substitut 
 
Andra möjliga lösningar till prefabricerad gångtunnel i betong: 
 

• Trumma i plåt. 
• Platsgjuten gång och cykeltunnel. 

 

Restriktioner 
 

• Placering faller utanför Luleå Kommunens avgränsningar för projektet. 
• Handikapp anpassningen skall följa Vägverkets normer i VGU. 
• Skall klara av framtida ombyggnad/utbyggnad av väg- och GC-vägnätet. 

 
 

Produktbeskrivning 
 
Trafidukt är det gemensamma namnet på Skanska Prefabs prefabricerade trafiktunnlar gjorda 
i betong. Produkten är relativt underhållsfri.  
Den fria höjden varierar mellan 2500-3500mm och den fria spännvidden (öppningen) mellan 
3000-6000mm. Två olika modeller finns, dels med väggar av stödmurstyp och dels med 
väggar med separat bottenplatta. 
 
Grundläggningen är beroende av undergrundens beskaffenhet och bör baseras på geoteknisk 
undersökning. 
 
 
Fördelar med prefabricerad trafidukt i betong: 
 

• Byggtid ca: 1 vecka. 
• Trafidukt tillverkas på fabrik vilket innebär idealiska tillverknings- förhållande oavsett 

årstid och en tillförlitig kvalitetskontroll under hela tillverknings skedet. 
• Billig jämfört med platsgjuten trafidukt. 
• Relativ underhållsfri. 
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B 7. Fackverksbro i stål 

 

 
 

Detta lösningsförslag är en fackverksbro av stål 30m lång och 3m bred utan benstöd. 
 
 

Konkurrenter 
 

• Trafikljus. 
• Trumma. 
• GC-Port. 

 
 

Substitut 
 

• Fackverksbro i trä. 
• Prefabricerad betongbro. 
• Platsbyggd betongbro. 
• Påhängd bro på E4 bron. 
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Restriktioner 
 
En bro för gång och cykeltrafik bör klara följande krav:  
Räcket ska ha en sådan höjd att fallolyckor inte kan inträffa. 
Lutningar ska vara anpassade så att de följer de krav som ställs för handikappanpassning. 
Konstruktionen bör klara ca 5tons axeltryck så att tillfredställande snöröjning kan utföras. 
Fri höjd för fordonstrafiken som passerar under. 
Om den hamnar nära E4:an så måste risken för fallande föremål från tung trafik säkras. 
Den bör ha lång livslängd och låga drifts- och underhållskostnader. 
 
 
 
 

Produktbeskrivning 
 
Fackverksbroar i stål är lätta, starka och eleganta. Genom sin höga prefabriceringsgrad (I det här fallet 
levereras den i två delar som bultas ihop på plats) monteras de mycket snabbt, med minimala 
trafikstörningar. Den bärande stommen utgör räcke som på så sätt blir högt och stadigt. 
Fackverksbroar i stål monteras på enkla betongfundament, och kan enkelt demonteras och flyttas. 
Detta ger möjlighet att köpa en begagnad bro, som kanske kan hålla kostnaden nere. 
Stål är ett material som kan repareras (svetsning) utan att behöva byta ut delar, som kan ge ett billigt 
underhåll. 
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Upplagsbeskrivning 
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B 8. Prefabbro i betong 
 
Skanska Prefabs Gc- bro är uppbyggd av två specialbalkar som fungerar dels som räcke och 
handledare. Brofundament gjuts på vardera sida av vägen varpå balkarna till bron monteras på dessa. 
Farbanan består av betongplattor som läggs på de bägge balkarnas underflänsar. 
En enkel och snabb byggmetod utan nämnvärda störningar i trafiken enligt Skanska. 
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Konkurrenter 
 

• Gång och cykeltunnel (trafidukt, plåttrumma). 
• Trafikljus. 

 
 

Substitut 
 

• Fackverksbro i stål. 
• Träbro. 

 
 
Grundläggning 
 

• Brofundament gjuts på vardera sida av vägen varpå balkarna till bron monteras på dessa.  
 
 
Fördelar med Skanska Prefabs GC-bro: 
 

• Snabb byggtid.   
• Enkel montering. 
• Relativt underhållsfri. 
• Kan byggas utan nämnvärda störningar i trafiken. 
• Billig jämfört med platsgjuten. 
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B 9. Teknisk beskrivning fackverksbro i trä  
 
 

 
 
 
Uppbyggnad: Fackverk byggs av limträ i över och underram, samt i tryckta strävor. I 

fackverken används också dragstag i stål. Farbanan utförs antingen tät med 
asfalt, eller som träfarbana. 

 
 
Dimensionering: 36 m lång och 3m bred inv. mått, 4,4m utv. mått och enligt gällande bronorm. 
 
 
Ytbehandling: Enligt gällande bronorm. 
 
 
Teknisk livslängd: 40-80 år. 
 
 
Konkurrenter: Prefabricerad betongbro 

Fackverksbro i stål. 
 
 

Restriktioner: Bronormer. 
 
 
Kostnader: 750 000-900 000 kr beroende av vilken typ av broräcke som används. 
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B 10. Ritning Träbro 
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B 11. Utvärderingskriterier/ Miljöpåverkan 
 
 
I tabellen nedan har vi valt ut vissa kriterier som vi anser att en bra lösning bör uppfylla. 
 
 
Förklaringar av kriterierubriker: 
  

• Miljö:   
Föroreningar från fordonstrafiken och inverkan på omgivningen. 

 
 

• Trafiksäkerhet:  
Gäller både GC-trafik och fordonstrafik. 

 
. 
• Trafikstörning:  

Gäller vid brukande av lösning. 
 
 

• Kommunens undersökningar och avgränsningar:  
Gäller ifråga om placering i närhet till gjorda undersökningar. 
Begränsningar av markägarfrågor. 

 
  
 
 

KRAV /  TRAFIK- TRAFIK- KOMMUNENS UPPFYLLDA 
KRITERIER MILJÖ SÄKERHET STÖRNING AVGRÄNSNINGAR KRAV 
Alternativ           

Trafidukt 7 10 2 - 19 

Trafikljus 2 2 2 - 6 

Prefab Btg- bro 7 10 10 10 37 
Fackverksbro- stål 7 10 10 10 37 

Träbro 10 10 10 10 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

 
 
 
 
Teckendefinition för värdekolumn:  + = Positivt 

0 = Oförändrat 
- = Negativt 

 
 

INTRESSEN KOMMENTAR VÄRDE 

RIKSINTRESSEN 
Det är till intresse för besökande på 
Storheden,  + 

  ej hela riket   

LANDSKAPSBILD 
Den tilltänkta bron passar bra in i det 
omgivande  + 

  landskapet.   
REKREATION OCH 
FRILUFTSLIV 

En GC-bro förbättrar trafikmiljön för dem 
som  + 

  nyttjar GC-vägen   
NATURPÅVERKAN   0 
      

VATTENFÖRORENINGAR 
Närheten till grundvattnet kan innebära 
särskilda  - 

  försiktighetsåtgärder.   
BULLER   0 

LUFTFÖORENINGAR 
Föoreningarna minskar, man slipper 
eventuella  + 

  bilköer som kan uppstå vid övergångställen.   
ARBETSMILJÖ Kan betraktas som farlig pga den tunga och  - 
  intensiva trafiken på Storhedsvägen.   

TRAFIKMILJÖ 
Förbättras eftersom man separerar på bil- 
trafik  + 

  och GC- trafik.   
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B 12. PMS-Objekt 2000 
 
 
 
Skapad med PMS Objekt version 3.1 
Utskriftsdatum: 2005-04-26 18:34 
 
 
Projektinformation - GC-Bro Storheden 
 
Skapat: 2005-04-24 18:52 
 
Avsnittsinformation - Anslutningsvägar till GC-Bro 
 
Avsnitt nr:    1 
Avsnittstyp:     NYBYGGNAD 
Skapat datum:   2005-04-24 18:52 
Vägnummer:   123 
Klimatzon:    Klimatzon 5 
Referenshastighet(km/h):  30  
Antal körfält:   1 
Län:    Norrbotten 
Dimensioneringsperiod(år):  20 
Avsnittslängd(m):   340 
Vägbredd(m):   3 
Vägrensbredd(m):   0 
Vägtyp:     Normal sektion 
Körfältsbredd riktning 1:   3 
Körfält:    "Riktning 1"    
Släntriktning riktning 1:    1:3 
Släntriktning riktning 2:    1:3 
Stödremsa:     0,25 
Skapat av:    Björn Marklund 
Organisation:   YTH Väg- och Anläggningsteknik 
 
Kommentarer till avsnittet 
 
Undergrunden består av de material som beskrivs i rapporten 3.6 Geoteknisk undersökning. 
Beräkningar är utförda med ett 5,0 m tjockt lager med siltig Sand som undergrund. 
Två VVis – stationer (Sunderbyn och Björsbyn) har används och resultaten skiljer inte 
anmärkningsvärt. 
 
Rapporten skapat av: 

Björn Marklund         Piteå 
 Christer Lundeström     Kiruna 
 Jonny Olovsson    Piteå 
 Robert Ylitalo              Kiruna 
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Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod:    Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk:    100 
Antagen trafikförändring per år(%):  0,2 
Andel tunga fordon(%):   1 
Standardaxlar per tungt fordon:  1 
Beräknat antal standardaxlar:  7 456 
 
Konstruktionens uppbyggnad 
 
Överbyggnadstyp:    Överbyggnaden ej sparad men förändrad! 
Egen överbyggnadstyp:    JA 
Materialtyp, övre terrass:  4a - Blandkornig jord > 30 % 
Tjälfarlighetsklass övre terrass:  3 - Måttligt tjällyftande 
 
Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat  Namn 
 1 32  NEJ  Bitumenbundet slitlager                           
 2 90  NEJ  Obundet bärlager                                  
 3 335  NEJ  Hyttsten                                          
 4 0  NEJ  4a - Blandkornig jord > 30 %                      
  
ÖVRE TERRASS 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 457 
 
E-moduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning  Sommar   Höst 
1 18500 9000  4500  11500 
2 1000 300  450  450 
3 450 450  450  450 
4 1000 30  50  50 
 
 
 
