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Sammanfattning 
 
Upprinnelsen till detta examensarbete är att Luleå Kommun har problem med obehörig 
trafik vid Sunderbyns avfallsupplag. Sunderbyns skytteklubb samt några privata markägare 
har ett servitut som ger dem rätt att trafikera vägen över avfallsupplaget i Sunderbyn. 
Luleå Kommun vill upphäva servitutet i syfte att separera obehörig trafik från 
avfallsupplaget. 
 
Vi har studerat olika möjligheter och problem i området samt vägt in sakägarnas 
intressen, för att åstadkomma ett bra underlag för att lösa problemet. Efter att ha jämfört 
några alternativa lösningar har vi beslutat oss för att projektera det förslag som vi kallar 
Västra alternativet. 
 
Västra alternativet är en ny vägsträckning som startar vid skjutbanan och sträcker sig 
väster om avfallsanläggningen. En rörbro anläggs över Småängesbäcken, även kallad 
Sunderbybäcken, vägen ansluter sedan mot Holmenvägen (enskild väg 498). 
Holmenvägen ansluter till gamla Bodenvägen (länsväg 590) vid järnvägsövergången.  
 
Anledningen till att vi valt denna sträckning är att vi där finner förhållandevis bra 
markförhållanden samt en trafiksäker anslutning mot det allmänna vägnätet. Alternativet 
blir även ett naturligt vägval för användarna eftersom flertalet bor i Norra och Södra 
Sunderbyn. 
 
Vägen utformas 3,5 m bred med mötesplatser i en låg profil. Detta gör att vägen 
sammanfaller bra med landskapsbilden i övrigt. För att åstadkomma en låg vägkropp med 
hög bärighet föreslår vi en stenrik överbyggnad, enligt ett koncept för skonsamt 
byggande av skogsbilvägar.  
 
Eftersom en låg överbyggnad har lägre motstånd mot tjälnedträngning föreslår vi att 
hyttsten används som förstärkningsmaterial samt att vegetationstäcket lämnas kvar i 
möjligaste mån. Dessa åtgärder har tjälisolerande effekt och minimerar risken för 
tjälskador som är ett problem i silt och lerjordar. 
 
Miljökonsekvenserna för projektet bedöms bli små. 
 
Byggkostnaden beräknas till ca: 1,7 Miljoner kronor. 
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1 Inledning 

Bakgrund 
Bakgrunden till projektet är att den tunga trafiken samt antalet arbetsfordon inom 
avfallsområdet har ökat under de senaste åren. Främst beroende på att soptippen i allt 
större utsträckning används som sorterings och omlastningsstation. Stora delar av avfallet 
sorteras och skickas vidare till förbränning eller återvinning, endast 15-20 % av avfallet 
deponeras. På sikt ska all deponi upphöra i enighet med Europeisk miljölagstiftning. Allt 
sorterat avfall skall då omlastas och transporteras från området. Detta medför att de tunga 
transporterna kommer att öka ytterligare de närmaste åren. Av säkerhetsskäl vill man 
därför minimera trafiken under öppethållandetiden.  
 
Sunderbyns skytteklubb samt några fastighetsägare har servitut, dvs. nyttjanderätt, till 
vägen över avfallsupplaget i Sunderbyn. Detta är ett problem för avfallsanläggningen 
eftersom allmänheten vet att när det smäller på skjutbanan är grindarna öppna och det 
finns möjlighet att dumpa sopor på avfallsstationen. Kvällar och helger skall grindarna 
vara låsta, då vill man inte ha obehörig trafik inom området. 
 
För att lösa problemet vill Luleå Kommun upphäva servitutet och måste därför bekosta 
en alternativ trafiklösning för markägare och skyttar. 
 
Eva Nordström som är kommunens beställarrepresentant har framfört önskemål om en 
vägsträckning nära kommuntomtens ytterkanter. Detta för att säkerställa plats för 
eventuell framtida utbyggnad eller återställning av soptippen.  
 
Syfte 
Syftet med projektet är att separera obehörig trafik från avfallsanläggningen och minimera 
möjligheten för allmänheten att lämna avfall efter stängningstid.  
 
Kund 
Vid projekteringen måste hänsyn tas till slutanvändarnas intressen. Vägen bör därför 
projekteras så att slutprodukten blir ett naturligt vägval för skyttar och markägare. 
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2 Problemanalys 

För att lösa trafiksituationen på bästa möjliga sätt har vi valt att fördjupa oss i problemet 
utan förutfattade meningar. Vi har även vägt in sakägarnas intressen.  
 
