
  BROGRUPPEN   

  YTH  LULEÅ  SWEDEN   

 

Examensarbete YTH 
Dokument-ID PQM mall Upprättad av: Micke Lundin Skapande enhet: Brogruppen 
Datum 2002-04-25 Granskad av: Jörgen Gustavsson Utskriftsdatum: 2002-05-29 
Version A:1 Fastställd av  Håkan Snell   
 

 
 
 
 
 

Slutrapport 
 

BD57, Bro över Vitån vid Jämtön 
Väg 974 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPPMEDLEMMAR 
 
Jörgen Gustavsson 
Micke Lundin 
Håkan Snell 
Ronny Bohlin 
Johnny Sundberg 



SLUTRAPPORT 
2(19) 

 
 

 
Examensarbete  YTH 

Version B:1     2002-05-20 
 

 

 
 
Förord 
 
Vi är fem grabbar från Varberg i syd till Nikkala i norr som läser på YTH väg & 
anläggning vid Luleå tekniska universitet. I slutet av vår utbildning skall vi utföra ett 
examensarbete. Under tiden dec 2001 t.o.m maj 2002 har vi i vårat examensarbete 
arbetat fram ett lösningsförslag på en ny bro över Vitån vid Jämtön åt Vägverket region 
norr. 
 
Vi vill härmed passa på att tacka alla som har hjälpt oss på vägen att nå mot vårt slutmål. 
 
Martin Lindmark Examinator YTH 
Eugen Karlsson Vägverket region norr 
Erik Vallin Vägverket region norr 
Åke ”Lillefar” Karlsson Projektfabriken 
Hans-Erik Gram Cementa AB 
Pär Johansson LUTH 
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Sammanfattning 
 
I den här rapporten som syftar till att säkerställa framkomligheten och öka 
trafiksäkerheten på väg 974 över Vitån har vi arbetat enligt PQM (Project Quality 
Management) metoden med Vägverket som kund och de boende samt trafikanter vid 
Jämtön som slutanvändare. Under projekteringstiden har Martin Lindmark (YTH) 
fungerat som styrgrupp. 
 
I vår rapport, som har målet att skapa en normenlig överfart av Vitån har vi jämfört 
följande alternativa lösningar: rörbro, lagerbro, plattrambro samt renovering av den 
befintliga bron. 
 
Som parametrar vid utvärderingen av de alternativa lösningarna har vi tagit hänsyn till 
följande kriterier: fördelar, nackdelar, konkurrenskraft, genomförbarhet, risk, resurser, 
och överensstämmelse med mål. 
 
Vi har i rapporten rekommenderat nybyggnad av en plattrambro på ca 224 m2, placerad 
där befintlig bro står nu idag, som våran lösning.  
 
I rapporten rekommenderar vi att den nya bron skall gjutas med självkompakterande 
betong. Under rubrik10 finns en kort beskrivning av självkompakterande betongs 
fördelar och egenskaper. 
 
Ritningar, arbetsbeskrivningar och övriga tekniska dokument såsom APD-plan och 
tidplaner finns bifogade som bilagor. Som bilaga finns även ett förfrågningsunderlag 
innehållande UF, AF Tekniska beskrivningar och en mängdförteckning. 
 
Kostnaderna för genomförandet av vårt förslag beräknar vi till ca 3,3 miljoner kronor, 
vilket ger en kostnad på ca 14700 kr/m2. 



SLUTRAPPORT 
4(19) 

 
 

 
Examensarbete  YTH 

Version B:1     2002-05-20 
 

 

 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................... 5 
1.2 Projektorganisation ....................................................................................... 5 
1.3 Organisation under Fas 2 .............................................................................. 6 
1.4 Syfte .............................................................................................................. 6 
1.5 Kund.............................................................................................................. 6 
1.6 Slutanvändare................................................................................................ 6 

2. Mål............................................................................................................................ 7 
3. Metoder ..................................................................................................................... 7 

3.1 Avgränsningar ............................................................................................... 7 
4. Problemanalys ........................................................................................................... 8 
5. Miljökonsekvensbeskrivning .................................................................................... 9 

5.1 Inledning ....................................................................................................... 9 
5.2 Områdesbeskrivning ..................................................................................... 9 
5.3 Miljö.............................................................................................................. 9 

5.3.1 Kulturmiljö................................................................................................ 9 
5.3.2 Naturmiljö ............................................................................................... 10 
5.3.3 Boendemiljö............................................................................................ 10 
5.3.4 Trafiksituation......................................................................................... 10 

5.4 Miljöriskanalys............................................................................................ 10 
5.5 Åtgärder ...................................................................................................... 11 

6. Lösningsförslag....................................................................................................... 12 
6.1 Rörbro ......................................................................................................... 12 

6.1.1 Fördelar och nackdelar............................................................................ 12 
6.1.2 Resurser................................................................................................... 12 

6.2 Lagerbro ...................................................................................................... 13 
6.2.1 Fördelar och nackdelar............................................................................ 13 
6.2.2 Resurser................................................................................................... 13 

6.3 Renovering .................................................................................................. 14 
6.3.1 Fördelar och nackdelar............................................................................ 14 
6.3.2 Resurser................................................................................................... 14 

6.4 Plattrambro.................................................................................................. 15 
6.4.1 Fördelar och nackdelar............................................................................ 15 
6.4.2 Resurser................................................................................................... 15 

7. Rekommendation.................................................................................................... 16 
7.1 Kalkylerad kostnad ..................................................................................... 17 
7.2 Byggtidplan................................................................................................. 17 
7.3 Självkompakterande betong........................................................................ 17 

7.3.1 Kort presentation SKB............................................................................ 17 
8. Källförteckning ....................................................................................................... 19 

8.1 Litteraturförteckning ................................................................................... 19 
8.2 Referenser ................................................................................................... 19 

9. Bilageförteckning.................................................................................................... 19 
 



SLUTRAPPORT 
5(19) 

 
 

 
Examensarbete  YTH 

Version B:1     2002-05-20 
 

 

1. Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
YTH eleverna skall i slutet av sin utbildning utföra ett projekt som examensarbete. I 
samband med att examensarbetena på YTH delades ut blev några av oss i klassen varse 
om att alla projekt som erbjöds gick ut på att bygga eller förbättra en vägsträcka. 
Eftersom vi var en liten grupp i klassen som hellre hade sett ett rent anläggningsprojekt, 
helst med en hel del betong inblandat, så beslöt vi oss för att se om vi inte kunde finna 
ett eget projekt. Efter en hel del telefonsamtal och ett antal personliga besök hamnade vi 
slutligen hos Vägverket Region norr, där fick vi veta att en bro på Jämtön i Luleå 
kommun var i dåligt skick och behövde på något sätt åtgärdas. 
 
Då vägverket har för avsikt att montera mitträcken på E4 mellan Luleå och Kalix skulle 
det innebära att den södra in- och utfarten till Jämtön endast kommer att kunna nyttjas 
av norrgående trafik. Vilket i sin tur kommer att leda till en ökad trafikmängd på bron. 
Då bron över Vitån inte uppfyller bärighetsklass 1 (BK1) skulle det innebära en 
betydande omväg för den tyngre trafiken som behöver passera Vitån inom området. 
 
 
 
1.2 Projektorganisation 
 
Under projekteringen som har utförts enligt PQM (Project Quality Management) 
metoden har vi inte haft någon fast projektorganisation. De olika befattningarna inom 
organisationen har därför innehafts av olika gruppmedlemmar under de olika faserna. 
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1.3 Organisation under slutfasen 

Vägverket Region norr
Beställare

Martin Lindmark
Styrgrupp

Examinator YTH 

Erik Vallin
Beställarrepresentant

Vägverket Region Norr

Åke "Lillefar" Karlsson
Projektfabriken

Granskare av PQM metoden

Micke Lundin
Projektledare
Brogruppen

Boende påJämtönsamt trafikanter på väg 974
SLUTANVÄNDARE

Jörgen Gustavsson
Sekreterare
Brogruppen

Johnny Sundberg
Gruppmedlem
Brogruppen 

Ronny Bohlin
Gruppmedlem
Brogruppen

Håkan Snell
Gruppmedlem
Brogruppen

 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med projektet är således att säkerställa framkomligheten och öka trafiksäkerheten 
på väg 974 över Vitån, då främst med tanke på den tyngre trafiken och att de framtida 
underhållskostnaderna för bron skall minskas.  
 
 
1.5 Kund  
 
Kund och beställare av projektet är Vägverket Region norr med Erik Vallin som 
kontaktperson. Under projekteringstiden har Martin Lindmark (Examinator YTH) att 
fungerat som styrgrupp. 
 
 
1.6 Slutanvändare 
 
Slutanvändare av produkten är boende på Jämtön samt trafikanter på väg 974 över Vitån. 
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2. Mål 
 
En normenlig överfart av Vitån så att den södra infarten kan stängas för trafik. 
 
Under projekteringstiden har vi arbetat mot de generella mål som Vägverket ställer vid 
projektering av nybyggnationer och renoveringar. 
 
De mål som VV ställer är följande: 
 

• Vägverket har ett miljöansvar och ska i synnerhet se till att minska buller och 
utsläpp från vägtrafiken. 

 
• Vägverket har ett ansvar för trafiksäkerheten och ska minska antalet olyckor och 

olyckornas svårighetsgrad i synnerhet för oskyddade trafikanter. 
 

• Vägverket har ett ansvar för att åstadkomma en regional balans vad gäller 
tillgänglighet och framkomlighet. 

 
• Vägverket skall planera, projektera, bygga och underhålla vägnätet så resurserna 

utnyttjas på effektivaste sätt enligt ett samhällsekonomiskt synsätt. 
 
 
 
3. Metoder 
 
Framtagandet av denna rapport har skett i projektform där vi har arbetat efter PQM 
(Projekt Quality Management) metoden. Inmätningarna har skett med hjälp av 
totalstation, där vi vid fri uppställning har skapat ett lokalt koordinatsystem. Ritningarna 
är skapade i Autocad och dokumenten skrivna i Microsoft Word. Tidplanerna har vi 
gjort i Microsoft Project. 
 
Under projekteringen har följande intressenter tagits i beaktande: 

• Boende på Jämtön. 
• Trafikanter på väg 974. 
• Vägverket region norr. 
• Luleå kommun. 

 
 
3.1 Avgränsningar 
 
I vår projektering behandlas endast överfarten över Vitån, därför krävs ytterligare en 
projektering av anslutande vägar. 
  
Ingen särskild markägare beaktas därför att vägområdet kring den gamla bron är så pass 
brett att byggnation eller reparation inte inkräktar på annan persons egendom. 
Vägområdet uppgår till två meter från släntfot på vardera sida av vägen. Även marken 
som de gamla stenfundamenten på sidan av den befintliga bron står på ingår i 
vägområdet. 
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4. Problemanalys 
 
 
Momentkapaciteten i broplattan är otillräcklig för trafiklasten EG 12/18/60 (BK1). En 
inspektion bör göras för att klarlägga om befintliga landfästen kan nyttjas vid en eventuell 
förstärkning och breddning av brobaneplattan i samband med en renovering av den 
befintliga bron. Om så ej är fallet bör enligt vår mening en ny konventionell bro (ej 
trumma) byggas.  
 
Om en ny bro byggs bör den pga älvens utformning och markägarsituationen byggas på 
samma plats som den gamla bron står idag. Om så blir fallet måste trafiken längs väg 974 
över Vitån tillfälligt stängas av och ledas om. 
 
Det bör även utföras en geoteknisk undersökning av de till bron anslutande vägarna för 
att säkerställa hållfastheten innan åtgärdsbeslut tas. 
 
Konventionella broar innebär som regel inga allvarliga, bestående skador för miljön eller 
fiskeproduktionen. Rörbroar kan däremot skapa hinder och därmed problem för 
fiskvandringen och för migration av fisknäringsdjur, särskilt på strömsträckor med någon 
lutning och/eller stora flödesvariationer. 
 
Grävnings- och schaktningsarbeten i vatten, t ex i samband med grundläggningsarbeten 
för broar, kan lokalt medföra permanenta skador på fiskarnas lek- och näringsbottnar, 
ståndplatser etc. Grumlingar av vattnet ger även upphov till temporära störningar på 
fiskeproduktionen, fiske mm och bör så långt som möjligt begränsas. 
 
