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FÖRORD 
 
De personer som har utformat och författat denna rapport är fyra studenter vid YTH 
(Yrkes Teknisk Högskola) väg och anläggning vid Luleå Tekniska Universitet. Vi har 
under den avslutande terminen våren 2002 drivit detta som ett examensarbete i 
projektform med förslag till en lösning av de trafikproblem som finns längs Avaviksvägen 
i Luleå kommun, Norrbottens län. Luleå kommun är beställare av projektet och deras 
kontaktperson är Ole Johansson.  
 
Anledningen är att projektet ingår i en större översyn av hela Hertsöområdet som 
kommunen initierat, som ett led i att anpassa trafik och boendemiljön till 2000-talet och 
det uteblivna stålverk 80.  
Vi hoppas att examensarbete kan bidra till en lösning som sänker hastigheten och skapar 
en totalt bättre miljö för de boende i Hertsön. 
Ett tack till Martin Lindmark och andra lärare på Luleå Tekniska Universitet som har 
varit ett stöd under projektets gång. 
 
Därutöver ett tack till: 
Ole Johansson, kontaktman, Luleå kommun 
Dan Karlsson, tekniska förvaltningen, Luleå kommun 
Åke ”lillefar” Karlsson, organisationskonsult, PQM 
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Fredric Eklund 
Andreas Fastesson 
Tomas Henriksson  
Anders Nyh 
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SAMMANFATTNING 

 
I utarbetandet av denna rapport som är ett examensarbete vid YTH väg och anläggning, 
Luleå Tekniska Universitet återges information om trafiksäkerhet, trafikmiljö, en kort 
sammanfattning av olika lösningar och problem vid korsningar. Det underlag som vi 
baserat rapporten på är böcker, andra rapporter och övrigt material som tillförde ämnet 
information.  
 
Vi har valt att redogöra för både den förändring vi föreslagit men även de förkastade 
lösningarna för vägsträckan Avaviksvägen. Detta går att utläsa i en teknisk beskrivning 
enligt AMA98 och ATB- väg, mängdförteckningar och de ritningar som tillhör 
projektet. I rapporten redovisas även en ungefärlig kostnad för genomförandet av 
projektet. 
 
Beställaren av detta projekt är Luleå kommun och deras syfte var att kunna öka 
trafiksäkerheten och orienteringsförmågan i det aktuella området. Projektet ingår i en 
större översyn av Hertsöområdet och skall förhoppningsvis leda till en bättre trafikmiljö 
för trafikanter och boende i området. 
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1. INLEDNING 
 
Som en del i vår utbildning på Luleå Tekniska Universitet arbetade vi den avslutande 
terminen våren 2002 gruppvis med ett examensarbete med inriktning mot väg och 
anläggning. 
Upphovet till detta examensarbete är att vår utbildningsledare Martin Lindmark på YTH 
kontaktade Luleå kommun för att höra om de hade några eventuella uppslag till 
examensarbeten. Ole Johansson på tekniska förvaltningen berättade att ute på Hertsön 
längs Avaviksvägen fanns vissa problem med för höga hastigheter och en farlig 
trafikmiljö. Förslaget från YTH att driva projekteringen som ett examensarbete tyckte 
tekniska förvaltningen var ett intressant erbjudande. 
 
Vi använde oss av PQM (Project Quality Management) som projektform i vårat 
projektarbete. Det är en projektmetod som kan nyttjas vid olika komplexa problem. Den 
bryter ned problemen i mindre steg. En av metodens upphovsmän, Åke ”Lillefar” 
Karlsson, fanns tillgänglig som resurs under uppstarten till projektarbete. Projektet ingår i 
en större översyn av hela Hertsöområdet som Kommunen initierat. Detta för att anpassa 
trafik och boendemiljön till 2000-talet och det uteblivna stålverk 80. 
Ex-jobbet innefattar projektering av korsningen Avaviksvägen/Svedjevägen på Hertsön, 
som senare med smärre justeringar ska kunna appliceras på de andra aktuella korsningarna 
längs Avaviksvägen. (mer info kan utläsas under rubriken beskrivning av projektet 
nedan). 
 