Kommunens och avfallssorteringspersonalens intresse är i huvudsak att sorteringsarbetet 
ska fortgå utan störningar. Skyttar och markägare har behov av att besöka markerna norr 
om avfallsstationen årets alla dagar. Miljökonsekvenserna bör utredas med fokus på 
närboende. Samhället i övrigt har krav på en trafiksäker anslutning mot det allmänna 
vägnätet. Vägens sträckning bör av säkerhetsskäl inte läggas för nära skjutbanans 
målområde.  
 
De geotekniska förutsättningarna inom området varierar från sandig grusig morän till 
mycket lös sulfidlera med låg hållfasthet, enligt tidigare geoundersökning som Luleå 
kommun har utfört.  
 
Dessa förutsättningar kommer att ligga till grund för vårt slutgiltiga lösningsförslag. 
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3 Metod 

I vårt arbete med utformning och dimensionering av vägen har vi använt oss av 
Vägverkets publikation nr: 2001: 9 ”Projektering och byggande av enskilda vägar” samt 
Skogsvårdsstyrelsens publikation nr 1: 1992 ”Svanahuvudsvägen” som är en provväg för 
skonsamt byggande av skogsbilvägar. Vi har även använt publikationen Skogforsk nr 8: 
1995 ”Balsjövägen – provväg med stenrik överbyggnad” samt vägdimensionerings-
programmet PMS objekt 2000. 
 
Skogsinventeringen har utförts med Relaskop vilket består av en liten kedja med en 
tvärställd spalt i ena änden.  
 
Ostörda jordprover har tagits i botten på Småängesbäcken med kolvprovtagare. Proverna 
har utsatts för ödometerförsök i syfte att avgöra lerans konsolideringsgrad samt att en 
standardundersökning av dessa jordprover har genomförts. Viktsondering har utförts för 
bestämning av jordlagrens skjuvhållfasthet, störda jordprover har tagits upp för 
jordartsbestämning. 
 
Flödet i Småängesbäcken har uppskattats av Bengt Pålsson på SMHI. Upplysningar om 
PH värdet i bäcken har vi fått av Melker Lundmark på Luleå kommun. 
 
Terrängmodell och ritningar är gjorda i dat aprogrammet Nova point 5. 
 
Inmätning har utförts med GPS utrustning som utnyttjar radiolänk från känd punkt.  
 
Inmätningen var inte problemfri, vid tät och stor skog fick vi problem med 
satellitmottagningen. Detta medför att delar av sträckningen ej har exakta höjder. Det 
spelar även in att vi utförde inmätningen under vintern med ca en halv meter snö. Dessa 
faktorer gör att vi måste lämna vissa reservationer om hur väl våra inmätta höjder 
stämmer med verkligheten. Men eftersom terrängen till stora delar är väldigt flack så tror 
vi att den bild av terrängförhållandena som vi fått fram stämmer bra med verkligheten. 
 
Inmätningen i övrigt gick mycket bra i och med vi fick låna den modernaste utrustning 
som finns på marknaden. Vi har även använt vanligt avvägningsinstrument för att avväga 
bäckens lutning. 
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4 Alternativa lösningar 

Vi har studerat flera alternativa lösningar i vårt arbete med att lösa trafiksituationen vid 
Sunderbyns avfallsanläggning. I ett tidigt skede såg vi att endast två alternativ var rimliga 
för att uppnå en fullgod lösning av problemet. Vi har därför valt att koncentrera och 
fördjupa vår studie kring Östra och Västra alternativen.  
 

4.1 Förkastade alternativ 

I de handlingar vi erhöll från Luleå kommuns projektutvecklingsavdelning finns ett 
förslag till vägsträckning. Förslaget sträcker sig från skjutbanan söderut längs 
avfallsupplagets östra tomtgräns, för att sedan ansluta mot den befintliga infarten till 
avfallsupplaget. En tidigare utförd geoteknisk undersökning visar att den tänkta 
sträckningen passerar områden med mäktiga lerlager och låg hållfasthet. Dessa 
förhållanden gjorde att vi i ett tidigt skede började söka andra lösningar. (Se bild 1, nr 4 
sid 10) 
 
Luleå kommun har tidigare lagt fram ett förslag som sträcker sig i nordvästlig riktning 
från skjutbanan och ansluter till en igenvuxen skogsväg. Skogsvägen korsar en privat 
travbana och ansluter sedan mot det allmänna vägnätet, över en gårdsplan. Inblandade 
fastighetsägare har avvisat förslaget. (Se bild 1, nr 1 sid 10) 
 
En idé vi hade från början var att flytta skjutbanan. Men med det alternativet löser vi inte 
problemet. De fastighetsägare som har mark norr om avfallsupplaget måste ha möjlighet 
att ta sig till sin mark även när avfallsupplaget är stängt. 
 