Strandnära vegetation bör så långt som möjligt sparas invid vattendraget eftersom den har 
stor betydelse för det biologiska livet i strömmande vatten. 
 
Beträffande effekter på omgivande trafiksystem kommer den tunga trafiken samt 
trafiksäkerheten att gynnas av en ny bro. 
 
Under byggnadstiden kommer de närmast boende att drabbas av visst damm och buller 
samt periodvis nedsatt framkomlighet 
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5. Miljökonsekvensbeskrivning 
 
 
5.1 Inledning 
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning behandlar rivning av befintlig bro och nybyggnad av 
bro efter väg 974 över Vitån vid Jämtön. 
De miljöstörningar som kan uppstå under byggtiden är buller, vibrationer, 
trafikstörningar samt störningar i vattendraget i form av grumling och en viss risk för 
förorening av vattendraget. 
Trafikanterna efter väg 974 kommer även att beröras av nedsatt framkomlighet under 
byggtiden. 
Vår bedömning är att en ny bro över Vitån inte får några konsekvenser på miljön efter 
det att bron är färdigställd. 
 
 
 
5.2 Områdesbeskrivning 
 
Den nya bron är planerad att uppföras på samma plats som den befintliga bron. Den 
ligger efter väg 974 mitt inne i byn Jämtön. Väg 974 börjar öster om Jämtön och sträcker 
sig tvärs igenom byn och ansluter till E4:an 1,5km väster om den planfria korsningen 
som är huvudinfart till Jämtön. Jämtön är en kustby som ligger cirka 40 km öster om 
Luleå vid sidan av E4:an. Den befintliga bron ligger ca 2km norr om Bottenviken. (se 
bifogad översiktskarta) 
 
 
 
5.3 Miljö 
 
 
5.3.1 Kulturmiljö 
 
Vid sidan om den befintliga bron ligger två gamla landfästen av huggen sten från en 
tidigare bro som är uppförd under den senare hälften av 1800-talet. Landfästena är inte i 
dagsläget k-märkta men anses vara värda att bevara för framtiden. Enligt 
lokalbefolkningen används de gamla landfästena som en mötesplats för bybefolkningen 
vid olika tillfällen. 
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5.3.2 Naturmiljö 
 
Vitån som rinner genom området har ett fiskebestånd som består av bland annat 
stensimpa vilken är en natura 2000-art och ingår i EU: s habitatdirektiv (Rådets direktiv 
92/43/ CEE du conseil av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljö samt vilda djur 
och växter.) Miljön övrigt runt bron består av lövskog och sly samt en del tomtmark som 
gränsar mot strandkanten och vägområdet. 
Även en del åkermark finns i anslutning till arbetsområdet. Den strandnära vegetation 
bör så långt som möjligt sparas invid vattendraget eftersom den har stor betydelse för det 
biologiska livet i strömmande vatten. 
 
 
5.3.3 Boendemiljö 
 
På den östra sidan om Vitån ligger en låg- och mellanstadieskola som även innehåller ett 
barndaghem. På östra sidan finns även den lokala Ica affären samt större delen av 
bostadsbebyggelsen i Jämtön. Väster om Vitån ligger det ett antal bostadshus samt även 
nått enstaka jordbruk. De boende i Jämtön kan under byggnadstiden drabbas av visst 
damm och buller samt periodvis nedsatt framkomlighet. 
 
 
5.3.4 Trafiksituation 
 
Den nuvarande trafiken över den nuvarande bron är mindre än 100 ÅDT. 
(årsdygnstrafik). 
 
 
5.4 Miljöriskanalys 
 
De miljörisker som vi analyserat och som kan innebära påverkan på natur och miljö är 
följande. 
Läckage av drivmedel och olika oljor från maskiner under byggtiden, vilka kan medföra 
oljeutsläpp i vattendraget, vilket kan ge skador på flora o fauna, och kan förorena 
grundvattnet och vattnet i Bottenviken och vattendraget. 
Vid rivning av den befintliga bron kan bitumenbeläggningen och membranisoleringen 
komma att förorena vattnet i vattendraget. När man river den befintliga bron kommer 
även betongrester från bron att falla ner i Vitån vilket kan medföra att bottenstrukturen 
ändras och fiskarnas lek och ståndplatser går förlorade.  
Rivningsarbetena kommer med största sannolikhet att störa de närboende med buller 
och vibrationer. 
Grundläggningen kan i samband med schakt och grävningsarbeten komma att ge upphov 
till grumling av vattnet i Vitån vilket kan orsaka temporära störningar på 
fiskreproduktionen samt även ge störningar på sport- och fritidsfisket i Vitån. 
Brobyggnationen kommer att leda till tillfälliga trafikstörningar för boende och 
trafikanter på väg 974. 
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5.5 Åtgärder 
 
Med hänsyn till fiskreproduktionen bör påverkan på botten och strömförhållanden 
begränsas. Arbeten som innebär risk för temporär grumling skall utföras under tiden 
mellan den 15 november fram till och med den 15 april för att minska störningar under 
fiskens lekperioder. 
 
Maskiner som användes på arbetsplatsen ska använda drivmedel av miljöklass 1 (MK1) 
eller bättre. Hydrauloljor som uppfyller miljökraven enligt svensk Standard 15 54 34 skall 
användas. 
 
Miljöbesiktning av maskiner skall utföras dagligen vid arbeten vid vattendraget. 
Därutöver skall saneringsmaterial finnas tillgängligt på arbetsplatsen. 
Farmartankar och andra petroleumprodukter skall förvaras  på en av entreprenören utsedd 
uppställningsplats och det skall säkras att läckage ej kan förekomma. 
 
Bitumenbeläggningen och membranisoleringen tas om hand på ett sådant sätt att det inte 
kan komma i kontakt med vattendraget. Bitumenbeläggningen återvinns och 
membranisoleringen deponeras på avsedd deponianläggning. 
 
Rivning av den befintliga bron skall utföras på ett sådant sätt att man begränsar skadorna 
på omgivningen. Återställandet av vattendragets botten och strömfåra skall ske i direkt 
anslutning till rivning och inga rester av den gamla bron får lämnas kvar i vattendraget. 
 
Betongresterna från den befintliga bron tas om hand och återvinns till fyllnadsmaterial 
istället för att deponeras. 
För att begränsa störningarna av buller och vibrationer  för dom boende i Jämtön skall 
arbetet utföras under dagtid. 
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6. Lösningsförslag 
 
I vår utvärdering av lösningsförslag har fyra alternativ utvärderats och bedömts efter 
följande kriterier. Lång- och kortsiktig ekonomi, konkurrenskraft, genomförbarhet, risk, 
resurser, estetik och överensstämmelse med mål. 
 
 
 
6.1 Rörbro 
 
En Rörbro består i princip av att en eller flera trummor läggs i vattendraget och farbanan 
byggs upp av fyllnadsmassor. 
 
6.1.1 Fördelar och nackdelar 
 
Byggtiden samt byggkostnaden är rörbrons fördel, samt att underhållskostnaden på vägen 
minskar med en avstängning av västra utfarten till E4, då kan all utfart till E4an ske över 
planskild korsning. Brons bredd ökar, därigenom blir trafiksäkerheten bättre för 
oskyddade trafikanter och övrig trafik. Möjlighet till omfartsväg finns under byggtiden. 
  
Stort behov av underhåll på grund av problem med sättningar samt att en positiv 
vattendom inte är realistiskt att antaga. Rörbroar innebär stor påverkan på vattenflöden, 
dämning och islossning. Risk för att de gamla brostöden från 1800 talets senare hälft 
troligtvis måste rivas. Rörbroar innebär ibland hinder för fiskvandring samt migration av 
fisknäringsdjur. Enligt våran bedömning är måluppfyllelsen låg. 
 
 Under byggtiden kan viss grumling i Vitån uppstå, även en viss omgivningspåverkan i 
form av damm och buller kan uppstå för dom närmast boende under byggtiden.  
 
 
6.1.2 Resurser 
 

• Byggtid ca 5 - 8 veckor. 
• Kostnad ca 1,7 – 2,2 milj sek inkl rivning av den gamla bron. 
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6.2 Lagerbro 
 
En Lagerbro byggs upp så att själva brobanan vilar på lager som sitter fastgjutna i 
brostöden. 
 
6.2.1 Fördelar och nackdelar 
 
En lagerbro har större variationer i valet av grundläggningsmetoder, konstruktionen ger i 
allmänhet en lättare konstruktion. Gentemot en plattrambro kan lagerbron ge en 
marginellt kortare byggtid. En lagerbro har liten inverkan på miljön vid rivning och 
byggnation. Strömförhållandena, islossning och bottenstruktur förblir intakta, problem 
har inte uppstått tidigare.  
 
Kostnader för underhållet på vägen minskar med en avstängning av västra utfarten till E4. 
Vid en avstängning kan all utfart till E4an ske över planskild korsning vid den östra 
ut/infart. Brons bredd ökar därigenom blir trafiksäkerheten bättre för oskyddade 
trafikanter och övrig trafik. Möjlighet till omfartsväg finns under byggtiden. 
 
Lagren kräver underhåll och på sikt måste lagren bytas ut. Om lagerbron byggs med 
övergångkonstruktion kräver den underhåll, men om lagerbron byggs utan 
övergångskonstruktion blir sättningar ett problem. Lagerbron har en hög byggkostnad 
och en högre underhållskostnad än en plattrambro. Enligt vår bedömning är 
måluppfyllelsen relativt hög. 
 
Under byggtiden kan viss grumling i Vitån uppstå, även en viss omgivningspåverkan i 
form av damm och buller kan uppstå för dom närmast boende under byggtiden.  
 
 
6.2.2 Resurser 
 

• Byggtid ca 7 - 10 veckor. 
• Kostnad ca 3 – 3,5 milj sek inkl rivning av den gamla bron. 
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6.3 Renovering 
 
 
6.3.1 Fördelar och nackdelar 
 
Renovering av bron är ett ekonomiskt bra alternativ om inte uppklassning av bron till 
trafiklasten EG 12/18/60 (BK1) krävs.  
 
Om uppklassning krävs är renovering inget ekonomiskt fördelaktigt alternativ. 
Underhållskostnaderna är höga på lång sikt. En renovering med uppklassning av bron 
kräver lång byggtid och erfarenhetsmässigt kommer fördyrande åtgärder komma fram vid 
renovering. Vilket leder till osäkra kostnader. En renovering utan uppklassning av bron 
medför heller inga trafiksäkerhetshöjande effekter. Enligt vår bedömning är 
måluppfyllelsen låg. 
En viss omgivningspåverkan under byggtiden med damm och buller kan uppstå för de 
närmast boende.  
 
 
6.3.2 Resurser 
 
Vid uppklassning till BK1 

• Byggtid ca 10 – 15 veckor. 
• Kostnad ca 1,5 - 2 milj sek.. 

 
Utan uppklassning till BK1 

• Byggtid ca 2 - 3 veckor. 
• Kostnad ca 0,3 -0,5 milj sek.. 
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6.4 Plattrambro 
 
En Plattrambro är en konstruktion som på plats gjuts i ett stycke. 
 
6.4.1 Fördelar och nackdelar 
 
En plattrambro har liten inverkan på miljön vid rivning och byggnation. 
Strömförhållandena, islossning och bottenstruktur förblir intakta, problem har inte 
uppstått tidigare. Plattrambron har en god ekonomi, låg byggkostnad samt kort byggtid 
och mycket lågt underhåll. Möjlighet till omfartsväg finns under byggtiden. 
Underhållskostnader och byggkostnader kan minskas genom användandet av 
självkompakterandebetong, samt att konstruktionen kan lättas med upp till 25%. 
 
Kostnader för underhållet på vägen minskar med en avstängning av västra utfarten till E4. 
Vid en avstängning kan all utfart till E4an ske över planskild korsning vid den östra 
ut/infarten. Minskning av trafik runt skola om vägen till E4an stängs. Brons bredd ökar. 
Därigenom blir trafiksäkerheten bättre för oskyddade trafikanter och övrig trafik. Enligt 
våran bedömning har plattrambron den högsta måluppfyllelsen. 
 