Syftet med rapporten är att försöka förklara hur vi kommit fram till det lösningsförslag 
som anges i rapporten, men även redogöra för de förkastade förslagen samt att därigenom 
förbättra trafiksäkerheten och orienteringsförmågan i området för de boende och 
besökare till Hertsöområdet. 
 
I rapportens början beskrivs en sammanfattning som i stora drag redogör för innehållet i 
ett större sammanhang. Sedan redovisar vi under rubriken material och metoder de 
teorier, verktyg, mm som nyttjats under arbetets gång. Under rubriken resultat redovisas 
den antagna lösningen, men även de förkastade alternativen som vi arbetat med och 
motiv för detta. Även de kostnader som berör projektet klargörs. Därigenom vill vi visa 
dess för och nackdelar med respektive trafiklösning. Vidare redovisas under rubriken 
diskussion/slutsats om syftet med rapporten har uppnådds. I slutet av rapporten finns 
rubriken bilagor där bl.a. prissatt mängdförteckning och en teknisk beskrivning av 
projektet enligt AMA 98 och ATB-väg samt de ritningar som ingår i vägområdet. 
Avslutningsvis finns under rubrikerna referenser och källförteckning information om de 
personer, företag och litteratur som nyttjas i rapporten. 
Förhoppning med rapporten är att den ska kunna vara en del i förändringen längs 
Avaviksvägen och hela Hertsöområdet i stort. 
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2. METODER OCH MATERIAL 
 
I denna del av rapporten ingår en utförligare beskrivning av projektet och de metoder 
och material som använts av projektgruppen. 
 

2.1. Beskrivning av projektet 
 

2.1.1. Beskrivning 
 
Hertsöområdet projekterades och byggdes i början av 1970-talet och anpassades efter den 
tidens lagar och regelverk. Man använde sig av de byggstyrningsdokument som var 
aktuella vid tidpunkten ex. BYA samt äldre upplagor av AMA serien. 
Området dimensionerades efter den stora industrisatsningen ”Stålverk 80” som 
planerades och som enligt alla bedömare skulle realiseras inom kort. Området fick därför 
en dimensionering av framförallt vägar och boendeytor därefter. Av ”Stålverk 80” 
projektet återstår i dagsläget bara en stor industritomt då planerna aldrig realiserades utan 
projektet lades ner. Ytterligare utbyggnad av boendeytorna i området avstannade 
tämligen omgående och detta har lett fram till dagens överdimensionerade gator och 
tillfartsvägar som är onödigt breda och inbjuder till höga hastigheter med ökad olycksrisk 
som följd. 
 

2.1.2. Kända problem 
 
Det har även varit problem med orienteringen i området både för bilister och 
cyklister/fotgängare p.g.a. bristande orienteringsskyltning och likformig estetisk 
utformning av områdets olika delar. Detta leder även till en hel del oönskad 
genomfartstrafik i området ofta med höga hastigheter då trafikanter i brist på skyltning 
svänger av från Hertsöleden för tidigt och använder sig av Avaviksvägen för att leta sig 
fram till rätt område. Avaviksvägen är överdimensionerad och onödigt bred och inbjuder 
därför till dessa höga hastigheter som de tidigare nämnda korsningarna inte är 
dimensionerade för. Hertsöområdet har i stort sett varit oförändrat från färdigställandet 
fram till dags dato och endast smärre underhållsarbeten har utförts i området. 
 