Övriga egenskaper 
 
Lager Lyft  ωωωω       ρ   ρ   ρ   ρ      η  η  η  η     σ σ σ σr λλλλofr λλλλfr 
 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 0,06 1700 0,36 0,28 1,14 0,98 
 4 JA 0,2 1700 0,36 0,94 1,61 2,5 
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Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: Egen 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD): 1 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:    360 016 
Nekv:    7 456 
Kvot:    0,02 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:    807 671 
Nekv * 2:    14 912 
Kvot:    0,02 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:    0,0018 
Största tillåtna:   0,0021 
Kvot:    0,87 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning  Sommar   Höst 
0,000115  0,000258  0,000191  0,000194  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning  Sommar   Höst 
0,000080  0,000720  0,000596  0,000563  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter  Tjällossning  Sommar   Höst 
0,000201  0,001833  0,001516  0,001432 
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Tjälberäkning   
 
VViS fil:   C:\Program\PMS Objekt 2000\VViSFile\ty25379900.skv 
Beräknat lyft(mm):  143 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm): 963 
Max tillåtet lyft(mm):  160 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag): 0,5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag): 1,5 
Grundvattentemperatur(C): 3 
Kvot:   0,89 
 
VViS stationsnamn:  Björsbyn 
 
X koordinat:  7297000 
Y koordinat:  1790000 
Z koordinat:  0 
 
Använd säsong:  9900 
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Volym och kostnadsberäkning   
 
Lagerinformation 
 
Nr Material                     Tjocklek[mm]    Volym[m³]          Kostnad[kr] 
1 Bitumenbundet slitlager     32          33          53856 
2 Obundet bärlager                        90        109          20839 
3 Hyttsten                                    335        422          48083 
4 4a - Blandkornig jord > 30 %      0            0                  0 
 
 
Volym för lagermaterial:  563 m³ 
Kostnad för lagermaterial: 122778 kr 
 
Total volym:  605 m³ 
Total kostnad:  127941 kr 
 
 
Avsnittlängd:  340 m 
Vägbredd:   3 m 
Väggrensbredd:  0 m 
Stödremsa:   0,25 m 
Släntlutning riktning 1:  1:3 m 
Släntlutning riktning 2:  1:3 m 
 
Material i stödremsa:  Bärlager grusväg 
Material i släntlutning över 1:2: Hyttsten m 
Övriga volym:   – 
Övriga kostnader:   – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

 
Lagerkostnader 
 
Överbyggnadsmaterial 
          Kostnad/m³          Kostnad/ton           Borttagningskostnad/m³ 
 
Bindlager                                         --  --  -- 
 
Bitumenbundet bärlager                  --  --  -- 
 
Bitumenbundet slit & bärlager        --  --  -- 
 
Bitumenbundet slitlager                  --  750  -- 
 
Bitumenindränkt makadamlager     --  --  -- 
 
Bärlager grusväg                             --  96  -- 
 
Cementbetong T2,5                         --  --  -- 
 
Cementbetong T3,5                         --  --  -- 
 
Cementbetong T4,5                         --  --  -- 
 
Cementbundet bärlager                   --  --  -- 
 
Förstärkningslager grusväg             --  --  -- 
 
Förstärkningslager krossat material --  --  -- 
 
Förstärkningslager obunden bergkross  --  --  -- 
 
Förstärkningslager okrossat material    --  --  -- 
 
Grusslitlager                                   --  99  -- 
 
Hyttsten                                          --  67  -- 
 
Obundet bärlager                           --  96  -- 
 
Skyddslager                                   --  57  -- 
 
Äldre bärlager                               --  --  -- 
 
Äldre förstärkningslager               --  ---  -- 
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B 13. Produktspecifikation Hyttsten 
 
Hyttsten 0 – 63 mm 
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B 14. Produktspecifikation Cellplast 
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B 15. Skydd av vegetation i samband med entreprenader 
 
Denna bilaga skall nyttjas så snart skäl föreligger att, inom samt i anslutning till entreprenadområdet, 
slå vakt om värdefull vegetation. 
 
  

1. Entreprenadarbeten skall genomföras på sådant sätt att befintlig vegetation inom entreprenad 
området såväl som bredvidliggande allmän platsmark skyddas. 

 
2. Innan entreprenaden igångsättes skall området gemensamt besiktas av representanter för Park 

& Natur-avdelningen och entreprenören.Överenskommelse skall träffas om den vegetation som 
får avverkas. 

 
3. För vegetation som skall bevaras, utför entreprenören skydd enl Anläggnings AMA 98, BCB.4 

samt i samråd med Park & Natur-avdelningen. Åtgärder vid skada på vegetation skall utföras 
enligt AMA 98, BCB.5 

 
4. Etableringsplatser, upplag, vägar, parkeringsplatser mm skall anordnas på plaster som 

sedermera skall användas för byggnation. I annat fall skall samråd ske med Park & Natur-
avdelningen. Byggtransportvägar skall samordnas med blivande vägar och ledningsgator. 

 
5. Vid eventuella skador på träd och naturmark som efter besiktning enligt pkt 3 skall lämnas 

orörda har entreprenören att till kommunen utgiva ersättning med i AFC.513 angivna belopp. 
 

Det ankommer på Park och Natur-avdelningen att bedöma om skada inträffat på Vegetation 
och naturmark. 

 
6. Det åligger entreprenören att före arbetenas igångsättning informera anställd personal samt 

anlitade underentreprenörer om kravet på att, befintlig vegetation inom av anläggningsarbetena, 
berört område skyddas. 
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B 16. Grov kalkyl 
 
 

Aktivitet Mängd Enhet Kr/Enhet Summa 
     
Personalvagn 20 Byggdag 182 3700 
Förråd 20 Byggdag 29 600 
Yrkesarbetare 160 Timmar 240 38400 
Arbetsledning 200 Timmar 300 60000 
Grävmaskin 48 Timmar 775 37200 
Traktor 160 Timmar 580 92800 
Lastbil 100 Timmar 545 54500 
ABT 11 33 m³ 1632 53900 
0-30 109 m³ 153.6 16800 
Hyttsten 422 m³ 113.95 48100 
Bro 1 Styck 900000 900000 
Fundament 2 Styck 100000 200000 
Envalsvält  15 Byggdag 696 10500 
Stödremsa mtrl 6 m³ 153.6 1000 
Stödremsa Lb 3 Timmar 805 2500 
Toalettbod 20 Byggdag 51 1100 
Rot.Laser 20 Byggdag 115 2300 
Utsättnig 8 Timmar 1500 12000 
        1 700 000 
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B 17. Fyllning mot Bro 
 
Packning i skikt 
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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 
 
AFA.12 Beställare 
 

Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen, 971 85 LULEÅ 
Avdelning: Gata o Trafik, Avdelningschef: Göran Gabrielsson 

 
FA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 
 

Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: 
Luleå Kommun,  Tekniska förvaltningen, 971 85 LULEÅ 

Handläggare: 
Rune Karlberg Tel: 0920-43 50 32 
Tekniska Förvaltningen Mobil: 070-602 33 35 
Gata och Trafik Fax: 0920-29 41 22 
 E-post: Rune.karlberg@tekn.lulea.se 

 
 
AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
 

För visning av arbetsområdet kontakta: 
Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen 

 
Handläggare: 
Rune Karlberg Tel: 0920- 29 30 00 
 Mobil: 070-602 33 35 
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AFA.13 Projektörer 

YTH Väg- och Anläggningsteknik 

Handläggare: 
Björn Marklund Mobil: 070 – 638 05 51 
Christer Lundeström Mobil: 070 – 554 49 14 
Jonny Olovsson Mobil: 070 – 556 91 61 
Robert Ylitalo Mobil: 070 – 690 94 83 

 
 
 
AFA.151 Nätägare – va 

Luleå Kommun  
Tekniska förvaltningen 
971 85 LULEÅ 
Tel: 0920-29 30 00 
Fax: 0920-29 41 22 

 
 
AFA.152 Nätägare – värme 

Luleå Energi AB 
Box 50 100 
973 23 LULEÅ 
 Tel: 0920-26 44 00 
 Fax: 0920-887 39 

 
 
AFA.155 Nätägare – el 

Luleå Energi Elnät AB 
Box 50 100 
973 23 LULEÅ 
 Tel: 0920-26 44 00 
 Fax: 0920-887 39 

 
 
AFA.156 Nätägare – tele 

Telia Sonera 
Att: C-G Taavo 
971 72 Luleå 

Tel: 070- 585 07 83 
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AFA.21 Översiktlig information om objektet 
 

I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: 
Fackverksbro i trä och anslutningsvägar til denna 
Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt 

 
 
AFA.22 Objektets läge 
 

Objektet är beläget vid Storhedens handelsområde ca 4 km, NV om Luleå centrum   
 

 
AFA.3 Förkortningar 
 

AF Administrativa Föreskrifter 
UE Underentreprenör 
GE Generalentreprenör 

PM0 Kompletterande förfrågningsunderlag under anbudstiden (Ändrings PM) 
PM Ändringar av bygghandlingar under entreprenadtiden 

 
 
AFA.4 Begreppsförklaringar 
 

För denna upphandling tillämpas utöver ovan förtecknade begreppsförklaring de definitioner 
som anges i LOU. 
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
 

Upphandling genomförs enligt 6:e kapitlet i LOU samt SFS med senare ändringar. 
 
AFB.11 Upphandlingsförfarande 
 

                        Förenklad upphandling. 
                        Anbud kan antas utan föregående förhandling. 
 
AFB.12 Entreprenadform 
 

Generalentreprenad  
 

AFB.13 Ersättningsform 
 

Fast pris utan indexreglering.  
 

AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen 
 

Följande ännu ej erhållna tillstånd kan komma påverka upphandlingen: 
Igångsättningstillstånd. 

                       Anbudsgivaren ersätts ej om ovanstående tillstånd ej erhålles. 
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AFB.2 Förfrågningsunderlag 
 

Det åligger anbudsgivaren att före anbudets avgivande noggrant förvissa sig om 
arbetsområdets belägenhet och utseende, arbetsförhållanden, framkomst möjligheter, 
omfattningar och utförande hos befintliga byggnadsdelar och anläggningar m.m. så att han 
är fullt förtrogen med de faktorer, förhållanden och omständigheter som kan inverka på 
entreprenaden. Entreprenören äger ej rätt till extra ersättning för kostnader föranledda av 
förhållanden som han genom sådan noggrann förundersökning kunnat skaffa sig kännedom 
om. 

 
AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
 

Förfrågningsunderlaget kan beställas från: 
Handläggare: 
Margareta Wikström Tel: 0920- 29 32 44 
 Fax 0920- 29 41 22 

 
Förfrågningsunderlaget består av en (1) omgång av handlingar förtecknade under 
AFB.22. 
Expeditionsavgiften är 1000 kr.  