Att bygga en plattrambro blir i initialskedet dyrare än att renovera den gamla bron utan 
att klassa upp den för trafiklasten EG 12/18/60 (BK1), men kommer tack vare den låga 
underhållskostnaden att bli billigare i längden.  
 
Under byggtiden kan viss grumling i Vitån uppstå, även en viss omgivningspåverkan i 
form av damm och buller kan uppstå för dom närmast boende under byggtiden.  
 
 
6.4.2 Resurser 
 

• Byggtid ca 8 – 10 veckor. 
• Kostnad ca 3 – 3,6 milj. sek inkl rivning av den gamla bron. 
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7. Rekommendation 
 
Vi rekommenderar att nybyggnad av en plattrambro är den mest fördelaktiga lösningen 
av de förslag som har presenterats i denna rapport. En plattrambro är den lösning som 
bäst uppfyller samtliga utvärderingskriterier. En plattrambro har en relativt god ekonomi 
gentemot dom andra tre alternativen speciellt i det längre perspektivet. Den har en liten 
negativ inverkan på miljön vid byggandet och ingen miljöpåverkan efter färdigställandet, 
samt ändrar inget i den nuvarande landskapsbilden. Plattrambron har även de 
trafiksäkerhetshöjande fördelarna speciellt för dom oskyddade trafikanterna i och med att 
den blir bredare. Det medför också att planerna på att sätta mitträcken på E4an och 
stänga den västra infarten till Jämtön är möjlig i och med att bron kommer att 
konstrueras enligt (BK 1). 
 
Byggtiden för en ny plattrambro är relativ kort och det innebär inga extrasvåra tekniska 
moment vid genomförandet så tillgången på entreprenörer som kan anta sig 
byggnationen är därmed god. Riskbilden är god när det gäller negativ inblandning från 
intressenter som kan stoppa bygget. Av miljöskäl bör inte bullrande arbetsmoment i 
byggnationsskedet utföras annat än på dagtid. 
 
Genom allmänna diskussioner med personer boende på Jämtön som passerat bron när 
Brogruppen varit ute och gjort inmätningar mm, har det framkommit att den nuvarande 
bron har haft röda räcken när den var nybyggd. Därför har våra förslagsritningar röda 
räcken för att tillvarata de kulturhistoriska aspekterna. Tillika rekommenderar vi att bron 
byggs med matriser enligt förslagsritningarna för att bättre smälta in i miljön när nu den 
gamla stensatta brons landfäste står kvar invid den nya betongbron. 
 
 
 
 Rörbro Lagerbro Plattrambro Renovering 
Kortsiktig 
ekonomi 

+ + - + 

Långsiktig 
ekonomi 

- - + - 

Konkurrenskraft - + + - 
Genomförbarhet - + + + 
Miljöpåverkan - + + + 
Resurser + + + + 
Estetik - - + - 
Överenstämande 
med mål 

- + + - 

Antal plus 2 6 7 4 
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7.1 Kalkylerad kostnad 
 
I vår kostnadskalkyl (som finns bifogad som bilaga) har vi kalkylerat med traditionell 
betong trots att vi i rapporten föreslår SKB (självkompakterande betong). Anledningen 
till detta är att SKB är så pass nytt på marknaden, så vi har helt enkelt haft svårt att få fram 
relevanta priser. Vid gjutning med ”vanlig” betong kalkylerar vi med en kostnad på ca 
3,3 miljoner kronor, inklusive rivning av den befintliga bron. Det skulle i vårt fall betyda 
ungefär 14700 kr/m2. 
 
7.2 Byggtidplan 
 
Bifogas som bilaga 
 
 
7.3 Självkompakterande betong 
 
Efter att vi i Brogruppen kommit fram till att en plattrambro är bästa alternativet, blev 
självkompakterande betong (SKB) ett själklart val, på grund av att vi ville minska vikten 
och öka estetiken. SKB tillhör framtiden på anläggningssidan genom sin positiva 
påverkan på arbetsmiljön, betydande resursbesparingar och estetik. 
 
 
7.3.1 Kort presentation SKB 
 
Arbetsmiljön förbättras i flera avseenden, bl.a. på följande: 
 
§ Mindre belastningsskador och ”vita fingrar” 
§ Vibrationsrelaterade hörselskador försvinner 
§ Olyckor minskar (vibratorer och kablar) 
§ Mindre ”gjutstress” 

 
 
Entreprenören har många fördelar med att använda SKB. Produktionen blir mindre 
resurskrävande och produktionsstörningar reduceras avsevärt, på följande sätt: 
 
§ Längre öppethållande hos betongen innebär mindre risk för gjutfel och därmed  

finns möjlighet till längre transporter 
§ Risken för söndervibrerad betong p.g.a. tät armering försvinner 
§ Lägre formtryck (KTH. Rapport 50) 
§ Urtvättning av cementpastan i brädformar försvinner (grusränder) 
§ Störningar med elavbrott och utrustning minskar 

 
 
För beställarna är SKB ett bra alternativ då man får en högpresterande och beständig 
betong med: 
 
§ Hög hållfasthet: Produktionsvänlig K80 betong vid ca 400 kg cement möjliggör 

nya konstruktionslösningar 
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§ Tät struktur: vct 0.4 motsvarar i täthet vct ca 0.35 
§ Låg saltfrostavspjälning: även vid låga lufthalter ner mot 3% 
§ Homogen luftporstruktur 
 

 
För samhället leder användning av SKB till minskad resurs- och CO2-emission. Följande 
faktorer påverkar i positiv riktning:  
 
§ Mindre betong och armering 
§ Formbyggnadsmaterial kan reduceras 
§ Byggutrustning kan minskas (vibroutrustning, el, bodar m.m.) 
§ Mindre cement per m3 betong 

 
 
De många möjligheter och höga potential användandet av SKB ger byggindustrin och 
samhället, kan sammanfattas i följande: 
 
§ Snyggare betongytor 
§ Nya estetiska former 
§ Mindre cement  
§ Mindre buller 
§ Bättre arbetsmiljö 
§ Mindre växthusgaser 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på ytstruktur som går att 
åstadkomma med självkompakterande 
betong. 
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2. ENTREPRENADKONTRAKT 

(kontraktsvillkor) 

för utförande av 

BD 57, Bro över Vitån 

å väg 974 i Norrbottens län 

UTFÖRANDEENTREPRENAD 

 

 

Mellan beställaren och entreprenören är följande kontrakt upprättat 

Beställare  Entreprenör 

Vägverket Region Norr 
Adress: Box 809 

97125 Luleå 
 

Tfn: 0920-243700 
Fax: 0920-243940 

Orgnr: 202100/0639 
 

 

 

Upprättat 2002-04-25 
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§ 1 OMFATTNING 

Entreprenören åtar sig att för beställarens räkning utföra; 

Rivning av befintlig bro. 

Byggande av ny bro ( plattrambro med fri spännvidd av 25meter). 

Återställande av befintliga väganslutningar. 

Arbetenas omfattning framgår i detalj av kontraktshandlingarna förtecknade i 
kontraktsvillkoren punkt 1.2. 

Arbetena är att hänföras till ”Normala uppdrag” enl. ”Vägverkets regler för 
kvalitetssäkring av entreprenader”, publ.2000:104, punkt 3.2 

 

1.2   Kontraktshandlingar 

01 Entreprenadkontrakt , daterat 2002-04-25 

02 AB 92 - Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och i 
nstallationsentreprenader 

04 Anbud, daterat …….... och anbudskomplettering, daterad …….... Betalningsplan 
för objektet ……….daterade ………. Tidplan, daterad …….... 

05 Mät- och ersättningsregler för investerings-, drift- och underhållsobjekt, ME 95 publ 
1995:65 

06 Prissatt mängdförteckning, daterad …….... 

08 Administrativa Föreskrifter, AF, upprättade 2002-04-25 

10 Mängdförteckning, ej prissatt, daterad 2002-04-25 

Om mängdförteckning, MF, finns i både pappers- och diskettversion gäller i fall av 
avvikelse pappersversionen. 

11 Beskrivningar 

   .3 Teknisk Beskrivning Bro, TBb, daterad 2002-04-25 

   .4 Teknisk Beskrivning Bro/Geoteknik, TBb/Geo, daterad 2002-04-25 

12 Ritningar 

   .1 Förslagsritning BD57:100. 

   .2 Estetik BD57:200. 

13 Övriga handlingar 

    .1 VÄG 94, Allmän teknisk beskrivning, ATB för vägkonstruktioner, publ nr 1994:21-
23, :86, :25-26, :87-88 och :29-30 
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    .2 BRO 94, Allmän teknisk beskrivning, ATB för broar, publ 1994:2-4, :6-8, 1999:18-
20 och supplement nr 4,  publ 1999:21 samt medgällande publikationer enligt 
kapitel 9 i  publ 1999:20. Med tillägg angivna i breven med diarienummer BY 20 A 
2000:17089, BY 20 A 2000:12850 och BY 20 A 99:13860. 

Breven/biläggs/finns publicerade på 
http://www.vv.se/publ_blank/bokhylla/bro_tunnel/lista.htm. 

    .3 Arbete På Väg - Allmänna bestämmelser för vägarbeten på vägar där Vägverket är 
väghållare, intern föreskrift 1995:4, rev 1999-04-19 (ny utgåva av bilaga 1, blankett 
”Bedömning av utmärkning av vägarbete”) och Handbok, publ 1995:76 samt 
exempelsamling publ 1998:001 

 Regionalt komplement för Region Norr, daterat 1996-03, gäller tillsammans med 
ovan angivna allmänna bestämmelser. 

    .4 Vägverkets regler för kvalitetssäkring av entreprenader, publ 2000:104 

   .5 Vägverkets miljökrav vid upphandling av entreprenader, publ 1998:105, rev. jan 
2000 

   .6 Vägverkets trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader, publ 1998: 106, 
rev. jan 2000 

  .7 SCC. Svenska Betongföreningens rapport. Arbetshandling Version 020215. 

 



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
9(62) 

 
 

 

 
Examensarbete  YTH 

Version A:1     2002-04-25 
 

 

§ 2 UTFÖRANDE 
Beställaren tillhandahåller följande handlingar: 

3 omgångar förfrågningsunderlag 

§ 3 ORGANISATION 
Beställarens ombud är ………………., Vägverket Region Norr 

Entreprenörens ombud är …………….. 

Beställarens projektledare är …………….., Vägverket Region Norr 
Entreprenörens platschef är ……………. 

Beställarens miljöansvarige är ……………, Vägverket Region Norr 
Entreprenörens miljöansvarige är .…………. 

Beställarens kvalitetsansvarige är ……………., Vägverket Region Norr 

Entreprenörens kvalitetsansvarige är .………….. 

§ 4 TIDER 

Igångsättningstid 

Entreprenören får påbörja kontraktsarbetena omgående efter beställning 

Deltider 

Bro skall kunna tas i trafik senast: ……….. 

Färdigställandetider 

Kontraktsarbetena i deras helhet skall vara färdigställda och tillgängliga för 
slutbesiktning : …………. 

Anmälan om slutbesiktning skall ske till beställaren senast två (2) veckor 
innan önskad tid för slutbesiktning. 

Garantitid 

Garantitiden är 5 år räknat från dag för godkänd slutbesiktning. 

§ 5 ANSVAR 

Vite 

Vid försening av kontraktsarbetena utgår vite med belopp motsvarande 0,5% 
av kontraktssumman för varje påbörjad vecka som färdigställandet överskrider 
kontraktstiden. 
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§ 6 EKONOMI 

Kontraktssumman är fast pris utan indexreglering. 

Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten 

Enligt självkostnadsprincipen 

Då överenskommelse träffas om ersättning för ändring eller tilläggsarbete 
enligt självkostnadsprincipen skall AB 92 kap 6 §§ 7 och 8 gälla. 
Entreprenörarvodets storlek skall vara 12% avseende kostnader enligt kap 6 § 
7 punkt 8 mom 1-4 och 6-7. På kostnader enligt punkt 5 skall 
entreprenörarvodet vara 5%. 