Ett annat alternativ är att anlägga ett dubbelsidigt industristängsel längs vägen över 
avfallsupplaget. Förslaget har ekonomiska fördelar, men eftersom verksamhet med 
avfallssortering bedrivs på båda sidor av vägen, korsas den ofta av arbetsfordon. Detta är 
därför ingen bra lösning ur trafiksäkerhetssynpunkt, dessutom kräver förslaget flera stora 
grindar som kommer att skymma sikt och hindra effektivt arbete för personalen på 
avfallsstationen. Det inskränker också på anläggningens utveckling och på lång sikt även 
den slutliga avvecklingen. (Se bild 1, nr 3 sid 10) 
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4.2 Östra alternativet 

Östra alternativet följer avfallsanläggningens östra tomtgräns ca 500 m söderut från 
skjutbanan. Därifrån vinklar sträckningen österut mot Gammelstad, korsar några privata 
skogsfastigheter och ansluter till en befintlig odlingsväg. Odlingsvägen ligger i nordsydlig 
riktning och ansluter mot gamla Bodenvägen (länsväg 590). Anslutningen sker ca 700 m 
öster om infarten till avfallsupplaget (mot Gammelstad). Alternativet kan varieras något 
beroende på de enskilda markägarnas inställning till projektet. (Se bild 1, nr 5 sid 10) 
 
Fördelar:  
Förhållandevis bra markförhållanden. 
 
Nackdelar: 
Längsta alternativet, (1600 m), berör flera privata markägare, anslutningen mot 
skjutbanan är riskabel med hänsyn till skjutvinklar, ny utfart mot gamla Bodenvägen, 
(länsväg 590). Flertalet av användarna bor i Norra och Södra Sunderbyn vilket innebär 
att alternativet blir en omväg. 
 
Kostnad: Byggkostnad ca 1,6 Miljoner kronor 

4.3 Västra alternativet 

Västra alternativet startar i västlig riktning från skjutbanan, för att sedan vika söderut längs 
avfallsanläggningens västra tomtgräns. Tomtgränsen följs fram till Småängesbäcken där en 
rörbro anläggs. Sedan viker sträckningen av i västlig riktning, för att ansluta mot 
Holmenvägen (enskild väg 498). Holmenvägen har kommunalt underhåll och ansluter 
till gamla Bodenvägen (länsväg 590) vid järnvägsövergången. (Se bild 1, nr 2 sid 10) 
 
Fördelar: 
Undviker farliga skjutvinklar, förhållandevis bra markförhållanden, bra anslutning mot 
kommunal byväg, alternativet blir ett naturligt vägval eftersom flertalet av användarna 
bor i Norra och Södra Sunderbyn. 
 
Nackdelar:  
Vägsträckningen berör två privata markägare. 
Kostsam brokonstruktion vid Småängesbäcken. 
 
Kostnad: Byggkostnad ca 1,7 Miljoner kronor.  

Varav rörbro ca 440 000 kronor. 
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Bild 1. Lösningförslag 
 
1, Gammalt Kommun förslag 
2, Västra alternativet 
3, Stängsel på båda sidor om befintlig väg 
4, Projektutvecklingsavdelningens förslag 
5, Östra alternativet 

1

2

4

3

5
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5 Resultat  

5.1 Västra alternativet 

Urvalskriterier  
 
Alternativ Säkerhets- 

risker 
Markför- 
hållanden 

Naturligt-
vägval 

Markin-
lösen 

Tippens-
utveckling 

Produktions-
störningar 

1,Gammalt. 
Kommun F 

+ + - - + + 

2,Väst + - + - + + 
3,Stängsel - - + + - - 
4,Proj.Förs - - + + - + 
5,Öst - - - - - + 
 
I vårt arbete med att lösa trafikproblemen vid Sunderbyns avfallsanläggning, har vi valt att 
koncentrera vårt projekteringsarbete kring det västra alternativet.  
 
Anledningen till att vi valt denna sträckning, är att vi där finner relativt bra 
markförhållanden. Samtidigt som vi håller oss i utkanten av själva avfallsanläggningen. 
Det innebär att värdefull mark som kan behöva tas i anspråk för avfallsanläggningens 
framtida expansion eller sanering finns kvar. Västra alternativet berör två privata 
fastigheter. fastigheten Sunderbyn 80:2, samt fastigheten Rågholma 2:3.  
 