                          Expeditionsavgift inbetalas till postgironummer 60 200-3 
    Märkning på inbetalningskort: ”GC-Bro, Storhedens Handelsområde” 

Expeditionsavgiften återbetalas ej. 
      Ytterligare omgångar kan erhållas mot självkostnadspris. 
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AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag      
 

01 Beställningsskrivelse (bifogas ej)   
02 

1 
2 

Allmänna bestämmelser 
AB 04 (bifogas ej) 
Bro 94 

 
 
 

 
 
 

05 Särskilda ersättnings- och mätningsregler   
1 MER 2002 Anläggning (bifogas ej) 

 
  

 
07 Kompletterande förfrågningsunderlag under 

anbudstiden (PM0) 
 

  

08 Administrativa föreskrifter   
1 Dessa administrativa föreskrifter daterad       

11 Beskrivningar   
1 Beskrivning – Mark daterad       

2 PM Luleå Energi AB daterad       
12 Ritningar   

1 Enligt förteckning daterad       
13 Övriga handlingar   

1 Formulär till anbud daterad       

2 Bygg- och rivningsavfall, råd och riktlinjer för 
Luleå Kommun (tillhandahålls på begäran) 

  

3 Tekniska förvaltningens miljöpolicy daterad       

4 
5 

Relationsinmätning av Va-ledningar 
Skydd av vegetation i samband med entreprenader 

daterad 
daterad 

      
      

5 Geoteknisk utredning daterad       

6 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om trafik-
anordningar vid vägarbete 1987:17 (bifogas ej) 

  

7 VV publ 1995:76 för trafikanordningar (bifogas ej)   

8 VV exempelsamling publ 1998:001 (bifogas ej)   

9 Reglering av beläggningsarbeten enl VV publ 
2003:30 med tillhörande PM. (bifogas ej) 

  

10 Exempel på anbudsutvärdering   
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AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

 
AFB.31 Anbuds form och innehåll   
 

Anbud skall avfattas skriftligt på det svenska språket.  
Anbud skall följa förfrågningsunderlaget och avges i full överensstämmelse med 
tillhandahållet anbudsformulär. (Anbudsformulär tillhandahålls digitalt på begäran.) 
Anbud skall vara baserat på mängdförteckning / mängdbeskrivning upptagna kvantiteter.  
Om anbudsgivare finner det erforderligt att till anbud foga reservation eller 
branschbestämmelser, som avviker från AB92 eller förfrågningsunderlaget i övrigt, skall 
anges det ersättningsbelopp mot vilken anbudsgivare är villig att frånträda reservationen 
vid risk att anbudet annars inte upptas till prövning. SBEF´s reservation 2/71 behöver ej 
prissättas. 

 Följande skall bifogas anbudet:  
- Cv för platschef och arbetsledare.  
- Företagets kvalitets- och miljöledningssystem. Anbudsgivare som tidigare 

har lämnat in dessa till beställaren, behöver ej redovisa på nytt. 

 
AFB.311 Huvudanbud 
 

Anbud som ej avges enligt bifogat anbudsformulär kan komma att förkastas. 
 
AFB.312 Sidoanbud 
 

Anbud på alternativa utföranden får avges utöver huvudanbud.  
Alternativt utförande skall redovisas så att jämförelse med huvudanbud kan ske, såväl 
tekniskt som ekonomiskt. Tillkommande/ avgående pris från huvudanbud, skall anges. 

 
AFB.313 Kompletteringar till anbud 
 

                          Följande handlingar/ uppgifter skall insändas tre dagar efter begäran: 
-     Förslag till trafikanordningsplan enl AFC.135 
- Översiktlig tidplan enl AFC.41 
- A´-prislistor för Mark-, El- och …….. arbeten, enligt tillhandahållna 

formulär. 
- Sedvanliga uppgifter om företaget. 

 
AFB.32 Anbudstidens utgång 
 

Anbud skall vara beställaren tillhanda senast 2005-10-10 i receptionen hos Tekniska 
förvaltningen Aurorum 1, Luleå. 

 
AFB.33 Anbuds giltighetstid 
 

Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud 60 dagar efter anbudstidens utgång. 
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AFB.34  Adressering 
 

Anbud skall avges i slutet kuvert utan företagslogotyp. Försändelsen med anbudet skall 
vara märkt ”ANBUD AVSEENDE GC-Bro, Storhedens Handelsområde” och ställas till: 
Luleå Kommun 
Tekniska förvaltningen 
971 85 LULEÅ 
Besöksadress: Aurorum 1 

 
AFB.4 Anbudsöppning 
 

Sluten anbudsöppning tillämpas. 
 
AFB.5 Anbudsprövning 
 

Beställaren kan komma att förkasta anbud i dess helhet som icke innehåller prissatta 
reservationer. 

 
AFB.51 Prövning av anbudsgivare 
 

För att kunna konstatera om anbudsgivaren uppfyller beställarens krav, kan följande 
handlingar/bevis komma att begäras in: 

1. Anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning enligt 
upplysningscentralens kreditbedömning. 

2. Anbudsgivarens registrering för redovisning och betalning av 
mervärdesskatt m m. 

3. Anbudsgivaren skall uppfylla kraven enligt LOU kap 1 § 17 
4. Ifylld blankett ”begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, 

RSV 4280. 
5. Utländsk anbudsgivare skall bifoga handlingar som uppfyller 

motsvarande krav. 
 
AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud 
 

Av de anbud som kan komma ifråga för antagande, antas det, som beställaren 
med beaktande av samtliga omständigheter anser är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga. 
Den omständigheten att ett anbud innefattar det lägsta priset behöver sålunda 
inte vara avgörande. 
Följande värderingsgrunder skall avgöra valet av anbud:  
– Anbudssumma, värdering 60% 
– Anbudsgivarens organisation och utförda leverantörsutvärderingar, värdering 

20 % 
– Anbudsgivarens kvalitetssystem och utförda projektrevisioner, 

värdering 10.% 
– Anbudsgivarens miljöledningssystem och utförda projektrevisioner, 

värdering10.% 
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AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud 
 

Tilldelningsbesked enligt LOU 1§28 1:a stycket kommer att lämnas till samtliga 
anbudsgivare. Meddelande sker via i anbud angivet faxnummer. 
Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept är bindande för 
beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i Länsrätten eller beslut 
om sådan talan inte föreligger. Om Länsrätten skulle besluta att upphandlingen skall göras 
om eller att rättelse skall vidtas är accepten inte bindande. 
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AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 
 
AFC.1 Omfattning 
 

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. 
 
AFC.11 Kontraktshandlingar 
 

Beställningsskrivelse, godkänd av entreprenören, kommer att gälla som kontrakt. 
Avvikelser från AB 92 finns redovisade under följande koder och rubriker: 

 AFC.361 Samordning av arbeten    
 AFC.45 Förändring av kontraktstiden   
 AFC.9 Tvist    
 AFC.111  Entreprenörens kontroll av mängduppgifter               
    Ovanstående ändringar kommer att föras in beställningsskrivelsen.  

 
AFC.111 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter 
             

 Med ändring av AB 92 föreskrivs:  
Entreprenören skall kontrollera mängduppgifterna i angiven mängdbeskrivning angiven  
AFB.22.Vid kontrollen skall mätnings regler i MER2002 Anläggning tillämpas. 

 
Anbudsgivare skall före beställning och inom sex dagar efter anfordran inkomma med 

uppgift om kostnadsförändring avseende övertagande av för i mängdbeskrivning angivna 
mängduppgifter i förhållande till förfrågningsunderlaget i helhet. Anbudsgivare skall 
därvid även kontrollera: 

– att inga mängder som framgår av förfrågningsunderlaget i övrigt utelämnats. 
 

Anbudsgivare skall lämna dokumentationen uppställd enligt gängse 
mängdbeskrivnings  
sorteringsmetodik för sitt anbud beträffande mängdövertagande. Denna 
dokumentation kan sedan bli föremål för förhandling.  
Sedan posterna i mängdbeskrivningen korrigerats beträffande mängd, regleras 
anbudssumman med hänsyn till avvikelser och angivna á-priser. Den därvid 
reglerade anbudssumman skall utgöra kontraktssumman. 
Därefter konstaterade avvikelser mellan i den reviderade mängdbeskrivningen och 
förfrågningsunderlaget skall inte föranleda kostandsreglering.  
Detta kommer att införas i kontraktet. 

 
 
AFC.121 Arbetsområdets gränser 
 

Arbetsområdets gränser framgår av ritningar. 
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AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
 

Före arbetets påbörjande skall entreprenören kalla till och förrätta syn av arbetsområdet 
inklusive byggnader. Entreprenören utser syneförrättare. Protokoll förs av syneförrättaren 
och skall innehålla en beskrivning om områdets och befintliga byggnaders skick. Särskilt 
noggrant skall förekomst av sprickor o d anges. 
Syneförrättaren kompletteras vid behov protokollet med foton och skisser. 
Parterna skall kallas och närvara vid synen och signera protokollet. 
Beställaren bekostar syneförrättaren. 

 
AFC.13 Förutsättningar 
 

Entreprenören skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av 
lag samt kräva samma utfästelse av anlitad underentreprenör. 

 
AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
 

Följande sidoentreprenader kommer samtidigt med entreprenörens arbete att 
bedrivas inom arbetsområdet: 
Blivande entreprenör skall förutsätta att Luleå Energi, Telia och beställaren kan 
komma att utföra arbeten inom arbetsområdet 
Entreprenören ansvarar för samordning av sina arbeten och sina 
underentreprenörers arbeten med ovanstående arbeten. 
Entreprenören kallar representanter för sidoentreprenörer till erforderliga 
samordningsmöten.  

 
AFC.132 Arbetstider 
 

Arbetstiden bör hållas mellan 07.00 – 16.00 med undantag för bromontaget. 
 
AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

 
AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 
 

Aktsamhet skall ske vid schakter och andra arbeten som är i direkt anslutning till 
byggnader 
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AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik  
 

Speciell hänsyn skall tas till de funktionshindrades framkomlighet inom arbetsområdet. 
Gångbanebredd skall vara minst 1,5 m. Vid korsning med väg skall gångstråk ha kortast 
möjliga passage över väg. Se även AFH.3 

  
Entreprenör skall upprätta trafikanordningsplaner enligt följande: 
-     Förslag till trafikanordningsplan för provisoriska trafikomläggningar under   
entreprenadtiden, som på begäran bifogas anbudet.  
-     Trafikanordningsplan för provisoriska trafikomläggningar under entreprenadtiden,  

    som skall utformas i samråd med, och godkännas av beställaren.  
    Utformning enligt Vägverkets publ 1995:76 och publ 1998:001.  
    Trafikanordningsplan överlämnas till beställaren i god tid före projektstartmöte. 