Enligt överenskomna timpriser 
Då överenskommelse träffas om ersättning för olika yrkeskategorier enligt 
kontrakterade timpriser skall sådant pris innefatta samtliga kostnader inklusive 
arbetsledning och entreprenörarvode. 

Då sådant timpris används till förenkling av debitering enligt AB 92 kap 6 § 8 
mom 2 vid tillämpning av självkostnadsprincipen skall entreprenörarvodet 
frånräknas. 

Kostnader för erforderliga arbetsritningar ersätts särskilt, varvid ersättning utgår 
från entreprenörens självkostnader utan sådant tillägg som avses i AB 92 
kapitel 6 § 7 punkt 8 respektive punkt 9. 

Betalning 

 Produktionsbaserad betalning 

Betalning sker normalt en gång per månad och endast mot faktura. 

Betalning erläggs: 

för arbete enligt uppmätning efter av beställaren godkänd värdering av utfört 
arbete 

Från betalningsplanens delbelopp skall avdrag göras för innestående medel 
och för återbetalning av förskott på samma sätt som framgår av AB 92 kap 6 §§ 
10 och 11. 

Förskott 

Förskott beviljas med högst 10% av kontraktssumman. 

För förskott skall som säkerhet lämnas bankgaranti i svensk bank eller därmed 
likvärdig säkerhet. Säkerheten får inte vara tidsbunden. 
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Fakturering 
Betalning av förskott sker då säkerhet ställts. Säkerheten skall biläggas 
förskottsfakturan. 

Betalning av fakturor sker 30 dagar efter erhållen faktura. Gäller även 
förskottsfaktura. 

Slutfakturering sker när avtalad kvalitetsdokumentation och relationsritningar 
överlämnats till beställaren och entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. 

Faktureringsavgift och expeditionsavgift betalas inte. 

Innestående belopp för färdigställda arbeten får faktureras när bro/vägdel har 
öppnats för trafik efter godkänd förbesiktning. 

Säkerhet  

Entreprenören skall ställa säkerhet för garantitiden för ett belopp motsvarande 
5% av kontraktssumman. Säkerheten skall gälla från dag för godkänd 
slutbesiktning. Med ändring av AB 92 kap 6 § 17 skall säkerheten lämnas till 
beställaren inom två veckor före slutbesiktning. 

Innestående medel för utförda arbeten utbetalas efter godkänd slutbesiktning 
och när säkerhet ställts för garantitiden. 

Säkerhet skall utgöras av bankgaranti i svensk bank eller försäkring i 
försäkringsbolag med koncession i Sverige. Säkerheten får inte vara 
tidsbunden. 

Kostnaden för säkerheten ingår i kontraktssumman. 

Allrisk- och ansvarsförsäkringar 

Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på entreprenade och 
ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. 

Försäkringarna skall gälla under entreprenadtiden och hela garantitiden. 

Försäkringarna skall medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor. 
Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess 
garantianmärkningar har åtgärdats. Bevis om att försäkringar tecknats skall 
överlämnas till beställaren senast inom två veckor från beställning. 

Försäkringsbevis samt bevis om erlagd premie skall överlämnas till beställaren 
senast fyra veckor efter beställning. 
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§ 7 BESIKTNING 

Slutbesiktning 

Provningsprotokoll/relationshandlingar skall föreligga vid slutbesiktning 

Förberedande besiktning utföres av kontraktsparterna senast  två veckor innan 
slutbesiktning. Entreprenören kallar till förberedande besiktning. 

Garantibesiktning 

Före garantitidens utgång verkställs garantibesiktning 

 

§ 8 TVIST 

Tvist på grund av kontraktet avgörs av svensk allmän domstol enligt svensk 
rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande. 

 

Av detta kontrakt är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade. 

 

Beställare   Entreprenör 

Vägverket Region Norr  
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3. Allmänna bestämmelser (AB92), bifogas ej 
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4. Tidplan          För kontrakt 
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5. Anbud          För kontrakt 
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6. Prissatt mängdförteckning          För kontrakt 
 



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
17(62) 

 
 

 

 
Examensarbete  YTH 

Version A:1     2002-04-25 
 

7. Kompletterande uppgifter för entreprenaden 
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8. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER, UF 

för utförande av  

 

BD57, Bro över Vitån 

å väg 974 i Norrbottens län 

 

 

 

UTFÖRANDEENTREPRENAD 

 

 

 

 

 

 

Upprättade 2002-03-15 

 

 



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
19(62) 

 
 

 

 
Examensarbete  YTH 

Version A:1     2002-04-25 
 

 
 
INNEHÅLL                                                                                                  Sida 

UFA ALLMÄN ORIENTERING 20 

UFA.1 Personuppgifter 20 

UFA.2 Orientering om objektet 20 

UFA.3 Förkortningar 20 

UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 21 

UFB.1 Former m. m. för upphandling 21 

UFB.2 Förfrågningsunderlag 21 

UFB.3 Anbudsgivning 23 

UFB.5 Anbudsprövning 25 
 
 



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
20(62) 

 
 

 

 
Examensarbete  YTH 

Version A:1     2002-04-25 
 

UFA ALLMÄN ORIENTERING 

UFA.1 Personuppgifter 

UFA.12 Beställare  

Vägverket Region Norr   Besöksadress: Terminalgatan 2-4 
Postadress: Box 809   Tfn: 0920-24 37 00 
97125    Luleå   Telefax: 0920-24 38 40 
 

UFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 

Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till 
………………………. 

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas skriftligt till 
beställaren. Beställaren lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. 
Endast skriftliga uppgifter är bindande. 

UFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

Kontaktperson är ………………………, Vägverket Region Norr 

UFA.15 Förutsättningar 

Beställaren förbehåller sig rätten att beroende på medelstilldelning eller att 
erforderliga myndighetstillstånd erhålles, besluta huruvida utförandet av 
entreprenaden – helt eller i delar kan komma till stånd. 

UFA.2 Orientering om objektet 

UFA.21 Översiktlig information om objektet 

Arbetenas omfattning framgår i detalj av kontraktshandlingarna förtecknade i 
kontraktsvillkoren punkt 1.2. 

Arbetena är att hänföras till ”Normala uppdrag” enl. ”Vägverkets regler för 
kvalitetssäkring av entreprenader”, publ.2000:104, punkt 3.2 

UFA.22 Objektets läge 

Objektets läge framgår av orienteringskarta, flik 1 

UFA.3 Förkortningar 

   VV = Vägverket 
   LOU = Lagen om offentlig upphandling 
 
   Se även ME 95. 
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UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

För upphandlingen gäller ”Lagen om offentlig upphandling, LOU”. 
Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller under 
tröskelvärdet. 

UFB.1 Former m. m. för upphandling 

UFB.11 Upphandlingsförfarande 

Upphandlingen sker som förenklad upphandling. Anbud kan antas utan 
föregående förhandling. 

UFB.12 Entreprenadform 

Utförandeentreprenad 

UFB.13 Ersättningsform 

Fast pris utan indexreglering. 

UFB.15 Förutsättningar för upphandlingen 

UFB.151 Skatte- och registreringskontroll 

Utländsk entreprenör som tillhandahåller byggnadsentreprenad eller annan 
tjänst i Sverige är skatteskyldig enligt lagen om mervärdesskatt. Registrering 
för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt skall ske hos svensk 
skattemyndighet. Entreprenör skall företrädas av representant som godkänts 
av länsstyrelsen. 

Beställaren kan komma att kontrollera att anbudsgivare är registrerad i 
aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret, registrerad för redovisning och 
inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och 
arbetsgivaravgifter och fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter. 

Uppgifter enligt LOU 6 kap 9 § skall på anfordran redovisas till beställaren 
genom F-skattesedel eller på särskild blankett som tillhandahålles av 
beställaren. 

UFB.2 Förfrågningsunderlag 

UFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Beställaren tillhandahåller en omgång av förfrågningsunderlaget utan kostnad. 

Delar av förfrågningsunderlaget erhålls till självkostnadspris. 
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Rekvisition sker från Vägverket Region Norr 

UFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

* Gällande handlingar som inte bifogas förfrågningsunderlaget 

00 Upphandlingsföreskrifter, UF, upprättade 2002-04-25. 

01 Entreprenadkontrakt (kontraktsvillkor), upprättat 2002-04-25. 

02* Allmänna Bestämmelser, AB 92 

05* Mät- och ersättningsregler för investerings-, drift- och underhållsobjekt, ME 95 
publ 1995:65 

08 Administrativa Föreskrifter, AF, upprättade 2002-04-25 

10 Mängdförteckning ej prissatt, MF, daterad 2002-04-25 

11 Beskrivningar 

   .1 Teknisk Beskrivning Bro, TBb, daterad 2002-04-25 

   .2 Teknisk Beskrivning, TBb/Geo, daterad 2002-04-25 

12 Ritningar 

   .1 Förslagsritning BD57:100. 

   .2 Estetik BD57:200. 

13 Övriga handlingar 

    .1* VÄG 94, Allmän teknisk beskrivning, ATB för vägkonstruktioner, publ nr 
1994:21-23, :86, :25-26, :87-88 och :29-30 

    .2* BRO 94, Allmän teknisk beskrivning, ATB för broar, publ 1994:2-4, :6-8, 
1999:18-20 och supplement nr 4,  publ 1999:21 samt medgällande publikationer 
enligt kapitel 9 i  publ 1999:20. Med tillägg angivna i breven med diarienummer 
BY 20 A 2000:17089, BY 20 A 2000:12850 och BY 20 A 99:13860. 

Breven/biläggs/finns publicerade på 
http://www.vv.se/publ_blank/bokhylla/bro_tunnel/lista.htm. 

    .3* ArbetePåVäg - Allmänna bestämmelser för vägarbeten på vägar där Vägverket 
är väghållare, intern föreskrift 1995:4, rev 1999-04-19 (ny utgåva av bilaga 1, 
blankett ”Bedömning av utmärkning av vägarbete”) och Handbok, publ 1995:76 
samt exempelsamling publ 1998:001 
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 Regionalt komplement för Region Norr, daterat 1996-03, gäller tillsammans med 
ovan angivna allmänna bestämmelser. 

  .4* Vägverkets regler för kvalitetssäkring av entreprenader, publ 2000:104 

  .5* Vägverkets miljökrav vid upphandling av entreprenader, publ 1998:105, rev. jan 
2000 

  .6* Vägverkets trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader, publ 1998: 106, 
rev. jan 2000 

  .7* Svenska Betongföreningens rapport. Arbetshandling version 0202215 

 

UFB.3 Anbudsgivning 

UFB.31 Anbuds form och innehåll  

Anbud skall lämnas skriftligen i tillslutet neutralt ytterkuvert. Anbud som 
lämnas genom telegram eller telefax skall omgående bekräftas genom skriftliga 
anbudshandlingar. Bekräftelsen skall vara poststämplad senast anbudsdagen. 

Anbud skall vara komplett och innehålla samtliga begärda uppgifter. 

I anbud skall alltid anges anbudssumman i föreskriven ersättningsform.  
Därutöver skall i förekommande fall anges samtliga för anbudet gällande 
kostnadspåverkande reservationer. Dessa skall vara prissatta vid risk att 
anbudet annars inte beaktas. 

Anbud skall avges i svensk valuta (SEK). Reglering till följd av kursändring 
mellan svensk och utländsk valuta medges inte. Tullar, importavgifter och 
varuskatter skall i förekommande fall vara inräknade i anbudet. 

Förskott beviljas om begäran framställs i anbudet med högst 10% av 
kontrakts-summan.  

För förskott skall som säkerhet lämnas bankgaranti i svensk bank eller därmed 
likvärdig säkerhet. Säkerheten får inte vara tidsbunden. 

Anbudet skall avges exklusive mervärdesskatt. 

Anbud skall vara baserat på i mängdförteckningar upptagna kvantiteter. I 
prissatt mängdförteckning skall slutsumman överensstämma med 
anbudssumman. Om så inte är fallet skall mängdförteckning justeras, så att 
detta villkor uppfylls, utan att angivna kvantiteter ändras. 

Anbud skall innehålla uppgift om: 

-     anbudssumman i föreskriven ersättningsform. 