Den nya vägen blir ca: 1234 m lång och 3,5 m bred med 5 mötesplatser där vägbredden 
blir totalt 6 m. Vägen utformas med 0,5-1,0 m breddökning i kurvorna.  

5.2 Ekonomi 

Den först planerade vägbredden var 5,5 m. Med den trafikmängd som beräknas, räcker 
det med en vägbredd av 3,5 m. Detta ger en billigare väg samt att den flyter in i 
landskapet på ett bättre sätt. Vidare stämmer den överens med Holmenvägens standard. 
En annan fördel med att hålla nere bredden på vägen är att den tunga trafiken inte lockas 
att använda vägen. Då tänker vi i första hand på de grusbilar som trafikerar området 
under sommarsäsongen. De skall även i fortsättningen ta vägen genom tippen, enligt de 
förutsättningar vi tillhandahöll i inledningen av projektet. 
 
Kostnader 
Byggkostnaden för projektet beräknas till 1,7 Miljoner kronor. I kostnaden ingår en 
rörbro för 440 000 kronor. Vägens meterpris blir 1020 kronor exklusive rörbron.   
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5.3 Anslutningar 

Den västra anslutningen skall läggas ca 15 m norr om den röda logen vid Holmenvägen 
(enskild väg 498) för att sikten skall bli tillfredsställande. 
 
Det är viktigt att den östra anslutningen, mot vägen till bergtäkten placeras på krönet vid 
den befintliga infarten till däckåtervinningsanläggningen. Detta för att få så bra sikt som 
möjligt åt båda håll.  
 
I vårt förslag ingår även att den befintliga infarten till däckåtervinningsanläggningen skall 
flyttas och anslutas mot den nya infarten som vi projekterar. Vi har diskuterat detta med 
markägaren som var positivt inställd till att slå samman infarterna. Detta betyder att 30 m 
in på den nya vägen blir det en korsning. Denna korsning kommer inte att tas upp i våra 
ritningar, vi kommer endast att rekommendera en omfördelning av schaktmassorna från 
den befintliga infarten till däckåtervinningsanläggningen. Massorna kan användas vid 
utformningen av den nya anslutningen. Denna nya anslutning mot däckåtervinningen 
kommer att få en längd av ca 30 m. 
 

5.4 Dimensionerande faktorer 

Tanken med vägen är enligt Eva Nordström på Luleå kommun att den i huvudsak ska 
trafikeras av personbilar. Den tunga trafiken skall även i fortsättningen gå vägen genom 
avfallsstationen. Vi har ändå valt att dimensionera vägen för att tåla belastning av tung 
trafik (10/18 ton axel/boggietryck) året runt. Dimensionerande trafikmängd har vi 
uppskattat till minsta möjliga enligt Vägverkets tabeller, mindre än 50 årsdygnstrafik 
(ÅDT) med en tung trafik på ca 5 %. Vägen är dimensionerad för en hastighet av 50 
km/tim och en livslängd på 40 år. Vår bedömning är att den största belastning som vägen 
kommer att utsättas för är under byggtiden. 
 

5.5 Geoteknik 

De geotekniska förutsättningarna i området varierar från sulfidlera med låg hållfasthet till 
sandig morän, enligt tidigare geoundersökning. (Ritn. Nr A3-2001-02-0, 30-32). 
Området domineras av  silt och sulfidlera som är överlagrad av torv, det är endast från 
sektion 1/060 och framåt som det blir bättre material med sandig morän.  
 
Grundvattenytan (gvy), ligger ca 1 m under markytan. Detta i provpunkt nr 212 vilken 
är på högersida vid sektion 0/280. Värdet avläst i januari 2002. 
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5.6 Linjeföring 

Vi har valt att utforma vägen så att den skall ”göra så lite väsen av sig som möjligt” och 
väl smälta in i landskapsbilden. Därför har vi valt att utforma vägens längdprofil så att den 
till stora delar bara utgörs som en förhöjning av den naturliga markytan. En låg 
överbyggnad med en total höjd 0,5 m. Linjeföringen görs väl anpassad efter markytans 
buktningar. Den 1234 m långa vägen har 5 st horisontal kurvor.  
 
Vägen utformas med ensidig lutning och en bredd av 3.5 m med breddökningar i 
kurvorna. Den är utformad med 5 st mötesplatser. Skärningar och bankningar undviks så 
långt det är möjligt. Det innebär i normalfallet att bankhöjden i stort sett kommer att 
motsvara överbyggnadstjockleken. 
 