 
Entreprenör skall utse skyltnings- och avspärrningsansvarig som skall vara  
anträffbar på telefon dygnet runt. Inställelsetid för avhjälpande av fel på skyltning/ 
avspärrning etc, max …. timmar. 

 
AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter 

 

AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 
 

Samtliga som arbetar inom arbetsområdet skall ha utbildningen ”Arbete på väg”. 
Samtlig personal inom arbetsområdet skall bära varselklädsel. 

 

AFC.153 Information till fastighetsägare, boende m fl. 
 

Entreprenören skall i god tid informera fastighetsägare, boende m.fl. om arbeten som kan  
påverka t ex tillgängligheten till fastigheter. 

 
AFC.161 Tillstånd från myndigheter 
 

Igångsättningstillstånd/ bygg- och/eller rivningslov/ bygganmälan antas föreligga vid 
byggstart. Se även AFB.15. Övriga tillstånd gällande entreprenörens egna arbeten 
ombesörjs och bekostnads av entreprenören. 

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

Beställaren ombesörjer förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen samt bygg- och 
rivningsanmälan och anmälan om kvalitetsansvarig – PBL 
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AFC.172 Anmälningar till beställaren 
 

I god tid före igenfyllning, ingjutning eller inklädnad av viktiga anläggningsdelar som 
blir oåtkomliga eller dolda för senare besiktning, skall entreprenören göra anmälan till 
beställaren. 

 
AFC.185 CE-märkning mm av maskinanläggning  
 

[Beställaren anger i förfrågningsunderlaget vilka delar i entreprenaden som skall CE-
märkas enligt EU:s direktiv och vem som är ”tillverkare” enligt Maskindirektivet för 
sammankopplade maskiner.] 

 
Entreprenören skall lämna erforderlig dokumentation för utförda CE-märkta produkter som 
omfattas av entreprenadtagandet och dessa skall uppfylla direktivens och författningarnas 
krav. 

 
Endast CE-märkta maskiner/produkter skall användas i denna entreprenad, alternativt får 
maskiner/produkter användas som har tillverkardeklaration enligt AFS 1994:48 bilaga 2B. 

 
I tillverkardeklaration enligt AFS 1994:48 bilaga 2B skall det klart framgå vad och vilka 
krav som uppfyller Maskindirektivet. 
CE-märkning skall vara utförd och försäkran om överensstämmelse enligt AFS 1994:48 
bilaga 2A för maskinanläggningen skall överlämnas till beställaren. 
All CE-dokumentation skall föreligga vid slutbesiktning. 

 
AFC.21 Kvalitetsangivelser 
 

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

 
AFC.22 Underentreprenörer 
 

Utbyten av namngiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga 
medgivande. 

 
AFC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 

entreprenadtiden 
 

Beställaren tillhandahåller: 
(3) omgångar av under AFB.22 angivna ritningar och beskrivningar samt lika många 
handlingar för eventuella ändrings- och tilläggsarbeten. Arbeten får endast utföras efter 
handlingar märkta ”BYGGHANDLING”. 
Förhandsanmälan/ bygganmälan, se AFC.171 
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AFC.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under 

entreprenadtiden. 
 

Entreprenören tillhandahåller: 
 

� Tid- och sysselsättningsplaner, se AFC.41 
 
� Miljöplan, se AFC.3422 
 
� Betalningsplan, se AFC.6222 
 
� Säkerhet, se AFC.631 
 
� Försäkringsbevis, se AFC.54 
 
� Arbetsmiljöplan enl AFS 1993:3 
 
� Trafikanordningsplan, se AFC.135 
 
� Relationshandlingar för enligt resp teknisk beskrivning 
 
� Relationshandlingar enl bilagan ”Föreskrifter för dokumentation av nya VA-

ledningar” 
 
� Placeringsritning, se AFH.11 
 
� CE-dokumentation enligt resp teknisk beskrivning och AFC.185 

 
� Drift- och skötsel- och underhållsinstruktioner för Bro enligt resp teknisk 

beskrivning 
 

� Information/ utbildning av beställarens personal för Bro enligt resp teknisk 
beskrivning 

 
� Där anläggningsdelar är angivna med funktionskrav och/eller projekteringsansvar 

skall entreprenören i god tid redovisa konstruktionen för beställarens granskning. 
Beställaren skall därefter erhålla 3 omg godkända ritningar/ beskrivningar   

           
� Om entreprenören begär ändring av i handlingarna föreskrivet utförande upprättar 

och bekostar han själv härför erforderliga beräkningar, beskrivningar, och 
ritningar samt översänder dessa i 3 omg till beställaren för granskning. 
Beställaren skall därefter erhålla 3 omg godkända beskrivningar och ritningar. 
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AFC.26 Varor m m 
 
AFC.2612 Varor som tillhandahålls 
 

Gräsfrö av Luleå kommun rekommenderad fröblandning tillhandahålls mot en kostnad av 
75kr/kg. Utsädesmängd 2.5kg/100 m². Kostnad för gräsfrö skall vara inräknad i 
anbudssumman.  
Beställning tre dagar före leverans.……jord, och ……jord tillhandahålls av Norrlandsjord 
& Miljö AB fritt lastat på bil vid anläggningen på Storheden,  
0920-25 00 00. I anbud skall förutom transportkostnader inräknas följande kostnader exkl 
moms: ( densitet 1.0 ton/ m³ ) Åkerjord 82 kr/ton, Grönytejord 67 kr/ton, Plantjord 300 
kr/ton, Buskjord 250 kr/ton, Skogsytejord 140 kr/ton, Torv naturell 320 kr/ton, Torv, 
gödslad-kalkad 400 kr/ton. 

 
AFC.262 Tillvarataget material, överblivna massor 
 

Nedanstående tillvarataget material/överblivna massor förblir beställarens egendom och 
transporteras till beställaren tipp/upplag: 
 
– Riven asfalt klass 1: KBG:s anläggning i Sunderbyn. 

 
– Rena jordmassor, materialtyp 2 och 3B: Sunderbyns avfallsanläggning.   

 
– I entreprenaden tillvarataget mtrl/varor med av beställaren bedömt återanvändningsvärde: 
LKTF förråd ”Logementet”.  

 
Övrigt tillvarataget material/överblivna massor transporteras av entreprenören till av 
myndigheter godkänd tipp. Tippavgifter skall vara inkluderade i borttransport. 
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AFC.311 Beställarens ombud 
 

Beställarens ombud under entreprenadtiden är: 
Roland Eriksson 
Luleå Kommun  
Tekniska förvaltningen 
971 85  LULEÅ 

 Tel: 0920-29 31 57 
 Fax: 0920-43 52 43 

 
AFC.313 Entreprenörens ombud 
 

Skall anges i anbud. 
 
AFC.32 Tillsyn och kontroll enligt PBL 
 

Entreprenören skall medverka med uppgifter för upprättande av förslag till kontrollplan 
enligt PBL. 
Entreprenör skall delta i samråd, kostnad härför skall ingå i anbud. 
Entreprenören skall ombesörja och bekosta erforderliga sakkunnighetsintyg  såsom 
Säkerhetsbesiktning, brandskyddsgenomföringar, etc  
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.322 Arbetsledning 
 

Entreprenören skall tillhandahålla den platsorganisation som redovisats i anbudet under 
hela entreprenadtiden. Om entreprenören på grund av uppsägning, sjukfrånvaro, 
samarbetsproblem eller motsvarande måste ersätta någon eller några personer ur 
platsorganisationen, skall ersättare ha motsvarande kompetens samt beställaren underrättas 
särskilt. 

 
AFC.34 Miljöledningssystem 
 

Beträffande beställarens miljöpolicy, se bilaga ”Luleå kommun, Tekniska förvaltningens 
miljöpolicy” 

  
AFC.3411 Beställarens miljöansvarige 
 

Beställarens miljöansvarige är  
Thomas Åberg Tel: 0920-29 31 66 

 Mobil 070-263 31 66 
 Fax 0920-43 52 43 
 E-post thomas.aberg@tekn.lulea.se 

 
AFC.3412 Entreprenörens miljöansvarige 
 

Skall anges i anbudet. 
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AFC.3422 Entreprenörens miljöplan    

 
Entreprenören skall upprätta en projektanpassad miljöplan till 1:a byggmötet. Planen skall 
redovisa företagets policy för hur mark-, byggnads- och installationsarbeten skall bedrivas 
med hänsyn till global och lokal miljö. Miljöplanen skall godkännas av beställaren 

 
Av miljöplanen skall framgå hur följande delar hanteras: arbetsmetodik, transporter, 
kunskap, materialhantering, källsortering samt omhändertagande av avfall, produktval och 
materialval  

 
AFC.343 Miljörevision  

 
Beställaren kan komma att utföra miljörevisioner för denna entreprenad. 
Entreprenören skall tillhandahålla erforderlig dokumentation samt i övrigt medverka vid 
revisionen, kostnader härför skall ingå i anbudet. 

 
AFC.3511 Beställarens kvalitetsansvarige 
 

Beställarens kvalitetsansvarige är  
Thomas Åberg Tel: 0920-29 31 66 

 Mobil 070-263 31 66 
 Fax 0920-43 52 43 
 E-post thomas.aberg@tekn.lulea.se 

 
AFC.3512 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
 

Skall anges i anbudet. 
 
AFC.3522 Entreprenörens kvalitetsplan 
 

Entreprenören skall upprätta en projektanpassad kvalitetsplan till 1:a byggmötet. 
Kvalitetsplanen skall godkännas av beställaren. 

 
AFC.353 Kvalitetsrevision 
 

Beställaren kan komma att utföra kvalitetsrevisioner för denna entreprenad. 
Entreprenören skall tillhandahålla erforderlig dokumentation samt i övrigt medverka vid 
revisionen, kostnader härför skall ingå i anbudet. 

 
AFC.354 Projektgenomgång 
 

För att informera om projektet och beställarens val av konstruktioner o d kommer 
projektgenomgång att hållas inom två veckor efter beställning av entreprenaden. 
Entreprenören med berörd del av sin personal skall delta i projektgenomgången. 
Beställaren kommer att låta iordningställa för genomgången lämpligt informationsmaterial. 
Beställaren tillser att berörda konsulter kommer att närvara. 
Beställaren kallar till genomgången och svarar för protokollföring. 
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AFC.356 Provning 
 

Provningsprotokoll är en förutsättning för slutbesiktning. 
 