- förskott önskas på kontraktssumman och till vilket belopp 
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- uppgift om vem som besvarar förfrågningar angående anbudet 

- översiktlig tidplan 

- uppgift om kvalitets och miljöledningssystem 

- organisationsplan med namngivna ansvariga personer och CV för platschef 

- ev. certifieringsintyg enl. ISO 9001 och/eller ISO 14001 

- Försäkran om att anbudsgivare kan leverera objektsanpassad kvalitetsplan 
enl. ”Vägverkets regler för kvalitetssäkring av 
entreprenader”,publ.2000:104, alternativ ”Normala uppdrag” enligt punkt 
3.2. 

På anfordran skall följande uppgifter lämnas: 

- prissatt mängdförteckning 

- uppgifter för registrerings- och skattekontroll enligt LOU 

- uppgifter enligt ”Vägverkets regler för kvalitetssäkring av  
entreprenader”, publ.2000:104 alternativ ”Normala uppdrag” enligt punkt 
3.2. 

 

UFB.311 Huvudanbud 

Huvudanbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlaget. 

UFB.312 Alternativa utföranden, sidoanbud 

Avvikelser från huvudanbudet skall tydligt anges. 

Sidoanbud skall redovisas så att konstruktioner och konstruktionsprinciper 
som avviker från huvudanbudet klart framgår. 

Sidoanbud skall prissättas så att prisskillnaden till huvudanbudet är tydlig. 
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UFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud skall vara beställaren tillhanda senast ………. (anbudsdagen). 

Upplysningvis meddelas att Vägverkets expedition anbudsdagen stängs kl. 
….. Avisering av telegram kan ske under expeditionstid på tfn 0920-243700. 
Behörig tjänsteman att motta sådan underrättelse är registratorn eller 
bl.a……………………………… . 

UFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i en månad efter anbudstidens utgång. 

UFB.34 Adressering 

Anbud och infordrande anbudskompletteringar märks: 

”ANBUD PÅ BRO ÖVER VITÅN” 

Anbud som avges genom telegram eller telefax märkes med ovanstående text. 

Anbud sändes till: Vägverket Region Norr,  Adress: Box 809,  97125 Luleå 

Telefaxnr:…………, Beställarens telefaxmottagare är spärrad för obehöriga. 

För att beställarens fax skall kunna ta emot inkommande fax krävs att 
sändande telefaxutrustning har en identitet (t.ex. namn eller telefaxnummer) 
inlagd. 

UFB.5 Anbudsprövning 

UFB.51 Prövning av anbudsgivare 

Anbud från anbudsgivare som inte uppfyller grundkraven i LOU 1 kap 17 § 
och 6 kap 9-11 §§ kommer inte att tas upp till prövning. 

Beställaren kommer att kvalificera anbudsgivare genom att följande krav skall 
vara uppfyllda: 

• Anbudsgivare skall genom verifiering med CV eller på annat sätt skriftligen 
styrka kompetenstillgången hos den egna organisationen eller hos 
underentreprenörer. Beställaren kräver minst fem års erfarenhet av liknande 
arbeten hos den platschef vilken kan komma i fråga. 

•   Anbudsgivare skall ha ett kvalitetssystem/miljöledningssystem som minst 
uppfyller ”Vägverkets regler för kvalitetssäkring av entreprenader”, 

      publ nr. 2000:104 alternativ ”Normala uppdrag” enligt punkt 3.2. 
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UFB.52  Värderingsgrunder vid  prövning av anbudet 

Anbudsprövningen kommer att ske på affärsmässiga grunder. Det 
prismässigt mest fördelaktiga anbudet som uppfyller skallkrav enl. 
UFB.51 kommer att antas. 
 
Vid prövning av anbud som innehåller begäran om förskott räknas 
anbudspriset upp med belopp som motsvarar ränta på förskott. Denna 
räntesats motsvarar ”Stibor fixing 1 vecka” med 0,25%-enheters 
påslag. 
 

UFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud 

När beslut om leverantör har fattats meddelas samtliga anbudsgivare 
skriftligen. Upphandlingen kommer att avslutas genom att kontrakt 
tecknas med antagen leverantör den dag som anges i meddelandet, om 
inte länsrätten beslutar annat  
(jfr 7 kap 2 § LOU) 
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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
UTFÖRANDEENTREPRENAD 

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader, AB 92. 

AFC.1 Omfattning 

Entreprenaden omfattar ny betongbro, rivn, bef. betongbro, terrassering, 
bärlager, slitlager, m.m. Arbetenas omfattning framgår i detalj av 
kontraktshandlingarna förtecknade i kontraktsvillkoren punkt 1.2. 

Arbetena är att hänföras till ”Normala uppdrag” enl. ”Vägverkets regler för 
kvalitetssäkring av entreprenader”, publ.2000:104, punkt 3.2 

AFC.12 Arbetsområde  

AFC.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområde framgår av förfrågningsunderlag.  

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 

Innan arbetet påbörjas skall parterna utföra gemensam syn av arbetsområdet. 
Beställaren kallar till syn och för protokoll. 

AFC.13 Förutsättningar 

AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 

Sidoentreprenader under kontraktstiden: Erfordeliga flyttningar av El- och 
Teleledningar utföres av resp. ledningsägare 

AFC.132 Arbetstider 

Bullrande arbete får endast utföras vardagar mellan 07.00 – 16.00. 

Grumling av vattnet får ej ske under perioden 15April till och med 15November. 

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

Infarter till de närmast liggande bostäderna får ej blockeras. 

AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 

Befintliga el- och telekablar som idag sitter monterade på den befintliga 
bron måste vara i drift under byggtiden. 
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Entreprenören ordnar tillfällig upphängning. 

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

Under entreprenadtiden kommer trafiken att stängas av och ledas om. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

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

Skydds- och säkerhetsföreskrifter framgår av ArbetePåVäg – Allmänna 
bestämmelser för vägarbeten på vägar där Vägverket är väghållare. Det åligger 
entreprenören att informera personalen om dessa bestämmelser. 

Som ansvarig väghållare är det Vägverkets strävan och målsättning att 
vägbyggnadsarbete som sker i anslutning till trafiken skall kunna genomföras 
under trygga förhållanden för trafikanter och personal som arbetar på vägen. 

Detta är möjligt att uppnå om ArbetePåVäg och gällande bestämmelser i 
arbetsmiljö- och trafikmiljölagstiftningen respekteras och efterlevs av inblandade 
parter. 

Det åligger entreprenören som arbetsgivare att se till att ovannämnda 
bestämmelser följs inom ansvarsområdet för objektet. Entreprenören skall 
dessutom på lämpligt sätt söka påverka trafikanterna att ta större hänsyn till de 
som arbetar på vägen, och att respektera uppsatta utmärkningar och 
avstängningar. Motsvarande gäller för underentreprenör som anlitas av 
entreprenören. 

Entreprenören skall upprätta arbetsmiljöplan enligt AFS 1994:52 § 8. Planen 
skall delges beställaren. 

Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförande av arbete skall 
redovisas i en trafikanordningsplan. Entreprenören är ansvarig för tillsynen av 
trafikanordningar såväl under dagtid som på nätter och helger. 

Trafikanordningsplan skall upprättas för objektet och godkännas av beställaren 
innan arbetet påbörjas. 

Vid byggmöte/kvalitetsmöte/personalträff skall arbets-och trafikmiljö finnas på 
dagordningen. All personal på arbetsplatsen skall informeras om planerade 
trafikåtgärder och ges möjlighet att lämna synpunkter på trafikanordningar, 
praktiskt utförande, varselklädsel m m.  

Beträffande krav på utrustning vid backning med lastbil/motorredskap på 
arbetsplats, se ”Vägverkets trafiksäkerhetskrav vid upphandling av 
entreprenader”, publ 1998:106 
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AFC.16 Tillstånd  m m 

AFC.161 Tillstånd från myndigheter 

Erforderliga tillstånd från myndigheter ombesörjs av entreprenören. 

AFC.163 Överenskommelser m m 

Beställaren tillhandahåller efter anfordran uppgift om namn på och adress till 
markägare, väghållare o dyl. Om överenskommelse, som berör entreprenaden, 
träffas mellan entreprenören och markägare, väghållare o d skall beställaren 
underrättas. Före slutbesiktning skall entreprenören intyga att parternas 
mellanhavanden reglerats. 

AFC.17 Anmälningar  

AFC.171 Anmälningar till myndigheter 

Beställaren gör förhandsanmälan till Yrkesinspektionen enligt AFS 1994:52. 
Entreprenören skall lämna underlag till denna. 

AFC.172 Anmälningar till beställaren 

Till Trafikinformationscentralen (TIC) tfn 0920-227766 skall meddelas: 

− Namn och telefonnummer till arbetsledare 
− Arbetets start och sluttidpunkt 
− Inskränkningar och begränsningar vad gäller framkomlighet 

(inskränkningar i antal körfält, körfältsbredd, hastighet, 
trafiksignalreglering, annan trafikreglering exempelvis trafikvakt) 

− Alla förändringar av ovanstående 
− Förteckning över jourpersonal 

AFC.2 Utförande 

AFC.21 Kvalitetsangivelser 

Om alternativa arbetsutföranden eller varor föreskrivs innebär detta rätt för 
entreprenören att välja mellan alternativen. 

Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget ”eller likvärdigt” innebär 
rätt för entreprenören att i stället för det föreskrivna välja annat som är likvärdigt 
till kvalitet. Önskar entreprenören begagna denna rätt skall denne i varje enskilt 
fall underrätta beställaren i så god tid så att frågan om likvärdighet hinner 
prövas. Entreprenören skall tillhandahålla erforderligt underlag för prövning av 
likvärdighet. 

Varudeklaration som medföljer vara skall överlämnas till beställaren. 
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AFC.22 Underentreprenörer 

Val av underentreprenör skall beträffande teknisk kompetens godkännas av 
beställaren. Byte av godkänd underentreprenör får inte ske utan beställarens 
medgivande. 

AFC.23 Ändringar och tilläggsarbeten 

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenadtiden 

Beställaren tillhandahåller 3 omgångar förfrågningsunderlag . 

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

Entreprenören upprättar relationshandlingar. 

Relationshandlingar och provningsprotokoll överlämnas till beställaren vid 
slutbesiktning 

 AF2.2512 Broar i säkerhetsklass 3 

Bro skall utföras i säkerhetsklass 3. 

AFC.255 Provisorier 

Provisorier som berör allmän väg skall kontrolleras av beställaren. 

AFC.257 Arbetsmiljöplan 

Entreprenören skall upprätta arbetsmiljöplan enligt Arbetarskyddsstyrelsens 
kungörelse AFS 1994:52 § 8. De krav som angivits i §§ 10-32 åvilar 
entreprenören. 

AFC.258 Trafikanordningsplan 

Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförande av arbetet skall 
redovisas i en trafikanordningsplan eller beskrivning. Entreprenören skall ha 
jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet. 

En förutsättning för att få påbörja arbetena är att trafikanordningsplanen 
godkänts. Trafikanordningsplanen skall alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen. 

Vid behov av förändringar av trafikanordningsplanen under byggnadstiden skall 
samråd ske med projektledaren. 

AFC.259 Plan för hantering av avfall 

Entreprenören skall upprätta en plan för hantering av miljöfarligt avfall. 
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AFC.26 Varor m m 

För vara som ingår i entreprenaden skall entreprenören snarast efter anfordran 
tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklarationen skall innehålla 
redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. 

AFC.265 Tillvarataget material, överblivna massor 

Tillvarataget, utrivet eller överblivet material tillfaller entreprenören. 
Entreprenören tillhandahåller sidotipp för överblivet/otjänligt material. 

AFC.264 Undantagna arbeten 

Erfordeliga flyttningar av El- resp. Teleledningar utföres av ledningsägaren. Det 
åligger entreprenören att underrätta ledningsägare och samordna arbetena. 

AFC.3 Organisation 

Beställarens organisation framgår av kontraktsvillkoren. 

AFC.33 Arbetsledning och anställda 

AFC.332 Arbetsledning 

Arbetsledning skall ha väl dokumenterad kompetens för verksamheten samt från 
trafiksäkerhetsarbete. 

Platschef får inte utbytas utan att beställaren i god tid informerats och godkänt 
detta. 

AFC.333 Anställda 

Anställda skall ha god kännedom och erfarenhet från verksamheten. 