5.7 Terrassering 

Terrassen utformas med minsta möjliga ingrepp. Markytan avjämnas med grävmaskin, 
stubbar tas bort och grävs ned utanför väglinjen. I övrigt lämnas humusskiktet kvar. Detta 
utförande ökar stabiliteten och minskar tjälnedträngningen. Till ersättningsmassor för 
stubbarna skall samma sorts material användas som övriga undergrunden består av. Detta 
för att tjäluppfrysningen skall bli så jämn som möjligt. Vi bedömer risken för att 
vägkroppen skall drabbas av besvärande sättningar p.g.a. av att humuslagret lämnas kvar 
som ytterst liten. Tuvor avjämnas och stenar över 0,3 m grävs ned på samma sätt som 
stubbar.  
 
Massor från dikningen används till att avjämna terrassytan så att den geotextil som skall 
ligga under överbyggnaden går att rulla ut och fylla över utan att bli skadad. 
 
Schakt kommer att ske vid sektion 1/080-1/140 samt vid den västra anslutningen. Vid 
den östra anslutningen måste terrassen höjas ca 1,5 m. Detta för att anslutningarna mot 
befintliga vägar skall ske i rätt höjd. Det blir även schakt vid grundläggningen av rörbron 
och trummorna samt vid utspetsningar av dessa.  
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5.8 Överbyggnad 

Vi har använt oss av Vägverkets dimensioneringsprogram, PMS objekt 2000, för att få 
fram tjockleken på de olika material som ingår i överbyggnaden. Med den överbyggnad 
vi föreslår kommer vägen i genomsnitt utsättas för en tjällyftning på < 16 cm, vilket är 
godkänt för en sådan typ av väg. Hållfasthetsmässigt kommer denna konstruktion väl fylla 
sin funktion. 
 
Vägen kommer till ¾ att gå över mark där undergrunden utgörs av lera med en 
torrskorpa. Vi har därför valt att göra överbyggnaden så lätt som möjligt inom rimliga 
gränser. Därför rekommenderar vi att överbyggnaden till stora delar utformas med 
hyttsten. 
 
En annan fördel med att använda hyttsten som förstärkningslager är att den har en 
tjälisolerande funktion vilket gör att vi kan hålla nere tjockleken på förstärkningslagret, 
jämfört med om vi använder oss av konventionella material. Använder vi oss av bergkross 
som förstärkningslager måste överbyggnaden vara ca 0.9 m. Det räcker med 0,5 m tjock 
överbyggnad om vi använder oss av hyttsten som förstärkningslager. Detta för att få 
samma motstånd mot tjälnedträngning, vilket är den dimensionerande faktorn i detta fall.  
 

5.8.1 Material 

Där undergrunden består av silt och lera (sektion 0/000 -1/000) skall det läggas en 
geotextil av lägst klass 3, under överbyggnaden. Textilen ska fungera som 
materialskiljande lager samt förstärka bärigheten.  
 
Förstärkningslagret skall bestå av krossad hyttsten med kornstorleksfördelning enligt 
AMA med en stor andel grova korn, >60 mm. Grovkornshalten bör ligga kring 50 % av 
material 0-100 mm. Detta för att få en hög bärighet på vägen. Vi väljer att utforma 
förstärkningslagret på detta vis efter en idé om stenrik överbyggnad som presenteras i 
Skogsstyrelsens rapport Svanahuvudsvägen, nr: 1:1992. Lagertjockleken skall vara 350 mm. 
 
Till bärlager har vi valt att användas oss av konventionellt bärlager för grusväg med krav 
enligt Vägverkets publikation nr: 2001:9. Lagertjockleken skall vara 100 mm. 
 
Slitlagret skall utgöras av ett konventionellt material för grusvägar med krav enligt 
Vägverkets publikation nr: 2001:9. Lagertjockleken skall vara 50 mm. 
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5.9 Rörbro 

Flöden och dimensioner  
 
Över Småängesbäcken anläggs en rörbro med dimensionen 3,01 x 4,33 m med en längd 
av 14,40 m. 
 
Rörbrons dimension är beräknad efter SMHI:s uppgifter av bäckens flöde. Bengt Pålsson 
vid SMHI uppskattade värdet till 15 m3/ sek. Vi har även och gjort mätningar av andra 
rörbroar i samma bäck samt talat med markägare som har erfarenhet av vattenflödet i 
bäcken. Vi har fått uppgifter från Gävle Vägtrummor AB på en rörbro med dimensionen, 
höjd 3,01 m, bredd 4,33 m, längd i botten 14,40 m och längd hjässa 9,0 m.  
 