AFC.361 Samordning av arbeten 
 

Med ändring av AB 92 kap 3 § 12 föreskrivs: 
Att entreprenören övertager beställarens skyldighet att svara för samordningen enligt 
arbetsmiljölagen och AFS 1993:3 

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

Entreprenören skall svara för den samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och 
olycksfall på det gemensamma arbetsstället som föreskrivs i arbetsmiljölagen. 
Entreprenören skall innan igångsättning av arbetena, genom anslag informera om vem som 
kommer att svara för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det 
gemensamma arbetsstället. 

 
AFC.371 Av entreprenören förd dagbok 
 

Godkännande eller signering av dagboksblad utgör icke i sig grund för att av entreprenören 
noterat ändrings- eller tilläggsarbete därmed godkänts av beställaren. Godkännandet eller 
signeringen utgör endast bevis om att arbetet som sådant utförts och utgör verifiering över 
ianspråktagen arbetsstyrka, vara och hjälpmedel. 
Entreprenören skall till beställaren överlämna en (1) kopia av dagboksbladen vid 
signeringen. 
Beställaren, hans ombud eller hans kontrollanter äger rätt att även i dagboken föra in 
kompletterande uppgifter, göra tillägg eller eljest föra in uppgifter av värde för framtiden. 
Vid oenighet om visst förhållande, skall båda parters uppfattning antecknas. 
Entreprenören skall föra dagbok och provningsjournal för betongarbeten. 
Vid sprängningsarbeten skall entreprenören föra sprängjournal. 

 
AFC.382 Byggmöten  
 

Byggmöten beräknas hållas en (1) gång i veckan. 
Beställaren kallar till byggmöte och svarar för protokollföring.  
Entreprenören kallar berörda underentreprenörer 

 
AFC.41 Tidplan   
 

Översiktlig tidplan skall lämnas på beställarens begäran innan anbud antas. 
Entreprenören skall senast inom två (2) veckor efter beställning upprätta och tillhandahålla 
en samordnad detaljerad produktionstidplan som redovisar hur hans och övriga 
entreprenörers arbete inom arbetsområdet skall bedrivas. Kvalitetskritiska kontroller ska 
vara inplanerade i tidplanen. 
Den samordnade tidplanen skall vara beställaren tillhanda innan första dellikvid 
faktureras. 
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AFC.42 Igångsättningstid 
 

Planerad byggstart, 2006-05-23 
 

AFC.44 Färdigställandetider 
 

Entreprenaden i sin helhet skall vara klar för slutbesiktning, 2006-06-17 
 

AFC.45 Förändring av kontraktstiden 
 

Med ändring av AB 92 föreskrivs: 
Om parterna träffat överenskommelse om ersättningsreglering för ändring eller 
tilläggsarbete, skall överenskommelsen anses innebära att ändringen eller tilläggsarbetet 
skall utföras utan förlängning av kontraktstiden, såvida inte annat uttryckligen avtalats. 

 
AFC.461 Garantitid för entreprenaden 
 
 Garantitiden skall vara tjugo (5) år  

 
AFC.462 Särskild varugaranti 
 

I de fall varugarantier sträcker sig längre än garantitiden för entreprenaden skall 
garantisedel avseende sådan varugaranti överlämnas till beställaren vid slutbesiktning. 

 
AFC.511 Vite vid försening 
 

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp 
motsvarande …. % av den sammanlagda kontraktssumman för generalentreprenaden för 
varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av entreprenaden i dess helhet fördröjs. 

 
AFC.512 Prestandavite 
 

Om kontrakterade prestanda inte uppnåtts är beställaren berättigad att erhålla ett vite 
motsvarande hela den merkostnad som beställaren åsamkas för att uppnå utseendemässiga 
och tekniska funktioner. 

 
AFC.513 Vite vid skada på vegetation 
 

Vid skada på träd och naturmark som skall behållas utgår särskilt vite enligt följande: 
30 000 kr/solitära träd med Ø>10 cm på höjden 1.5 m över mark 
5 000 kr/träd i bestånd 
1 000 kr/100 m² naturmarksyta 

 
AFC.516 Vite vid underlåtenhet att följa trafiksäkerhetsanordningar   
 

Om trafikanordningsplan ej följs eller personal inte använder varselklädsel inom 
arbetsområdet, utgår särskilt vite enligt följande: 
3 000 kr/ tillfälle då trafikanordningsplan ej följs.  
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1 000 kr/ tillfälle då personal inte bär varselklädsel. 
 
AFC.533 Ansvar mot sidoentreprenör 
 

Beställaren/beställarens ombud ansvarar inte för skadan eller tidförskjutning som 
sidoentreprenören eller tredjeman vållar entreprenören. Entreprenören skall rikta sitt krav 
direkt till den skadevållande sidoentreprenören eller till tredjeman. 
På motsvarande sätt är entreprenören skyldig att ersätta sidoentreprenören för skada eller 
tidsförskjutning som entreprenören vållar denne. 

 
AFC.54 Försäkring  
  

Entreprenören skall teckna och vidmakthålla försäkringar enligt AB 92 kap 5 § 22. 
Försäkringsbevis skall utan dröjsmål efter beställning överlämnas till beställaren och 
därefter under avtalstiden årligen uppvisas.  

 
AFC.55 Ansvar för brandskydd 
 

Entreprenören svarar för att beställarens försäkringsvillkor för heta arbeten följs under 
genomförandet av entreprenaden. Entreprenören ansvarar även för att underentreprenörer 
följer villkoren. 
Entreprenören svarar för brandbevakning efter Heta arbeten. 

 
AFC.551 Beställarens brandskyddsansvarige 
 

Beställaren överlåter brandskyddsansvaret till entreprenören. 
 

AFC.552 Entreprenörens brandskyddsansvarige 
 
AFC.553 Samordning av brandskydd 
 
AFC.61 Ersättning 
 

Ändrings- och tilläggsarbeten regleras enligt följande: 
I första hand enligt a´-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 visst arbetsslag, bestäms sådant a´-pris genom 
förhandling 
För generalentreprenörens indirekta kostnader för ändringar eller tillägg i 
underentreprenader görs ett påslag med för denna med i anbudet angivet 
entreprenörsarvode. 
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Debiteringsgrunder för mark- och byggnadsarbeten 

 
Enligt av entreprenören prissatt mängdförteckning/ a´-prislista. Priserna i a´-prislista/ 
mängd-förteckning skall avse fullt färdiga arbeten och innefatta entreprenörens samtliga 
kostnader jämte vinst.  
 
 
Löpande räkning 
 
För arbeten, som enligt överenskommelse skall utföras på grundval av självkostnader 
enligt AB 92 kap 6, skall procentsatsen för entreprenörsarvode enligt § 7.8 resp § 7.9 
liksom för underentreprenaden/er (§ 7.5) anges i anbudet. 
På underentreprenad/er äger generalentreprenören 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 formulär SBEF 
15/95 med tillhörande bilagor. 
 

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 samt enligt mät- och 
ersättningsbestämmelserna MER 2002-Anläggning. 
Uppmätning av utfört arbete sker gemensamt av beställare och entreprenör.  
Entreprenören kallar. 

 
AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader 
 

Samtliga rese-, restids- och traktamentskostnader skall ingå i anbudssumman 
 

AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
 

Kontraktssumman skall ej indexregleras.  
 

AFC.62 Betalning 
 

Faktura får endast uppta arbeten som utförts då fakturan utställes. Betalningstiden skall 
vara 30 dager efter det beställaren erhållit godkänd faktura. 

 
AFC.622 Betalningsplan 
 

Kontraktsumman erläggs enligt betalningsplan och mot faktura. 
Betalningsplan skall utan dröjsmål överlämnas till beställaren efter erhållen beställning. 
Betalningsplanen skall upprättas enligt de grunder som anges i AB 92 kap 6 § 10 andra 
stycket. Betalningsplanen skall ange storleken av utbetalningsposter efter avdrag av 
innestående medel. Aktiviteterna ska vara lätta att stämma av. 
Återstoden erläggs efter godkänd slutbesiktning. 
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AFC.624 Fakturering 
 

Faktura tillställs beställaren i ett (1) original med en (1) kopia under adress: 
Luleå Kommun  
Tekniska förvaltningen 
971 85  LULEÅ 

 
Entreprenören får inte skicka fakturan oftare än en gång i månad. Faktura skall bl.a. 
innehålla: 
Beställarens projektnamn: GC-Bro Storhedens Handelsområde  
Faktura märkt: ”Slutfaktura” 

• Ackumulerat belopp 
• Betalningsplanens positionsnummer för aktuell betalning/ Avstämd 

betalningsplan, specifikation på utfört arbete 
• Avdrag för innehållet belopp 
• Entreprenörens organisationsnummer 
Faktura mottagen senare än 14 dagar före eller under arbetsplatsens och 
beställarens ordinarie semester respektive juluppehåll förfaller till 
betalning först 30 dagar efter densamma. 
 

AFC.629 Mervärdesskatt 
 

Mervärdesskatt skall debiteras beställaren i entreprenörens slutfaktura och omfatta all 
mervärdesskatt på entreprenadsumman. 

 
AFC.631 Säkerhet till beställaren 
 

Säkerhet skall utgöras av bankgaranti och skall ej vara tidsbunden. Den skall vara 
beställaren tillhanda i god tid före första faktureringen. 
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AFC.711 Besiktningsplan 
 

Entreprenören skall i samråd besiktningsmannen upprätta en besiktningsplan som visar 
tider för produktionsanpassade förbesiktningar. 

 
AFC.712 Förbesiktning 
 

 Förbesiktning skall utföras i form av produktionsanpassade förbesiktningar, se AFC.711. 
 

AFC.713 Slutbesiktning  
 

För att slutbesiktning skall kunna ske, krävs bla att relationshandlingar enl AFC.25 är 
granskade och godkända av beställaren samt att protokoll från provningar finns 
tillgängliga. 

 
 

AFC.716 Efterbesiktning 
 

Maximalt en efterbesiktning per besiktning kommer att göras. Samtliga kostnader härför 
kommer att debiteras entreprenören. 
Fel som ej åtgärdats efter efterbesiktningen får åtgärdas genom beställarens försorg, på 
entreprenörens bekostnad. 

 
AFC.9 Tvist 
 

Med ändring av AB 92 kap 9 § 1 föreskrivs: 
Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol. 
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AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 
 
AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel 
 

Placering och uppställning av allmänna hjälpmedel skall ske i samråd med beställaren. 
 

AFH.11 Placeringsritning som upprättas av entreprenören 
 

Entreprenören upprättar i samråd med beställaren ritning över placering av allmänna 
hjälpmedel och disposition av arbetsområdet. Utbredning utöver arbetsområdet får ej 
förekomma. 