Ansvarig för utmärkning/skyltning samt signalvakter skall inneha intyg från 
genomgången Signalvaktsutbildning och utbildning i Vägverkets säkerhetsordning 
för arbeten enligt nivå A. Övriga skall ha genomgått utbildning i Vägverkets 
säkerhetsordning för arbeten, nivå B. 

De anställdas utbildning och kompetens skall redovisas för beställaren innan 
beställning.   

Entreprenören skall lämna de uppgifter om anställd arbetskraft som kan komma 
att infordras av arbetsmarknadsmyndigheten. 

AFC.34 Miljöledningssystem 

Entreprenören skall uppfylla de krav som framgår av dokumentet ”Vägverkets 
regler för kvalitetssäkring av entreprenader”, publ. 2000:104 

AFC.341 Miljöansvariga 
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AFC.3411 Beställarens miljöansvarige 

Beställarens miljöansvarige är: …………………, Vägverket Region Norr 

AFC.3412 Entreprenörens miljöansvarige 

AFC.35 Kvalitetssäkring 

För entreprenaden gäller ”Vägverkets regler för kvalitetssäkring av 
entreprenader” , publ. 2000:104 

AFC.351 Kvalitetsansvariga 

AFC.3511 Beställarens kvalitetsansvarige 

Beställarens kvalitetsansvarige är: ………………, Vägverket Region Norr 

AFC.3512 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

AFC.352 Kvalitetsplan 

AFC.3522 Entreprenörens kvalitetsplan 

Entreprenörens skall upprätta kvalitetsplan enligt ”Vägverkets regler för 
kvalitetssäkring av entreprenader” publ. 2000:104 och med avseende på punkt 
3.2, ”Normala uppdrag”. 

AFC.353 Kvalitetsrevision 

AFC.354 Projektgenomgång 

AFC.355 Kontroll 

AFC.356 Provning 

Resultat från föreskriven provning eller mätning ska redovisas till beställaren 
snarast efter provningen eller mätningen. 

Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för sådan 
provning på arbetsplatsen som anges i handlingarna. 

Intyg och protokoll från utförd provning eller mätning ska av entreprenören 
förvaras i separat kvalitetspärm som överlämnas till beställaren senast två 
veckor före slutredovisning, varvid icke tillgänglig eller icke färdiga intyg och 
protokoll redovisas i efterhand så snart detta kan ske. 

Kvalitetspärmen ska hållas tillgänglig för beställaren under hela 
entreprenadtiden. 
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AFC.357 Kvalitetssäkring av arbets- och trafikmiljö 

För kvalitetssäkring av arbets- och trafikmiljö gäller ”Vägverkets regler för 
kvalitetssäkring av entreprenader”, publ. 2000:104 

Innan arbete på väg påbörjas skall namnuppgift på person som ansvarar för 
genomförande av planerade arbets- och trafikmiljöåtgärder delges beställaren. 
Sådan uppgift skall lämnas senast vid första byggmöte. 

AFC.36 Samordning 

AFC.361 Samordning av arbeten 

Entreprenören svarar för samordning med egna, beställarens, sidoentreprenörens 
och andras arbeten som redovisas under AFC.131. 

AFC.364 Samordning av arbetarskydd 

Entreprenören skall överta det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvila r 
byggherre för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det 
gemensamma arbetsstället för byggnadsverksamheten. 

Entreprenören svarar för samordning av åtgärder, som föreskrivs i 
arbetsmiljölagen, till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma 
arbetsstället. 

AFC.37 Dagbok 

AFC.371 Av entreprenören förd dagbok 

Entreprenören skall föra bunden dagbok vars innehåll fortlöpande skall delges 
beställaren. Beställaren skall bekräfta delgivningen. 

AFC.38 Möten 

AFC.382 Byggmöten 

Entreprenören skall delta i byggmöte i god tid före byggstart, därefter vid behov 
under entreprenadtiden. Beställaren kallar till möte och svarar för 
protokollföring. Arbetsmiljöplan enl. AFS 1994:52 § 8 skall föreligga vid första 
byggmöte. 

AFC.39 Uppmätning 

AFC.4 Tider 

Beträffande kontraktstider, se kontraktsvillkoren. 
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AFC.41 Tidplan 

Detaljerad tidplan skall lämnas på anfordran. 

AFC.42 Igångsättningstider 

Entreprenören får påbörja kontraktsarbetena omgående efter beställning. 

Grumlande arbeten får ej utföras mellan 15april till 15november. 

 

AFC.5 Ansvar 

AFC.53 Ansvar mot tredje man 

AFC.531 Syn inom närliggande område  

AFC.54 Försäkring 

Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden och 
ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. 

Försäkringarna skall gälla under entreprenadtiden och hela garantitiden. 

Försäkringarna skall medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor. 
Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess 
garantianmärkningar har åtgärdats. Bevis om att försäkringar tecknats skall 
överlämnas till beställaren senast inom två veckor från beställning. 

AFC.6 Ekonomi 

AFC.61 Ersättning 

AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader 

I anbud skall ingå kostnader för resor och traktamenten till personal. 

AFC.62 Betalning 

AFC.642 Regler för avdrag vid utmärkning vid vägarbete 

Vid bedömning av utmärkning vid vägarbete skall följande regler gälla i 
tillämpliga delar; 

Avgiftsuttag 

Mindre allvarligt 

6-8 st 2:or eller 1 st 3:a   5000:- 
6-8 st 2:or och 1 st 3:a   10000:- 
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Allvarligt 

För ytterligare 2:or ökas med 5000:-/2:a 
För ytterligare 3:or ökas med  10000:-/3:a 

 

AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 

Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna 
hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. 

AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av bodar, upplag o dyl skall ske efter samråd med beställaren. 

AFH.2 Bodar 

AFH.3 Tillfällig väg och plan 

Entreprenören svarar för underhållet av befintlig vägbana och brodel. 
Entreprenören övertar underhållet efterhand som arbetsplats etableras. Med 
arbetsplats avses område, som i längsled begränsas av författningsenligt 
uppsatta varningsmärken för vägarbeten. 

Enskild väg eller privat fastighet får inte användas av entreprenören utan att 

− väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd 
− syneförrättning skett, vilken skall ligga till grund för beräkning av 

eventuellt skadestånd 
− syn utförs av fastigheter, som kan skadas av markskakningar eller annat 

I syneförrättningen skall beställaren såväl som kommun eller vägsamfällighet 
beredas tillfälle att delta. 

AFH.5 Skydd av arbete och egendom m m 

AFH.51 Skydd av arbete 

Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan 
orsaka skada. Entreprenören skall skydda eget färdigt arbete om det kan skadas 
genom förslitning under entreprenadtiden. 

AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt m m 

Entreprenören skall skydda angiven ledning, brunn, brandpost, mätpunkt, o dyl 
mot skada till följd av eget arbete. 

Om ledning o dyl som inte angetts påträffas, skall entreprenören rådgöra med 
beställaren och i förekommande fall med vederbörande huvudman om 
erforderlig åtgärd. 
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AFH.55 Skydd av egendom 

Entreprenören skall skydda byggnad eller anläggning som kan skadas av 
arbetena. 

AFH.8 Redskap och verktyg 

AFH.81 Mätutrustning 

Mätdon skall före arbetenas påbörjande vara kalibrerade, kontrollerade och 
avstämda mot de noggrannhetskrav som föreskrivna toleranskrav föranleder. 
Mätdonens noggrannhet skall vidmakthållas genom lämpliga kontrollrutiner under 
hela entreprenadtiden. 

AFH.9 Övriga allmänna hjälpmedel 

AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 

Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten 
för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. 

AFJ.4 Skyddsåtgärder 

AFJ.42 Bullerskydd 

AFJ.43 Dammskydd 

AFJ.44 Begränsning av miljöstörande utsläpp 

AFJ.7 Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFJ.71 Länshållning 

Erforderlig länshållning ingår i entreprenaden. Vatten från länshållning får inte 
avledas genom spillvatten- eller vattenledning. 

AFJ.72 Renhållning 

Entreprenören skall hålla väg och plan ren från nedskräpning och spill o dyl som 
orsakas av entreprenören. Entreprenören skall källsortera restprodukter. 

AFJ.76 Återställande av mark 

Entreprenören skall återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan skall 
tas bort. Entreprenören skall laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han 
skadat genom åverkan. 
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AFJ.8 Utsättning 

AFJ.81 Utsättning vid anläggningsbyggnad 

2002-04-25 

BROGRUPPEN Region Norr 
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10. Ej prissatt mängdförteckning 
 
Mängdföteckning finns endast som papperskopia. 
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11. Teknisk beskrivning bro, TBb 

för utförande av  

 

BD57, Bro över Vitån 

å väg 974 i Norrbottens län 

 

 

 

UTFÖRANDEENTREPRENAD 

 

 

 

Upprättade 2002-04-25 
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1.  Allmänt 

1.1 Förutsättningar 

1.11 Huvudanbud 
Bron /Broarbetet ska vid ett utförande enligt beställarens förslag utföras enligt 
ritning nr BD57:100 och BD57:200. 

Då mått inte är angivet för en konstruktionsdel på en förslagsritning gäller 
kraven på utformning m.m. som följer av kraven i BRO 94. 

1.12 Sidoanbud 

1.122 Landfästen får inte förläggas längre ut i vattendraget än vad som anges 
på ritning BD57:100. 

1.123 Koner får inte inkräkta på brons fria öppning mot vattendraget än vad 
som anges på ritning nrBD57:100. 

1.124 Om avvikelse från på ritningarna angivet läge för profillinjen 
över bron förutsätts ska detta framgå av anbudet. 

1.13 Vattenstånds-, is- och grundvattenförhållanden 

1.131 Vattenståndsnivåer framgår av ritning nrBD57:100. 

1.133 Vårflod förekommer normalt under tiden april-juni. 

Högvatten förekommer normalt under tiden april-majoch lågvatten normalt 
under tiden augusti-marsenligt uppgift från SMHI. 

Isläggning sker normalt i november och islossning normalt i april-maj. 

1.134  Isdämmning förekommer ej. 

1.2 Allmänna krav 

1.21 Form 

1.211 Formsättning utförs enligt ritning nr BD57:100 och BD57:200. 
- Synliga ytor där ej annat anges formsätts med liggande brädor med 
sågade sidan mot betong. 
- Ej synliga ytor får formsättas med valfri form 
- Formsläppmedel skall vara miljövänligt.och av vegetabilisk art 
- Matris med artikelnr: 15102 från Hünnebeck Sverige AB skall 
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användas på ytor enligt ritning BD57:200 
- Glafiberformstag skall användas på ytor med matriser. 
- Permanenta formstag skall godkännas av beställaren innan 
användning.  

 

1.212 Anbudsgivaren ska redovisa 

- om byggnadsförfarandet medför belastning av permanenta 
konstruktionsdelar t.ex. av formställning. 

1.22 Arbeten som berör väg-, järnvägs- och sjötrafik 

1.221 Vägtrafik 

Vägtrafiken kan inte under entreprenadtiden passera bron, varvid följande ska 
gälla 

Omdiregering av trafiken till i området andra befintliga vägar. ÅDT < 100. 50 
km/h. 

1.23 Speciella utformningskrav 
Enligt ritning BD57:200. 

1.3 Beräkningsförutsättningar 

1.31 Jordtryck 
Vid beräkningarna ska förutsättas att fyllning mot bron utförs med material 
som har egenskaper motsvarande sprängsten. Beräkningar utförs enligt Bro 
94, 21.132 och 21.23. Fyllningens omfattning framgår av ritning nr: BD57:100  

1.32 Plattgrundläggning 
Beträffande de värden på jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper 
som inte framgår av BRO 94, se TBb/geo BD57:974. 