Eftersom PH-värdet i bäcken ligger på 4,5 till 7,0 och är lägst på våren, måste trumman 
ha ett extra korrosionsskydd av epoxy. Innan skyddsfyllningen anbringas rekommenderas 
att trumman täcks med en geotextil, som ett extra skydd för epoxyn 
 
Geoteknik för rörbro 
 
Ostörda jordprover har tagits i Småängesbäcken med kolvprovtagare, jordproverna visar 
på lager av sulfidlera, siltiglera och en fast botten av silt. Proverna har utsatts för 
ödometerförsök (bil.5) i syfte att avgöra lerans konsolideringsgrad samt att en standard 
undersökning av dessa jordprover har genomförts (bil. 5).  
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5.9.1 Lastanalys Rörbro 

 
Bild 2 
 
Belastning  
 
Konstruktionens belastning av påfört material i tvärsnitten Bild 2 
 
A, 27,35 kPa  B, 62,46 kPa  C, 30,30 kPa  
 
Lerlagrens egentyngd påverkar sättningen. För att åstadkomma ett medelvärde, beräknas 
tyngden av det aktuella jordlagrets övre hälft. Till det adderas alla ovan liggande laster 
och sättningens medelvärde beräknas i mitten av det aktuella jordlagret. Den totala 
belastningen i de olika jordlagren under respektive tvärsnitt blir då. 
 
A, Ler 34,52 kPa  B, Ler 70,27 kPa  C, Ler 51,62 kPa 
A, si Le 30,46 kPa  B, si Le 66,21 kPa  C, si Le 71,87 kPa 
 
För utförliga beräkningar se (bil.6) 
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Sättningar vid rörbro 
 
Sättningarna är beräknade efter ödometerförsökets resultat(bil.5). För utförliga 
beräkningar se (bil.6) 
 
Tvärsnitt: A, B, C,  se Bild 2 
 
A, Tot 3,6 cm  B, Tot 9,0 cm  C, Tot 28,5 cm 
 
Vid utspetsningarna i snitt C, där lerlagren är som störst kommer de största sättningarna 
att ske. Stora delar av sättningarna kommer att utbildas under byggtiden och bör därför 
inte vålla några problem.  
 
Skjuvning 
 
Jordens odränerade skjuvhållfasthet ( Tfu ) är 7,2 kPa ( lera prov 70 ). Med den 
belastning vi påför från vägbank och trafik blir säkerhetsfaktorn mot skjuvning ( Säk f ) i 
de olika snitten. 
 
Tvärsnitt: A, B, C,  se Bild 2 
 
A, Säk f 1,47 ggr B, Säk f 1,71 ggr C, Säk f 1,15 ggr 
 
Vid utspetsningarna i snitt C, är risken för skjuvning stor, därför bör tryckbankar 
anläggas. Erosionsskyddet vid trummändarna kan förlängas ca 10 m från trumman åt 
vardera hållet och tjänstgöra som tryckbank. Tjocklek > 0,4 m. 
 

5.9.2 Anläggning 

Vid grundläggningen av rörbron ska schaktning utföras ner till ca 1,2 m under befintlig 
bäckbotten. Grundläggningen utförs av sorterad sprängsten på geotextil klass 4, 
sprängstensfyllningen avjämnas sedan med en rörbädd av bergkross upp till befintlig 
vattengång. Rörbädden utformas med 3 promilles lutning. 
 
Ett finmaterial läggs runt rörbron som skyddsfyllning. Materialet ovanpå rörbron skall 
vara fyllt till minst 500 mm innan packning får ske. Överbyggnaden avslutas 250 mm, in 
från änden på rörbrons hjässa. Utspetsningarna utförs av sorterad sprängsten på geotextil 
klass 4.  
 
Vid trummändarna läggs erosionsskydd enligt AMA tjocklek > 0,4 m bredd 4 m. Vid 
utspetsningarna i snitt C, där risken för skjuvning är stor bör erosionsskyddet förlängas ca 
10 m från trumman längs utspetsningarna och tjänstgöra som tryckbank. Bergmaterial har 
valts vid rörbron av miljöskäl.  
 