 
AFH.29 Övriga bodar 
 

Entreprenören tillhandahåller lokal för byggmöten 
 

AFH.3 Tillfällig väg och plan 
 

Tillfälliga vägar skall i största möjliga mån sammanfalla med objektets färdiga hårdgjorda 
ytor.  
Gångytor som trafikeras av funktionshindrade skall utföras med ett slätt och stenfritt 
underlag anpassat till rullstol. Ramper, max.lutn 1:12   

 
AFH.41 Tillfällig elförsörjning 
 

Anslutningspunkt och leveransvillkor enligt överenskommelse med nätägaren. 
Entreprenören föranstaltar om och ombesörjer mätanordning. 

 
AFH.42 Tillfällig va-försörjning 
 

Anslutningspunkt och leveransvillkor enligt överenskommelse med beställaren.  
 

AFH.51 Skydd av arbete 
 
AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt mm 
 
AFH.53 Skydd av vegetation 
 
AFH.55 Skydd av egendom 
 
AFH.61 Ställningar mm 
 
AFH.62 Arbetarskyddsanordningar 
 
AFH.81 Mätutrustning 
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AFH.91 Skyltställning och orienteringstavla 
 

[Textförfattaren kontrollerar skyltutformning med projektledaren.] 
Om entreprenören avser att uppsätta skylt/ skyltställning skall entreprenören även bekosta 
skylt för beställaren. Utformning i samråd med beställaren. 
Entreprenören skall svara för att övriga intressenter i projektet ges möjlighet att få skylta 
med sina namn. All administration kring detta skall ombesörjas av entreprenören. 
Entreprenören ombesörjer erforderliga bygglov för skylt och skyltställning. 
En månad efter slutbesiktning skall entreprenören ombesörja nedmontering och 
borttransport av skylt och skyltställning.

 

AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 
 
AFJ.3 Ursparning, håltagning och igensättning 
 
AFJ.43 Dammskydd 
 

Jordupplag skall skyddas, så att dammspridning ej sker. 
 

AFJ.71 Länshållning 
 

Alla kostnader för länshållning skall ingå i anbudet. 
 

AFJ.72 Renhållning 
 
AFJ.752 Slutrengöring 
 
AFJ.76 Återställande av mark 
 
AFJ.8 Utsättning 
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 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

           
  MÄNGDBESKRIVNINGAR         
  Arbetet är mängdbeskrivet  enligt följande:         
           
  GENERELLT         
  Denna mängdbeskrivning ansluter till AnläggningsAMA 98.         
  Mängdbeskrivningens slutsumma skall överensstämma med         
  anbudssumman         
           
  MÄT- OCH ERSÄTTNINGSREGLER         
  Mät- och ersättningsreglering skall ske enligt MER 2002 Anläggning, Mät-         
  och ersättningsreglering - anläggning         
           
  ALLMÄNT           
  Á-pris           
  Priset skall avse samtliga kostnader inklusive kostnader för räntor,           
  administration och vinst för i kontrakthandlingars mening färdig enhet av           
  arbeten, men exklusive mervärdeskatt.           
             
  I mängdförteckningen använda symboler har följande betydelse:           
  Reglerbar mängd R R         
  Oreglerbar mängd OR OR         
             
  Ersättning skall vara inkalkylerad i övriga arbeten enligt "Gemensamma           
  bestämmelser" eller vara inkalkylerad i annan kod och rubrik enligt           
  Komplettering av ersättningsregeln  under aktuell kod och rubrik - - - - - - - -   
  Endast á-pris skall anges  R 0   -   
  Endast belopp skall anges __ __ __     
              



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg       
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

             
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING           
              
B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,           
  DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M           
              
C  TERASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M           
              
              
D *MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M           
              
P  APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER           
  RÖRLEDNINGSNÄT           
              
Y  MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
             



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

              
B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,           
  DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M           
              
BB  FÖRARBETEN           
              
BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D                   
  Inga nya undersökningar har gjorts utan dom av            
                   Kommunen tillhandahållna uppgifter har används och            
                                                       gäller som geotekniska undersökningar.           
              
BBB.1  Mark- och vattenförhållanden m m           
              
BBB.11  Topografiska förhållanden           
  Redovisas på plan och profilkartor           
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  
 
 
             



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

              
BBB.13  Geotekniska förhållanden           
  I den geotekniska undersökningen som Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen har gjort           
  på den aktuella platsen så kan man läsa: Den naturliga avsatta jorden består överst av ett            
  tunt lager skogstorv eller matjord. Under ytskiktet finns ett 4,7-5.0m tjockt växellagrat lager           
  av sandig silt, siltig sand och eller sand. Av sonderingsresultatet kan man utläsa en mycket           
  ojämn fasthet, från löst till mycket fast lagrad, detta beror troligen på sedimentens innehåll           
  av vatten.           
  Sedimenten underlagras av en fast lagrad morän.           
  Berg har ej påträffats vid gjorda undersökningar.           
              
  Schaktbarheten inom området bedöms vara god men siltinnehållet i såväl sediment som            
  morän gör att man får räkna med flacka schaktslänter i lutning 1:2 för schakter som står           
  öppna under lång tid.           
              
  Förekommande jordarter är starkt flytbenägna i vatten mättat tillstånd, varför            
  flytjordsproblem kommer att uppstå vid schaktning under grundvattenytan eller i           
  samband med riklig nederbörd.           
              
  Flytjordsproblem och bottenuppluckring kan även orsakas av vibrationer från arbetsfordon           
  därför får ej schaktbotten trafikeras och allmän försiktighet iakttagas.           
              
BBB.14  Geohydrologiska förhållanden           
  Se Tekniska beskrivningen.           
              
BBB.3  Befintliga anläggningar m m           
  Se Tekniska beskrivningen.           
              
BBB.32  Befintliga ledningar           
  Kända befintliga El-, Tele-, och Optokablar samt fjärrvärme finns markerade på           

  

ritningarna. 
 
 
 
           



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

              
BBD  INMÄTNINGAR           
              
              
BBD.1  *Inmätning av mark, anläggning m m           
              
              
BBD.13  Inmätning av ledningar           
  I god tid före schaktningsarbetenas påbörjande, skall entreprenören, för           
  lokalisering av ledningar, kontakta respektive ledningsägare och           
  beställaren.           
  Påträffas vid lokalisering och schakt ledningar som icke angivits i           
  handlingarna skall detta omedelbart anmälas till beställaren som           
  identifierar ledningen och beslutar om eventuellt erforderliga åtgärder.           
              
              
              
BBE  UTSÄTTNINGAR          
             
BBE.13  Utsättning för väg - (bro) __ __ __ __   
  Utsättning skall utföras från fix och polygonpunkter som finns i objektets närhet.           
  Koordinater tillhandahålls av beställaren.           
              
              
BBE.16  Utsättning för ledning           
  Utförs av ledningens ägare, beställning sker av entreprenören.           
            
       
       
       
       
              



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

              
BC  HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M          
             
BCB  *HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING - - - -   
  Se Tekniska beskrivningen.           
             
BCB.1 Hantering av vatten          
             
BCB.11  *Tillfällig avledning av vatten          
  Se Tekniska beskrivningen.          
             
BCB.3  *Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning          
  Se Tekniska beskrivningen.          
             
BCB.31  Åtgärd för rörledning i mark          
  Befintliga ledningar skall skyddas mot skada under          
  byggnadstiden.          
  Lägen för va-ledningar, fjärrvärmeledningar inklusive anordningar          
  redovisas på ritningar.          
  Ytterligare ledningar kan finnas inom arbetsområdet.          
  Det åligger därför entreprenören att söka kontakt med respektive          
  ledningsägare innan arbetet påbörjas för exakt lokalisering av ledningar etc. __ __ __ __   
             
BCB.32  Åtgärd för el- och telekablar o d i mark           
  Med kablar avses:           
  Signal-, opto, el- och telekablar förlagda enskilt, i           
  kabelstråk, kabelrör eller kanalisation.           
             
  Innan schaktningsarbetet sätts igång skall utsättning           

  

begäras av resp ledningsägare. 
 
 - - - -   



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

             
BCB.4  Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m          
    - - - -   
BCB.4 Tillfälligt skydd av mark, vegetation, mätpunkt mm          
             
BCB.45 Åtgärder för mätpunkt od          
  Se Tekniska beskrivningen.          
             
BCB.5 Åtgärd vid skada på vegetation          
             
BCB.7  *Åtgärd för allmän trafik          
  Se Tekniska beskrivningen          
             
BCB.713  *Tillfällig trafikanordning          
  Skall vara enligt trafikanordningsplan. __ __ __ __   
             
BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING          
             
BEB FLYTTNING          
             
BEB.11 Flyttning av stolpe, staket, skylt mm          
             
BED  RIVNING          
              
BED. 12  *Rivning av väg, plan o d           
  Se Tekniska beskrivningen           
              
            
       
       
       
              



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

             
BED.121 Rivning av beläggning på väg, plan od           
              
BED.1214  Rivning av bitumenbundna lager           
  Transport till av Kommunen anvisad plats.           
              
BED.12141  Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken           
  Befintlig beläggnings tjocklek är ca 30-40 mm.           
  Sågning mot kvarvarande beläggning, 30-40 mm  R m 17 0.00 0.00   
  Rivning av beläggning, (gc ca 30-40 mm) R m2 275 0.00 0.00   
              
BED.15  Rivning av anläggningskompletteringar i mark          
             
BED.1511 Rivning av kantstöd med motstöd av grus          
  Kantstöd i refug och del av kantstöd i vägbanekant vid befintligt övrgångställe.  R m 74 0.00 0.00   
  Avser granit (RV2)           
              
BED.153 Rivning av skyltstolpe           
  Stolpar, fundament, vägmärken rives och sparas.           
  Skall förbli beställarens egendom.           
              
BED.1554 Rivning av belysningsstolpe           
  Skall ske i samråd med Luleå Energi Elnät AB.           
              
BFD.12 Stubbrytning inom område för väg, plan od           
  Se Tekniska beskrivningen.           
              

BF 

TRÄDFÄLLNING, RÖJNING MM 
 
 
 
 
           



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

             
BFB TRÄDFÄLLNING           
              
BFC RÖJNINIG           
              
BFD BORTAGNING AV STUBBAR           
              
BFD.12 Stubbrytning inom område för väg, plan od           
  Se Tekniska beskrivningen.           
              
BFD.14 Stubbrytning där befintlig mark skall bibehållas           
  Se Tekniska beskrivningen.           
              