1.34 Vattenupptryck 
Bottenplatta ska beräknas med hänsyn till länspumpning för nivån -4700. 

1.35 Sättningsskillnad 
Beräkning enligt Bro 94, 32.31 

1.36 Betongens krypning 
Se Svenska Betongföreningens rapport nr 10. arbetshandling version 020215. 
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1.4 Miljö 

1.41 Marin miljö 
Marin miljö enligt BRO 94, 10.54 antas inte råda. 

1.42 Vägmiljö 
Vägmiljö enligt BRO 94, 10.54 antas inte råda. 

1.43 Aggressiv miljö 
 

1.5 Säkerhetsklass 
Säkerhetsklass 3. 

1.6 Teknisk livslängd 

1.61 Bro 
Bron ska utföras med den tekniska livslängden 120 år 

2. Lastförutsättningar 

2.1 Allmänt 

2.2  Permanenta laster 

2.21 Egentyngd 
24 KN/m3. 

2.22 Stödförskjutning 

2.3 Variabla Laster 

2.31 Utmattningslast 
Vid beräkning för utmattning ska lastcykeltalet sättas till 100000. 
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2.32 Vindlast 

2.33 Istryck 

2.34 Strömtryck 
Vid beräkning av kraft av strömtryck enligt BRO 94, 21.283, ska 
vattenhastigheten (uppgift saknas)m/s användas. Kraften ska antas angripa i 
horisontalplanet dels på nivån - 3000och dels på nivån - 4700. 

3. Grundläggning 

3.1 Grundförhållanden 
Grundförhållandena framgår av byggnadsteknisk beskrivning, geoteknik 
(TBb/geo) BD57:974 daterad 2002-04-25 och kompletterad med ritning 
N:o9. 

3.2 Utförande 

3.21 Schaktning 

3.214 För bottenplatta till stöd östra och stöd västra ska förutsättas att 
schaktningen sker under vatten och att gjutningen sker i torrhet på 
undervattensgjuten tätplatta. Schaktning utförs enligt BRO 94, 34.2 och 
VÄG 94, 2.10. 

3.216 Senast 5 dagar före planerad utläggning av packad fyllning och gjutning 
av tätplatta och bottenplatta ska beställaren underrättas om detta så att 
besiktning av schaktbotten och packad fyllning kan utföras. 

3.22 Fyllning, återfyllning 

3.221 Fyllning och återfyllning enligt ritning BD57:100. 
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3.3 Kontroll 

3.31 Grundkontroll 

3.32 Tilläggskontroll 

3.4 Skyddsarbete 

3.41 Erosionsskydd 

3.512 Erosionsskydd ska utföras enligt BRO 94, kap 36. 

Erosionsskyd ska utföras och kontroleras enligt ritning BD57:100 och 
Vägverkets publikation 1987:91 ”Uförande av erosionsskydd i vatten vid 
brobyggnad”. 

 

4. Betongkonstruktioner 

4.1 Överbyggnad 

4.11 Kantbalkar 

4.111 Kantbalk ska utföras enligt BRO 94, 41.251c. 

4.112 Ursparing för räckesståndare ska utföras enligt BRO 94, /44.232. 

4.12 Brobaneplatta 
Efter konstruktionsberäkning iläggs rör för redusering av vikt. 

4.2 Utförande 
Bron gjuts i självkompakterande betong K80. 
Utförande sker enligt Svenska Betongföreningens rapport nr 10. 
arbetshandling version 020215. 

4.3 Underbyggnad 

4.31 Bottenplattor 

4.411 Bottenplattornas underytor ska förläggas högst på de nivåer som är 
angivna på ritning BD57:100. 

4.412 Bottenplattornas överytor ska förläggas högst på de nivåer, som är 
angivna /på ritning BD57:100. 
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4.32 Mellanstöd, landfästen, stödmurar 

4.421 Fyllning mot konstbyggnad ska utföras med material som har 
egenskaper motsvarande de som antagits vid beräkningarna, se 1.31. 
Återfyllning och motfyllning utförs enligt TBb/geo och ritning BD57:100. 

Kon i anslutning till bro ska utföras med samma material och utförande som 
fyllning mot bro. Koner skall ytföras med huggen sten enligt ritning BD57:100. 

4.425 Isnötning anses förekomma för delen mellan nivån - 4750och nivån - 
4130. 

4.4 Miljöklass 

4.41 Vattentäta tråg 

4.42 Ytbehandling och isolering 

4.43 Enhetligt täckande betongskikt 

4.5 Material 
Betong, utom slitlager skall ha hållfasthetsklass K 80. 
Koner utförs i tillvaratagen huggen granitsten från befintliga brofästen till höjd 
ca – 3000. 

4.522 Kantlister och betongytor i GC-miljö ska ytbehandlas enligt BRO 94, 
44.541. 

4.523 Ytbehandlingspreparat enligt BRO 94, 43.722, får innehålla högst 10 % 
lösningsmedel. 

5. Brodetaljer 

5.1 Ingjutningsdetaljer 

5.12 Trafikbelysning m m 

6.121 Leverans och inläggning av kabelrör med dimension 70mm inklusive 
dragtråd ingår. 

5.2 Isolering och skyddslager 

5.3 Beläggning 
Slitbetong utförs av 60 mm stålfiberarmerad K45 betong utlagd våt i våt. 
Stålfiber i volym-% ska beräknas enligt Bro 94,63.414. 
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5.38 Ballast kvalitetskrav enligt Väg 94, 7.4.2.2. 
Gjutning utförs enligt Bro 94, 63.41 och 63.42. 

5.4 Räcke och skyddstak 

5.41 Utförande 

5.711 Räcken ska utföras enligt ritning nr: BD57: 100 och BRO 94, 67. 
Räcken ska fastgjutas enligt Bro 94,67.63. 

 

5.712 Ytterräcke till bron ska utföras som körbaneräcke med navföljare enligt 
ritning nr 583:2S-au alt 1. 

5.716 Målning av räcke från estetisk synpunkt ska utföras enligt BRO 94, 
67.643 och BD57:100 med kulör på täckfärgen enligt NCS ( RÖD). 

5.42 Omfattning 
5.721 Räcke till bro ska omfatta räcke fram till de på ritning nr 583:2S-au, rev 

C, med A och B markerade skarvarna vid broände. 
 
Broräckesavslutningar enligt ritning nr 583:2S-ö rev E. För anslutande 
vägräcken enligt Bro 94,67.14. 

6. Övriga arbeten 

6.1 Förstöringsanordningar 
Förstöringsanordningar ska inte utföras 

6.2 Försvarsanordningar 
Försvarsanordningar ska inte utföras. 

6.4 Relationshandlingar 
Utöver vad som anges i BRO 94, 12.2, ska följande handlingar redovisas. 

Speciella handlingar för SCC. 
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1. ALLMÄNT 
På uppdrag av Vägverket Region Norr har Brogruppen utrett de geotekniska 
förutsättningarna för ny bro för väg 974 över Vitån vid Jämtön i Luleå kommun. I 
anslutning till bron skall vägen breddas med ca 1.0 m  på varje sida av bron med en längd 
av motsvarande utspetsningarna.  
 

1.1 Allmänna krav 
Grundläggningen för den nya bron och dess tillfarter dimensioneras i säkerhetsklass 2, SK 2 
(?n=1,1 ) och geoteknisk klass 2, GK 2. 
Konstruktionen beräknas ha en beständighet på 120 år. 
Vägen beräknas i trafikklass 1, jämnhetsklass 1. Området ligger i klimatzon 5. 
Byggnationen förväntas ske under lågvattenperioden. 
Vid förändringar av bäckens naturliga förhållanden skall botten och åslänter i största möjliga 
mån anpassas till naturliga förhållanden. 
 

1.2 Utsättning 
Gällande koordinatsystem i plan och i höjd är ett lokalt framtaget nät som har används för 
att mäta in den befintliga bron. En ny mätning bör således utföras för att upprätta 
fixpunkter enligt RT90 och RH 70. 
 
 

2 FÖRSLAG 
 

2.1 Bro 
Bron föreslås utföras enligt ritning BD57:100, upprättad 2002-04-25, av Brogruppen 
YTH. Bron utformas som en plattrambro med en total brolängd på 27,7 m, en fri öppning 
på ca 23,8 m och en fri brobredd på 7,0 m. Den nya bron kommer att ersätta befintlig bro i 
det nuvarande läget, Den nya bron grundläggs med plattor på berg med en grusbädd om 
minst 300mm 
 

2.2 Väg och tillfartsbankar 
Väg och tillfartsbankar återställes till befintligt skick, med anpassning till den nya bro 
bredden. 
 
 

3. BEFINTLIG KONSTRUKTIONER 
Bron över Vitån har genom åren utsatts för hård nötning och är i dåligt skick vilket lett till 
att man har infört axeltrycks begränsningar. Vilket innebär att den skall rivas och ersättas 
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med en ny. Vid utförandet skall hänsyn tagas till stöden från dom vid sidan om liggande 
1800 tals stöden. 
 

4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR OCH REDOVISNING 
Geotekniska undersökningar har ej utförts. Denna beskrivning baseras på uppgifter från 
äldre ritningar. Se ritningsförteckning. 
 
 

5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Marken i området där ny bro skall anläggas utgörs av bank grundlagd på berg.  
 
 
 

6 HYDROLOGISKA UPPGIFTER 
Hydrologiska uppgifter saknas och måste beställas från SMHI. 
 

7 GEOTEKNISKA FÖRESKRIFTER 
 

7.1 Grundläggning dimensionering 
Planerad bro över Vitån grundläggs på undervattensgjutna bottenplattor på en 
utjämningsbädd som vilar på fast berg. Preliminärt föreslås en grundläggningsnivån för stöd 
1 och stöd 2 på nivå -6556 Schakt utförs under vatten ner till grundläggningsnivån. Bron 
föreslås grundläggas med platta på mark på en 0.5 m tjock fyllning av krossgrus. 
 

7.2 Utförande brogrundläggning 
 Spolschakt av slam kan bli nödvändigt före utläggning av krossgrus. Stöden gjuts i torrhet 
och grundläggs på en 0,5 m tjock utjämningsbädd av krossgrus med en kornfördelning 
enligt figur 33-1 i BRO 94. Bädden skall vila på berg. 
 

7.3 Motfyllning 
Återfyllning och motfyllning mot bron utförs enligt avsnitt C2.6 och E7.3 i ATB VÄG 
med sprängsten som uppfyller kraven i avsnitt E.7.3.1.2. Eventuell vegetation under koner 
schaktas bort varefter koner grundläggs på befintlig jord. 
 

7.4 Erosionsskydd 
Erosionsskydd dimensioneras enligt Vägverket Publ 1987:18, för en medel vattenhastighet 
av 2.0 m/s. På mer utsatta och lutande ytor såsom koner skall erosionsskyddet utföras av 
skarpkantat krossmaterial i fraktionen 0-500 mm, där d50 >350 mm och med en total 
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tjocklek på 1.0 m. Om inte den gamla stensättningen går att använda. Erosionsskyddet 
utförs med sorterat material i ytan. På horisontella ytor, såsom bäckbotten i anslutning till 
bron, kan man använda ett naturgrus i fraktionen 0-300 ut, där d50 >200 mm och med en 
tjockleken på minst 0.6 m. Erosionsskyddet i bäckfåran utförs försänkt så att överytan 
anpassas till befintlig botten. Omfattning av erosionsskydd framgår av förslagsritning 
BD57:100. Erosionsskyddet läggs ut upp till 0.3 m över högsta högvattenytan. 
Erosionsskydd skall även läggas ut på vägslänten. 
 

7.5 Utförande väg och tillfartsbankar 
Utspetsningarna skall utföras av den befintliga banken enligt ATB väg. 
 
 

6 KONTROLL 
Grundkontroll och tilläggskontroll utförs enligt tillämpliga delar i BRO 94 avsnitt 35.1 
respektive 35.23. Kontrollprogram upprättas av entreprenören. Schaktbotten skall 
kontrolleras av geotekniker i samband med att schakten utförs enligt avsnitt 35.15 i BRO 
94. I produktionsskedet kontrolleras att angivna jordartsförhållanden och övriga antaganden 
överensstämmer med verkliga förhållanden. 
 
 
 
 
 



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
57(62) 

 
 

 

 
Examensarbete  YTH 

Version A:1     2002-04-25 
 

13. Ritningsförteckning 
 
Ritning nr BD 57:100 
 
Ritning nr BD 57:200 
 
Ritning nr No:3 
 
Ritning nr No:9 
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14. Ritningar 
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15. VV:s regler för kvalitetssäkring av 

entreprenader, publ 1998:104 (bifogas ej) 
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16. VV:s miljökrav vid upphandling av 
entreprenader; publ 1998:105 (bifogas ej) 
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17. VV:s trafiksäkerhetskrav vid upphandling av 
entreprenader; publ 1998:106 (bifogas ej) 
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18. Svenska betong föreningens rapport nr:10, 
arbetshandling version 2002-02-15. 