Innan arbetet med rörbron påbörjas måste Länsstyrelsen kontaktas för erforderliga 
tillstånd. 
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5.9.3 Material beskrivning  

 

 
Bild 3 
 
 
 
Överbyggnad för väg Fyllhöjd Fraktion 
Slitlager 50 mm Mtrl. enligt Vägverkets 

publikation 2001:9. 
Bärlager 100 mm Mtrl. enligt Vägverkets 

publikation 2001:9. 
Förstärkningslager  350 mm Mtrl. Hyttsten 

Kornfördelning enligt 
AMA DCB 21 

Extra material runt trumman   
Geotextil, (som skydd för epoxyn)  Klass 3 
Skyddsfyllning för trumman Runt trumma 500 mm. Mtrl. enligt Vägverkets 

publikation 2001:9. 
Bädd för trumma 1200 mm Enligt AMA 
Geotextil (mtrl. skiljande lager)  Klass 4 
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5.9.4 Dimensionering räcke  

 
Ett räcke av typen Kolswa monterat på zigmastolpar sätts upp som skydd vid rörbron 
Vägbredden mellan räcket blir 4000 mm. Bredden mellan släntkrönen blir 4500 mm. 
Räcket monteras 250 mm in från krönen för att ge stöd åt räckestolparna  
 
För att minimera risken att skada rörbron vid sättning av räckestolparna, skall stolparna 
över själva trumman grävas på plats först. De första två räckestolparna över rörbron sätts 
1000 mm från centrumlinjen (Se bild 4). 
 
Höjden på räcket skall vara 550 mm, räknat från färdig väg till centrum på räckesbalken. 
Total längd på räcket blir med snedspetsning 58 m på var sida vägen enligt Vägverkets 
publikation Enskilda vägar 2001:9. (Se ritn. A3-2001-02-62) 
 
 

Bild 4 
 

 

Grusbädd 

Rörbro 
Understopp-
ning 
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6  Miljökonsekvenser 

Hänsyn har tagits till visuella kvalitéer genom att vägen projekteras med en låg och smal 
profil vilket sammanfaller väl med landskapsbilden i övrigt. 
 
Grundvattnets kvalité och nivå bedöms inte påverkas av projektet. Grundvattennivån är 
viktig med tanke på områdets vegetationstyp och närheten till avfallsupplaget.  
 
Grumling av vattnet kommer att uppstå vid arbetet med rörbron. Arbetet ska därför 
utföras vid lågvattenföring. Rekommenderad tidpunkt nov-mars. Det finns ingen känd 
vattentäckt i området eller nedströms Småängesbäcken. 
 
Trafikmängden på Holmenvägen kommer att öka, men ökningen anses inte bli störande 
för närliggande bebyggelse. Några problem med intrång mot fastigheter föreligger inte. 
De närboende får en fin väg för rekreation och motion 
 
Vägen blir ett naturligt vägval för användarna eftersom flertalet av skytteklubbens 
medlemmar och de berörda markägarna bor i Norra och Södra Sunderbyn. Visuellt sett 
blir vägen ett lyft för användarna jämfört med att åka över soptippen 
 
Miljökonsekvenserna för projektet bedöms på dessa grunder bli små.  
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7 Diskussion 

Man kan väl säga att det arbete vi har lagt ned på utformning och design av denna väg i 
vanliga fall ej skulle behövas. Detta eftersom vägens klassning är densamma som för en 
skogsbilväg och sådana byggs ofta med en bra kvalité utan att det krävs ritningar och 
beräkningar. 
 
Viss utredning måste givetvis till angående förläggningen av rörbron och hur 
överbyggnaden skulle utformas över de svagaste partierna. Men arbetet med att mäta in 
och göra avancerade ritningar och beräkningar är nog i detta fall lite overkill. Detta 
medför inte att projektet blir dyrare, utan vi har sökt enkla och billiga lösningar. 
 
I inledningen av detta projekt tänkte vi utforma vägen med en bredd av 5,5 m. Men vi 
beslutade oss för att med den trafikbelastning som kommer att finnas på denna väg räcker 
det med en bredd av 3,5 m. Detta ger givetvis en billigare väg samt att den blir smäckrare 
och flyter in i landskapet på ett bättre sätt. En annan fördel med att hålla nere bredden på 
vägen är att den tunga trafiken inte lockas att använda denna väg. Då tänker vi i första 
hand på de grusbilar som trafikerar området under sommarsäsongen. De skall även i 
fortsättningen ta vägen genom tippen allt enligt de förutsättningar vi tillhandahöll i 
inledningen av projektet. 
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8 Slutsats 

Vi anser med det förslag som vi här framställer har uppnått de mål på den väg som vi fick 
till uppdrag att utforma. Av Eva Nordström på Luleå kommun fick vi information om att 
vägen i huvudsak ska trafikeras av personbilar. Vägen ska vara öppen för trafik året runt. 
 
Det som vi har kommit fram till i vårt arbete med vägen är att den väl kommer att fylla 
sitt syfte med den dimensionering och utformning som vi gjort. Den kommer att hålla 
för personbilstrafik och även lastbilstrafik. Även om vägen är dimensionerad för tung 
trafik året runt så rekommenderar vi att under tjällossningsperioden ej onödigtvis belasta 
vägen med tungtrafik. Detta för att säkerhetsställa hållfastheten på 40 år. 
 