BFE  *BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN R m³   0 0   
  Se Tekniska beskrivningen.           
              
C  TERASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M          
             
CB  JORDSCHAKT          
  Storhedens handelsområde, Storhedsvägen         
           
CBB.1 Jordschakt för väg, plan od samt vegetationsyta          
            
CBB.11 Jordschakt för väg, plan od          
  Vid terrassering för hårdgjorda ytor skall terrassbotten dras 500mm utanför          
  tänkt asfaltkant, kantstöd etc.          
             
       
       
       
       
              



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

              
CBB.112 Jordschakt kategori C för väg, plan od samt sammansatt yta           
  Fall A. R m³ 560       
  Fall B. R m³ 823       
              
CBB.12 Jordshakt för utskiftning, utspetsning och utjämning för väg, plan od           
  Utspetsning skall påbörjas och avslutas vinkelrätt mot vägens längdriktning.           
  Vid utspetsning i terrass med homogent tjällyftande egenskaper skall utspetsning           
  utföras med längd 8m.           
              
CBB.5 Jordschakt för bro, brygga, kaj kassun od           
              
CBB.51 Jordschakt för grundläggning av bro           
              
CE  *FYLLNING , LAGER I MARK M M           
              
CEB FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO MM           
              
CEB.11  Fyllning för väg, plan o d           
              
CEB.1122  *Fyllning kategori B med jord- och krossmaterial för väg, plan o d           
              
CEB.11222 Fyllning kategori B med bland- och finkornig jord för väg, plan od           
  Fall A.           
              
CEB.4 Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj kassun mm           
              
CEB.41 Fyllning för grundläggning av bro      
 
 
 
       



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

              
CEB.414 Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för grundläggning av bro           
              
CEB.5 Fyllning mot byggnad, bro, mur od           
              
CEB.523 Fyllning med grus eller gruskrossmaterial mot bro, mur od           
              
CEB.53 Fyllning mot fundament           
              
D MARKÖVERBYGGNADER, AVLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR MM           
              
DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST MM           
              
DBB LAGER AV GEOTEXTIL           
              
DBB.1 Materialskiljande lager av geotextil           
              
DBB.131 Materialskiljande lager av geotextil, under överbyggnad för väg, plan, bro            
  Geotextilduken skall icke vara vävd och av bruksklass 3           
              
DC MARKÖVERBYGGNADER           
              
DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN OD           
              
DCB.2 Förstärkningslager för väg, plan od           
              
              
       
       
       
       
              



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

              
DCB.214 Förstärkningslager av hyttsten           
  Utförs av sorterad hyttsten 0-63mm.           
  Fall A. R m³ 422 0 0   
              
DCB.3 Obundet bärlager för väg plan od           
              
DCB.31  *Obundet bärlager till belagda ytor           
  Bärlagergrus 0-30           
  Fall A R m3 109 0 0   
              
DCB.6 Stödremsa för väg, plan od           
              
DCB.61 Stödremsa av obundet bärlager till belagda ytor           
              
DCB.612 Stödremsa av obundet bärlager kategori B för väg, plan od           
  Se Tekniska beskrivningen. R m³ 6 0 0   
              
DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER KATEGORI B FÖR VÄG,            
  PLAN OD           
              
DCC.2  *Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d           
  Provborrning kommer beställaren att utföra av överbyggnadslagren för att            
  säkerhetställa beställda lagertjocklekar. Kostnad för detta bekostas av beställaren.           
              
              
            
            
       
       
       
              



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

              
DCC.24 Bitumenbundna slitlager           
              
DCC.2411 Slitlager av tät asfaltbetong (ABT)           
              
DCC.24111 Slitlager av tät asfaltbetong vid nybyggnad           
  Bindemedel B160-220, kulkvarnsvärde <14.           
  Maskinavjämning, ABT 11.           
  ABT 11, 32mm R ton 94 0 0   
              
DE  ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR          
             
DEE *VÄG- OCH YTMARKERINGAR           
              
DEE.1 Väg- och ytmarkeringar med markeringsmassa           
  Markeringsmassan avlägsnas på erforderligt sätt från vägbanan.            
  Avser befintligt övergångställe           
              
DEF  FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M           
              
DEF.2311  *Skylt för brunn, avstängningsanordning m m           
  Kommunens standard skall gälla, skyltar skall uppsättas på belysningsstolpar el d.           
  Nya brunnar distanseras.  R st   0.00 0.00   
              
DEN  *KABELSKYDD I ANLÄGGNING           
            
DG  ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN           
  
 
 
 
             



   

 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

              
DGB ÅTRSTÄLLNINGSARBETEN I MARK           
              
DGB.1 Återställande av väg, plan od           
              
DGB.16  Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager           
  Avser återställning av obundet bärlager efter rivning av refug.           
  Slitlager ingår i mängd för nyanläggning.           
  Bärlagergrus, 0-30  R m2 51 0.00 0.00   
  Slitlager ABS 16, 40mm R m2 51 0.00 0.00   
              
DGB.3  Återställning av vegetationsyta           
              
DGB.33 Återställande av naturmarksyta           
              
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
       
       
              



   

 

 
 

 Luleå kommun      
 Storhedens handelsområde, Storhedsvägen      
 MÄNGDBESKRIVNING Bro GC-väg      
AMA  TEXT  Enhet  Mängd  A-pris  Summa  Anm. 

    OR/R      
A-pris x 
mängd   

              
  Timersättningar           
              
  Arbetsmaskiner och fordonstyp           
  _______________________________________________   kr/tim 0    -   
  _______________________________________________ kr/tim 0    -   
  _______________________________________________  kr/tim 0    -   
  _______________________________________________ kr/tim 0    -   
  _______________________________________________  kr/tim 0    -   
  _______________________________________________  kr/tim 0    -   
  _______________________________________________  kr/tim 0    -   
              
  Personal kategori           
  _______________________________________________  kr/tim 0    -   
  _______________________________________________  kr/tim 0    -   
  _______________________________________________  kr/tim 0    -   
  _______________________________________________  kr/tim 0    -   
  _______________________________________________  kr/tim 0    -   
  _______________________________________________  kr/tim 0    -   
  _______________________________________________  kr/tim 0    -   
              
  Överskottsmassor           
              

  Avgående kostnad för transport  
kr 

m3/km         
              

  Tillkommande kostnad för transport  
kr 

m3/km         
              
 SUMMA TIMERSÄTTNINGAR OCH ÖVERSKOTTSMASSOR       
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Text:  För kännedom text under rubriker gäller som tillägg till AMA- koder 

 

 

 

 
B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 

FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM. 
 
BB  FÖRARBETEN 
 
BBB  Utförd undersökning od 

Inga nya undersökningar har gjorts utan dem av Kommunen 
tillhandahållna uppgifter har används och gäller som geotekniska  
undersökningar. 

 
BBB.1 Mark- och vattenförhållanden 
 
BBB.11 Topografiska förhållanden 
 Redovisas på plan och profilkartor 
 
BBB.13 Geotekniska förhållanden 
 I den geotekniska undersökningen som Luleå Kommun Tekniska 

Förvaltningen har gjort på den aktuella platsen så kan man läsa: 
 Den naturliga avsatta jorden består överst av ett tunt lager skogstorv 

eller matjord. Under ytskiktet finns ett 4,7-5,0m tjockt växellagrat 
lager av sandig silt, siltig sand och eller sand. Av sonderingsresultatet 
kan man utläsa en mycket ojämn fasthet, från löst till mycket fast 
lagrad, detta beror troligen på sedimentens innehåll av vatten. 
Sedimenten underlagras av en fast lagrad morän. 
Berg har ej påträffats vid gjorda undersökningar. 

 
Schaktbarheten inom området bedöms vara god men siltinnehållet i 
Såväl sediment som morän gör att man får räkna med flacka 
schaktslänter i lutning 1:2 för schakter som står öppna under lång tid. 

 
Förekommande jordarter är starkt flytbenägna i vattenmättat tillstånd, 
varför flytjordsproblem kommer att uppstå vid schaktning under 
grundvattenytan eller i samband med riklig nederbörd. 
Flyjordsproblem och bottenuppluckring kan även orsakas av 
vibrationer från arbetsfordon därför får ej schaktbotten trafikeras och 
allmän försiktighet iakttagas. 

 
BBB.14 Geohydrologiska förhållanden 
 Vid mätningar 960530 noterades i borrpunkt 31B/505 grundvattenytan 

till -0,34 och i borrpunkt 31B/507, -0,39 vilket motsvarar ca 4,5m 
 under markytan. Notera att grundvattennivån ligger cirka 0,5m under 
dikesbotten på Storhedsvägen. 
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BBB.3 Befintliga anläggningar mm. 
 Befintliga diken och dagvattenledningar. Vattennivån i brunnarna har 

inte kontrollerats. 
 
BBB.32 Befintliga ledningar 
 Kända befintliga El-, Tele- och Optokablar samt fjärrvärmeledning 

finns markerade på ritningarna. 
 
 
BBD INMÄTNINGAR 
 
BBD.13 Inmätning av ledningar 
 Före schaktningsarbetena påbörjas skall entreprenören kontakta 

respektive ledningsägare och beställaren för lokalisering av ledningar. 
påträffas vid lokalisering och schakt ledningar som inte angivits i 
handlingarna skall detta omedelbart anmälas till beställaren som 
identifierar ledningen och beslutar om eventuella åtgärder. 

 
BBE UTSÄTTNINGAR 
 
BBE.13 Utsättning av väg - (bro) 
 Utsättning skall utföras från fix och polygonpunkter som finns i 

objektets närhet. Koordinater tillhandahålls av beställaren. 
 
BBE.16 Utsättning av ledning 
 Utförs av ledningens ägare, beställning sker av entreprenören. 
 
BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH 

ÅTGÄRDER MM. 
 
BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING 

Byggtrafik, anordnande av upplag, eldning o d får inte förekomma på eller i sådan närhet 
av markytan, byggnad, vegetation eller anläggning som skall bevaras, att skada uppstår. 
Tillfälliga anordningar för skydd o d skall tas bort senast vid tidpunkten för 
slutrengöring. 

 
BCB.1 Hantering av vatten 
 
BCB.11 Tillfällig avledning av vatten 
 Vatten skall avledas så att vattensamlingar, erosion, upptryckning och 

uppluckring i schakter mm förhindras och att område med befintlig 
växtlighet och jord som skall bevaras eller tas till vara inte skadas 
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BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd mm av ledning 
Behov av till fälliga åtgärder för ledning, såsom friläggning, flyttning, uppallning, 
hängning mm, utöver dem som angetts av beställaren, skall utan dröjsmål anmälas till 
ledningsägaren och beställaren för godkännande. 