(Bifogas ej) 
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1. Trafikomledning 

 
 
Innan byggstart vid bro BD 57 skall trafiken över bron ledas om. 
 
Trafiken leds via E4:an då väg 974 kommer att vara avstängd för trafik över Vitån under 
hela byggtiden. Södra infarten på väg 974 vid E4:an skyltas med väg avstängd över Vitån. 
Det samma gäller vid korsningen inne i Jämtön väg 691 och väg 974. Vägen stängs av på 
västra sidan Vitån i korsningen mellan väg 974 och Sandgrundsvägen.  
 
På den östra sidan stängs vägen av 100 meter från broänden. Vägen skyltas med 
vägarbetsområde vid östra infarten och 500 meter från avstängningen på den västra sidan. 
Skylten vägarbete sätts upp 200 meter från bägge sidorna om avstängningarna. Vid 
avstängningarna används skyltvagnar med blinkfyrar och märket Förbud mot 
fordonstrafik. Avstängningsskärmar monteras på västra och östra sidan.  
 
 

2. Etablering 
 
Dispositionsplan bifogas som bilaga. 
 
 

3. Rivning 
 
Rivning av den befintliga bron sker enligt upphandlad entreprenörs förslag. 
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4. Grundläggning 
 
Grundläggningen startas på västra sidan med grundläggning av stöd 1. Man börjar med 
att valla in runt platsen för grundsulan och dämmer upp en bit ut i åfåran med ett tätt 
jordmaterial och klär den med sprängsten. Vallen packas noggrant då vallen skall 
användas som underlag för formställningen till brobanan. När vallen är tät och klar 
pumpar man ut vattnet innanför vallen. 
 
Då påbörjas sprängningen av berget som grundsulan skall ligga på så att man får ner 
berget till rätt nivå. Detta kontrollmäts och sedan fyller man upp med makadam av en 
tjocklek på 0,5m som packas väl.  
Nu påbörjas formsättningen av stöd 1 vilken kan göras av valfri form. Formen låses och 
kontrolleras. Armeringen startar med att man lägger ut betongdistanser av en tjocklek på 
100mm för att få rätt täckskikt mot marken sedan monteras armeringen efter det 
monteras förtagningsjärnen för frontmuren. 
 
Gjutning av stöd 1: 
Vi rekommenderar gjutning med betongpump då det underlättar arbetet väsentligt. 
Betongen pumpas in i formen och den fylles till rätt nivå. 
Formen skall stå i 5 dygn så att rätt hållfasthet uppnås i betongen.  Man kan med fördel 
pumpa in vatten efter ett dygn innanför invallningen då det är gynnsamt för betongen. 
Proceduren är exakt likadan på stöd 2 på östra sidan. 
 
 

5. FAG Frontmurar och vingar 
 
Man startar med utsättning av vingar och frontmur och påbörjar enklingen av formen. 
Frontmuren först och därefter vingarna formarna stagas upp och riktas. Nu är det dags att 
stämpa upp bottnarna på vingarna. Marken packas och man lägger ut spontplank under 
vingarna varifrån man sedan stämpar upp vingbottnarna. 
 
Sedan fästes matrisen mot formen samt trekantslister spikas i hörnen. Armeringen av 
frontmur och vingar kan påbörjas. När armeringen är klar och man har monterat 
distansklossarna börjar man att dubblera formen som låses och distanseras ut till rätt 
tjocklek. 
 
Gjutning av frontmur och vingar sker samtidigt då de sitter ihop i en enhet. Gjutningen 
utföres med betongpump alternativt med traktor och gjutbask. Stighöjden bör ej 
överstiga en meter i timmen för att betongen skall hinna sätta sig och för att eliminera 
formras på grund av ett för högt formtryck. Formen rives efter 5 dygn 
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6. Formställning Brobana 
 
På grundsulan reser man granstämp med en minsta diameter av 160mm på klenaste stället 
med ett c/c avstånd på 1200mm. Stämpen strävas med plank som krysspikas mellan 
stämpen. På invallningen läggs stockmattor och på dessa reser man granstämp samma som 
på grundsulorna. Stämpen strävas av mot stämpen på grundsulorna så de låser varandra på 
ett avstånd av 5 meter. När det är klart mäter man in höjden på stämpen och kapar de i 
rätt höjd. 
 
Därefter läggs tvärbalkar av HEB 300 profil på toppen av stämpraderna. En låda av 
trävirke med packad sand läggs på HEB 300 balkarna, ovanpå sanden läggs en planka som 
upplag för bockryggarna. 7 stycken HEB 450 balkar används som bockryggar med en 
längd av 5,5 meter och ett c/c avstånd på 1200mm. De läggs på HEB300 balkarna och 
skarvas omlott ovanpå stämpraderna som ligger ovanför invallningen mellanstöden. Innan 
HEB 450 balkarna läggs på skall HEB 300 balkarna kortlas i livet under varje HEB 450 
balk. Mellan mellanstöden läggs HEB 450 med en längd av 15,5 meter med samma c/c 
som de kortare balkarna och samma antal. Samtliga HEB 450 balkar krysskolvas mellan 
varandra och låses ihop med åtta stycken GWS stag. 
 
Överhöjningen sågas ut av virke som läggs på HEB 450, dessa bandas fast med bandjärn i 
HEB balkarna. Vid sågning av överhöjningen gäller det att ta hänsyn till 
ställningsdeformation. 
 
Strön av Hulletbalk läggs ut tvärsöver på bockryggarna med ett c/c avstånd på 350mm, 
Sedan spikas brädor av dim 22*95 som formyta under brobanan. Kantbalksformen 
monteras och stagas upp, trekantslister monteras i hörnen och som droppnäsa på 
kantbalksformens botten. 
 
Farbanan smörjs in med formsläppmedel av t.ex. miljövänlig rapsolja. Man täcker in 
utrymmet under formställningen genom att hänga ner presenningar runt om 
formställningen för att värma upp farbanan under och efter gjutning. 
 
 

7. Armering Farbana 
 
Armering av farbanan startas med att man lägger ut monteringsjärn av 10mm kamjärn 
som klossas upp med betongklossar till rätt täckskikt. Sedan märker man upp c/c 
avstånden på underkantsarmeringen och monterar denna. Sedan svetsas monteringsjärnen 
för överkantsarmeringen varefter kantbalksarmeringen monteras och distanseras ut till rätt 
täckskikt. Överkantsarmeringen monteras och kontrollmäts. När armeringen är avslutad 
rengörs formen från najtrådsklipp och annat. 
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8. Gjutning Farbana 
 
 
Vid gjutning av farbanan skall man säkra betongleveranserna så att man får betong 
kontinuerligt. Gjutuppehåll på mer 45 min skall undvikas då det finns risk att 
betongskiten inte tar ihop om det undre lagret hinner börjar ta ihop. Gjutningen utföres 
med betongpump och det bör säkerställas att det finns någon backup inom 45 minuter 
om betongpumpen skulle haverera.  
 
Gjutningen utföres på ett sådant sätt att du får jämna pallar över farbanan. Gjutningen 
sker i minst 2 pallar för att sprida lasten och så man får ut en jämn sättning av 
formställningen. När gjutningen av själva konstruktionsbetongen är klar börjar man gjuta 
slitbanan som gjutes vått i vått ihop med konstruktionsbetongen. 
 
Avjämning av betongytan utföres med fördel med en vibratorbalk som glider på 
kantbalksformen. Man drar vibrobalken med ett spel över betongytan så att den blir jämn 
och slät.  
 
När gjutningen av slitbanan är klar skall betongytan borstas. Den går till så att man spikar 
ihop slädar med piassava borstar som dras tvärs över farbanan och ger ett borstat mönster 
som leder vattnet och minskar halkrisken på brobanan.  
 
Brobanan skall övertäckas med byggtäckmattor och presenningar. Brobanan skall vara 
övertäckt i minst 5 dygn för att hålla fukten i betongen och eliminera sprickbildning samt 
förhindra att frysskador uppstår på betongen. Temperaturen i betongen mäts kontinuerlgt 
varje dygn så att man säkerställer rätt temperatut utveckling för betongen. 
 
 

9. Rivning av formställning 
 

När betongen uppnått 70 % av hållfastheten är det dags för rivning av formställningen. 
Kantbalksformen rivs och rensas. Hål borras i brobanan för att kunna fästa vajerspel som 
hängs upp i bockar. 4 stycken HEB 300 balkar skjuts in under brobanan så att de kan 
hålla upp 450 balkarna När vajern är monterad i HEB 300 balken börjar man med att 
riva sandlådorna så att HEB 450 balkarna hänger fritt i vajrarna. 
 
Strävorna och stämpen monteras ner. Brobanan hissas ner med vajerspelen och 
formmaterialet rivs bort och buntas ihop. HEB balkarna och vajerspelen monteras ner. 
Hålen för vajrarna gjuts igen.  
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10. Montage av broräcken 
 
Hålen för räckestolparna mäts ut och borras med en diameter av 110mm till ett djup av 
270mm.Borrkärnan tas upp och hålen rengörs och spolas rena med rent vatten. Stolparna 
tvättas av med avfettning eller liknande i nedre änden. Stolparna ställs i hålen och 
överliggaren monteras fast i stolparna. Sedan monteras navföljaren. Stolparna riktas med 
stålkilar i hålen och stämpas upp till rätt höjd med virke. 
 
Hålen gjuts igen med expanderande undergjutningsbruk upp till 30mm från överkant 
kantbalk. Bruket eftervattnas och håll fuktigt. När bruket härdat fylls hålet med 
jordfuktigt undergjutningsbruk med en överhöjning upp mot stolpen på 3mm. 
 
Efterbehandling  
Bruket hålls fuktigt i 5 dygn med bitar av geotextil som fuktas och täcks över hela 
gjutningen. Mellanföljarna monteras. Samtliga bultar och muttrar körnslås för att undvika 
att de gängas upp pga. vibrationer och dyl. 
 
 

11. Fyllning mot bro och vägkropp 
 
Fyllning mot bro utförs med sprängsten 0-200mm materialtyp 1 eller 2. Arbetet utförs 
med grävmaskin och packas med grävmaskinsburen packningsvibrator typ Liacon eller 
liknande. Materialet läggs ut i pallar med en lagertjocklek av 400mm. Fyllningen skall 
utföras samtidigt bakom båda landfästena för att eliminera ensidigt tryck mot bron. 
Frontmurarna fylls upp till 50 centimeter från brons överkant. 
 
Vägens uppbyggnad består av obundet förstärkningslager med lagertjocklek av 350 
millimeter. Materialet packas med en traktordragen envalsvält minst 6 överfarter. 
Obundet bärlager läggs på med en tjocklek av 80 millimeter som packas med samma 
procedur. Bitumen beläggningen utgörs av MJAG tjocklek 63 millimeter och med en 
största stenstorlek på 25 millimeter. 
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12. Återställande av botten 
 
Invallningarna grävs bort och botten rensas från rivningsmaterial, betongspill och 
armeringsjärn. Strömfåran återställs till sin ursprungliga utformning och stenar återläggs i 
möjligaste mån på sin ursprungsplats. 
 
 

13. Erosionsskydd och släntytor 
 
Erosionskydd i vatten utföres av 0-200 sprängsten som utlägges med grävmaskin. Arbetet 
utförs så att stenarna blir väl ordnade i ytan, en jämn och slät yta eftersträvas. 
Slänter utförs i sprängsten med grävmaskin, här eftersträvas också en jämn och slät yta. 
Sprängstensytan tätas med en blandning av matjord och 8-16 sten, som senare sås in.  
 
 

14. Kon-sten sättning 
 
När den befintliga konsten rivs ska den märkas för att kunna återplaceras och 
kompletteras om så behövs. Konster travas från åbotten i jämn lutning med slänten. Till 
avjämning för sten används 2-4mm grus eller liknande dränerande material. 