Att använda oss av en överbyggnad med hyttsten har gjort att vi har kunnat utforma 
vägen med en låg överbyggnad. Detta tillsammans med att vi har valt att lämna kvar 
humuslagret och bara jämna av undergrunden har gjort att profilen på vägen har kunnats 
hållas låg samt att ingreppet i naturen blir relativt ringa.  
 
Summa summarum så har vi utformat en väg som väl kommer att uppfylla de krav på 
hållfasthet och funktion som vi fått att arbeta utifrån. Vi har hela tiden arbetat med att 
designa vägen så att den skall fylla sin funktion väl till en så låg kostnad som möjligt. Att 
använda hyttsten som har ett förhållandevis lågt pris plus att material åtgången blir mindre 
med användningen av detta material är en sak viktig sak för att hålla nere kostnaderna. 
 
Att användarna kommer att känna det naturligt att använda denna väg i stället för att ta 
vägen genom tippen är vår starka förhoppning för det har varit ett av de stora mål som vi 
haft med vårt arbete att utforma denna väg. 
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10 Bilage förteckning 

Bilaga nr: Namn Innehåll Antal 
sidor 

Datum 

Bil 1 AF Administrativa föreskrifter. 22 020410 

Bil 2 Mängd förteckning 
 

Mängdförteckning enligt 
Mark-Ama. 

10 020410 

Bil 3 Teknisk Beskrivning 
 

Teknisk beskrivning enl. 
Mark-Ama. 

8 020410 

Bil 4 Arbetsbeskrivning  3 020513 

Bil 5 Geoprov protokoll Labb resultat lerprov tagit vid 
rörbro. 

4 020409 

Bil 6 Lastanalys Beräkningar på lasttryck vid 
Rörbro 

3 020422 

Bil 7 Rapport från PMS 
objekt 2000 

Test resultat på tjäl- och 
hållfasthets beräkning av 
vägkropp. 

4 020417 

Bil 8 Tidplan Tidplan 1 020513 

Bil 9 Kalkyl Kalkyl sammanställning gjord i 
MAP 

1 020514 

Bil 10 Offert på trumma Offert på trumma till Rörbro 
från Gävle vägtrummor. 

2 020207 

Bil 11 Fastighetsägarförteckning Berörda markägare 1 020423 

Bil 12 MKB Miljökonsekvensbeskrivning 2 020513 
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11 Ritningsförteckning 

Ritn. Nr Ritn. Benämning Ritn. Dat Skala Rev. Dat 
     
A3-2001-02-0 Översiktskarta 020410 --------  
     
 Planritningar    
A3-2001-02-1 Plan2  0/000-0/350 020410 1:1000  
A3-2001-02-2 Plan3  0/350-0/650 020410 1:1000  
A3-2001-02-3 Plan4  0/650-1/000 020410 1:1000  
A3-2001-02-4 Plan5  1/000- 020410 1:1000  
     
 Profilritningar    
A3-2001-02-5 Profil1.1  0/000-0/640 020410 1:2000, 1:400  
A3-2001-02-6 Profil1.2  0/640- 020410 1:2000, 1:400  
A3-2001-02-08 Normal sektion väg 020410 1:500  
 Tvärsektioner    
A3-2001-02-10 0/000-0/100 020410 1:100  
A3-2001-02-11 0/120-0/220 020410 1:100  
A3-2001-02-12 0/240-0/340 020410 1:100  
A3-2001-02-13 0/360-0/460 020410 1:100  
A3-2001-02-14 0/480-0/580 020410 1:100  
A3-2001-02-15 0/600-0/700 020410 1:100  
A3-2001-02-16 0/720-0/820 020410 1:100  
A3-2001-02-17 0/840-0/940 020410 1:100  
A3-2001-02-18 0/960-1/060 020410 1:100  
A3-2001-02-19 1/080-1/180 020410 1:100  
A3-2001-02-20 1/200- 020410 1:100  
     
 Geoteknik prov    
A3-2001-02-30 Punkt nr: 199, 201 020410 1:50  
A3-2001-02-31 Punkt nr: 60, 10, 100, 135 020410 1:50  
A3-2001-02-32 Punkt nr: 202, 212 020410 1:50  
     
 Rörbro    
A3-2001-02-60 Tvärsektion Rörbro 020410 1:100  
A3-2001-02-61 Normal sektion Rörbro 020410 1:100  
A3-2001-02-62 Räckesprofil 020410 1:100  
     
     
 