 
BCB.31 Åtgärder för rörledning i mark 
 Befintliga ledningar skall skyddas mot skada under byggnadstiden. 
 Lägen för VA-ledningar, fjärrvärmeledningar inklusive anordningar 

redovisas på ritningar. 
Ytterliggare ledningar kan finnas inom arbetsområdet. 
Det åligger därför entreprenören att söka kontakt med respektive 
ledningsägare innan arbetet påbörjas för exakt lokalisering av 
ledningar etc. 

 
BCB.32 Åtgärder för el- och telekablar od i mark 
 Med kablar avses: Signal-, opto, el- och telekablar förlagda enskilt, i 

kabelstråk, kabelrör eller kanalisation. 
 

Innan schaktningsarbetet sätts igång skall utsättning begäras av resp. 
Ledningsägare. 
 

BCB.4 Tillfällig skydd av mark, vegetation, mätpunkt mm 
 
BCB.43 Inbrädning av träd, påkörningsskydd 
    
 
BCB.45 Åtgärder för mätpunkt od 
 Mätpunkt som ligger inom mätområdet för schakt och arbete skall 

säkerhetsställas. Vid eventuell skada skall beställaren omedelbart 
informeras och mätpunkten skall på plats märkas att den inte är aktuell. 

 
BCB.5 Åtgärd vid skada på vegetation 
 
BCB.7 Åtgärd för allmän trafik 
 Entreprenören skall utföra tillfälliga trafikanordningar så att trafiken på 

Storhedsvägen och den aktuella gång och cykelvägen kan passera 
arbetsplatsen på ett betryggande sätt. 
Trafiken på Storhedsvägen skall fortgå hela tiden, mer än halva vägen 
får ej stängas av. 
Trafikanordningsplan kommer att krävas av entreprenör. 
Trafikanordningsplanen ska visa typ av separeringsmaterial, skyltar, 
avstägningsanordningar, blinkfyrar mm. Som kommer att användas i 
entreprenaden. 
Planen skall även visa eventuella trafikomläggningar samt också ange 
namn och journummer till den person som ansvarar för skötsel och 
underhåll av trafikanordningen. 
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BCB.713 Tillfällig trafikanordning 
 Skall vara enligt trafikanordningsplan. 
 
BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 
 
BEB FLYTTNING 
 
BEB.11 Flyttning av stolpe, staket, skylt mm 
 
BED RIVNING 
 
BED.12 Rivning av väg, plan od 
 Vid rivning av väg, plan el dylikt skall olika material skiljas, sorteras 

och transporteras till närmaste godkända återvinningsanläggning om 
det inte kan återanvändas på byggarbetsplatsen. 

 
BED.121 Rivning av beläggning på väg, plan od 
 
BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager 
 Transport till av Kommunen anvisad plats. 
 
BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager 
 Befintlig beläggnings tjocklek är ca 30-40mm. 
 Sågning mot kvarvarande beläggning, 30-40mm. 
 Rivning av beläggning, (gc ca 30-40mm). 
 
BED.15 Rivning av anläggningskompletteringar i mark 
BED.1511 Rivning av kantstöd med motstöd av grus 
 Kantstöd i refug och del av kantstöd i vägbanekant vid befintlig 

övergångställe. 
Avser granit (RV2). 

 
BED.153 Rivning av skyltstolpe 
 Stolpar, fundament, vägmärken rives och sparas. 
 Skall förbli beställarens egendom. 
 
BED.1554  Rivning av belysningsstolpe 
 Skall ske i samråd med Luleå Energi Elnät AB 
 
BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING MM 
 
BFB TRÄDFÄLLNING 
 
BFC RÖJNING 
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BFD BORTTAGNING AV STUBBAR 
 
BFD.12 Stubbrytning inom område för väg, plan od 
 Stubbar får inte förekomma närmare än 1m från släntkrön bakslänt. 
 Stubbrytning skall utföras ned till nivå 2,0m under färdig yta, dock ned 

till minst 1,0m under terrassyta. 
 
BFD.14 Stubbrytning där befintlig mark skall bibehållas 
 Stubbrytning skall utföras inom angivet område. 

Hål efter stubbar skall fyllas med jord som är lik den på platsen befintliga. Markytan 
jämnas av. Hjulspår o d efter arbetsredskap luckras upp och jorden jämnas till i nivå med 
omgivande mark. 

 
BFE BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN 

Markvegetation skall tas av tillsammans med förnaskikt, rötter och underliggande 
jordmån. Markvegetation och jordmån skall tas av där materialet skall användas för 
vegetationsetablering och där underliggande jord skall schaktas och användas till 
fyllning. Materialet schaktas för sig och får inte blandas med övriga schaktmassor. 
 
Material som skall bli beställarens egendom skall läggas upp på anvisad plats. Övrigt 
material som inte skall återanvändas skall avlägsnas. 

 
C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, 

LAGER I MARK MM 
 
CB SCHAKT 
 
CBB JORDSCHAKT 
 
CBB.1 Jordschakt för väg, plan od samt vegetationsyta 
 
CBB.11 Jordschakt för väg, plan od 
 Vid terrassering för hårdgjorda ytor skall terrassbotten dras 500mm 

utanför tänkt asfaltkant, kantstöd etc. 
 

CBB.112 Jordschakt kategori C för väg, plan od samt sammansatt yta 
 Fall A. 
 Fall B. 
 
CBB.12 Jordschakt för utskiftning, utspetsning och utjämning för väg, 

plan od 
Utspetsning skall påbörjas och avslutas vinkelrätt mot vägens 
längdriktning. Vid utspetsning i terrass med homogent tjällyftande 
egenskaper skall utspetsning utföras med längd 8m. 
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CBB.5 Jordschakt för bro, brygga, kaj kassun od 
 
CBB.51 Jordschakt för grundläggning av bro 
 
 
CE FYLLNING, LAGER I MARK MM 
 
CEB FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO MM 
 
CEB.11 Fyllning för väg, plan od 
 
CEB.1122 Fyllning kategori B med jord- och krossmaterial för väg, plan od 
 
CEB.11222 Fyllning kategori B med bland- och finkornig jord för väg, plan 

od 
Fall A. 

 
CEB.4 Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj kassun mm 
 
CEB.41 Fyllning för grundläggning av bro 
 
CEB.414 Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för grundläggning av 

Bro 
 
CEB.5 Fyllning mot byggnad, bro, mur od 
 
CEB.523 Fyllning med grus eller gruskrossmaterial mot bro, mur od 
 
CEB.53 Fyllning mot fundament 
 
D MARKÖVERBYGGNADER, AVLÄGGNINGS- 
 KOMPLETTERINGAR MM 
 
DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST MM 
 
DBB LAGER AV GEOTEXTIL 
 
DBB.1 Materialskiljande lager av geotextil 
 
DBB.131 Materialskiljande lager av geotextil, under överbyggnad för väg, 

plan, bro od 
Geotextilduken skall icke vara vävd och av bruksklass 3. 
 

DC MARKÖVERBYGGNADER 
 
DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN OD 
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DCB.2 Förstärkningslager för väg, plan od  
 
DCB.214 Förstärkningslager av hyttsten 
 Utförs av sorterad hyttsten 0-63mm. 
 Fall A. 
 
DCB.3 Obundet bärlager för väg plan od 
 
DCB.31 Obundet bärlager till belagda ytor 
 Bärlagergrus 0-30mm. 
 Fall A. 
 
DCB.6 Stödremsa för väg, plan od 
 
DCB.61 Stödremsa av obundet bärlager till belagda ytor 
 
DCB.612 Stödremsa av obundet bärlager kategori C till belagda ytor 
 Material till stödremsa skall uppfylla krav enligt DCB.41. Andel 

okrossat material större än 8mm, bestämd enligt VVMB 602, skall vara 
mindre än 50 viktprocent. Stödremsa skall utföras i ett lager. Packning 
skall utföras enligt DCB.4. Tjocklek för stödremsan skall efter 
packning vara lika med bundna lagrets tjocklek. Fall A. 

 
DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, 

PLAN OD 
 
DCC.2 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan od 
 Provborrning kommer beställaren att utföra av överbyggnadslagren för 

att säkerhetställa beställda lagertjocklekar. Kostnad för detta bekostas 
av beställaren. 

 
DCC.24 Bitumenbundna slitlager 
 
DCC.2411 Slitlager av tät asfaltbetong (ABT) 
 
DCC.24111 Slitlager av tät asfaltbetong vid nybyggnad 
 Bindemedel B160-220, kulkvarnsvärde <14. 
 Maskinläggning, ABT 11 
 ABT 11, 32mm. 
 
DE ANLÄGGNINGKOMPLETTERINGAR 
 
DEE VÄG OCH YTMARKERINGAR 
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DEE.1 Väg- och ytmarkeringar med markeringsmassa 
 Markeringsmassan avlägsnas på erforderligt sätt från vägbanan. 
 Avser befintligt övergångställe. 
 
DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM 
 
DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning mm 
 Kommunens standard skall gälla, skyltar skall uppsättas på  
 belysningsstolpar el d. 
 
DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 
 
DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK 
 
DGB.1 Återställande av väg, plan od 
 
DGB.16 Återställande av väg, plan od med bitumenbundet slitlager 
 Avser återställning av obundet bärlager efter rivning av refug.  

Slitlager ingår i mängd för nyanläggning. 
Bärlagergrus, 0-30mm. 
Slitlager ABS 16, 40mm. 

 
DGB.3 Återställande av vegetationsyta 
 
DGB.33 Återställande av naturmarksyta 
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 B 21. Ritningsförteckning 
 
 
 
Ritningsnummer Ritningsinnehåll  Skala 
 
 
R.1  Situationsplan  1:800 
 
R.2  Befintlig situationsplan  1:800 
 
R.3  Profilritning   1:800 
 
R.4  Normalsektion  1:50 
 
R.5  Tvärsektion 0/001,3-0/030-0/060 1:100 
 
R.6  Tvärsektion 0/080  1:100 
 
R.7  Tvärsektion 0/115  1:100 
 
R.8  Tvärsektion 0/120  1:100 
 
R.9  Tvärsektion 0/140-0/160-0/180 1:100 
 
R.10  Tvärsektion 0/200-0/220-0/240 1:100 
 
R.11  Tvärsektion 0/260-0/280  1:100 
 
R.12  Tvärsektion 0/300-0/320  1:100 
 
R.13  Tvärsektion 0/340-0/360  1:100  
 



 

 

 




