2.1.3. Nuläget 
 
Det har med åren uppstått ett ökat behov av underhåll och en anpassning till dagens 
boendevolym och trafiksituation. Området byggdes enligt dåtidens krav på trafiksäkerhet 
och med den kunskap som fanns vid tidpunkten. Trafiksäkerheten har med åren visat sig 
vara bristfällig i området med ett flertal olyckor främst efter Avaviksvägen som går 
parallellt med Hertsöleden som är huvudled till området. Olyckorna har varit 
koncentrerade till de korsningar efter Avaviksvägen som korsas av matargatorna till 
Hertsöområdet benämnda Svedjevägen, Kråkörsvägen och Kattgrundsvägen. Det är 
främst dessa tre korsningar som har bristande trafiksäkerhet med nuvarande utformning 
av vägnätet. Vid besök på platsen kunde vi konstatera att hastigheten stundtals var 
mycket hög med en hel del kollektivtrafik. 
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2.1.4. Förslag 
 
Luleå kommun har därför tagit initiativ till en översyn av hela Hertsöområdet som 
tidsmässigt sammanfaller med en planerad ROT åtgärd på Lulebos fastighetsbestånd i 
området. Resultatet blev ett förslag på ändrad utformning av ett antal korsningar samt 
förändringar av GC-nätet i området. Utredningen föreslog en lösning med minirondeller 
i de olycksdrabbade korsningarna. Luleå kommun anser att den föreslagna lösningen med 
minirondeller är bra men lämnar detaljutformningen fri. 
 
Luleå kommun har överlämnat projekteringen till YTH väg & anläggning på Luleå 
tekniska universitet med huvudläraren Martin Lindmark som beställarombud. 
 

2.2. Arbetsmetoder 
 

2.2.1. Projektstyrning 
 
Detta projekt drivs som ett examensarbete med projektstyrning och struktur enligt 
PQM-metoden (Project Quality Management). I metoden ingår att ta fram dokument 
enligt ett fastlagt system, dokumenten beskrivs här endast översiktligt med hänsyn till 
inriktning m.m. och består av nedanstående delar: 
 
1. Projektdirektiv 
2. Problemanalys 
3. Lösningsförslag 
4. Slutrapport 
 
1. I projektdirektivet har vi tittat på helheten och området i stort för att hitta eventuella 

problem och risker på ett tidigt stadium, vi har även gjort en grov bedömning av de 
resurser som kommer att krävas. I detta steg har vi även strukturerat 
projektorganisationen med ansvars och befogenhetsfördelning samt beslutsgången. 
Slutligen har målsättningen definierats, d.v.s. vad projektet skall åstadkomma. 

 
2. I problemanalysen har vi fokuserat på att hitta såväl övergripande som mindre 

problem av både känd och okänd karaktär. Vi har valt att koncentrera oss på 
Avaviksvägen av kostnads och tidsmässiga skäl. Vidare har orsaker och samband 
klarlagts och fakta inhämtas. 

 
3. Lösningsförslaget innehåller förslag på ett antal lösningar på problemen. Förslagen är 

fritt utformade och varierar således i omfattning och kostnad. Ett av förslagen har lyfts 
fram som antaget huvudförslag. I det här fallet blev det i linje med utredningen och 
beställarens förslag på utförande av 3 minirondeller, vi är här delvis styrda till detta 
förslag då det skall vara praktiskt, tidsmässigt och ekonomiskt genomförbart. Detta 
beror på att projektering och framtagande av bygghandlingar pågår parallellt med 
PQM arbetet och ett komplett förfrågningsunderlag skall ingå som bilagor i den 
följande slutrapporten. Vi har även tittat på om det finns några eventuella 
intressekonflikter kring den föreslagna huvudlösningen och har inte funnit några 
betydande anmärkningar på vald lösning. 

 

 
Examensarbete  YTH 

Slutversion 2002-04-02 



Svedjerondellen på Avaviksvägen i Hertsön, Luleå 
4(37 

 
4. Slutrapporten är en sammanfattning och utveckling av tidigare dokument 

kompletterat med nämnda förfrågningsunderlag som bilagor till rapporten. 
Förfrågningsunderlaget innehåller bl.a. administrativa föreskrifter, teknisk 
byggbeskrivning, mängdförteckning och ritningsmaterial samt en översiktlig 
kostnadskalkyl för eventuellt budgetarbete av beställaren. 

 
 

2.2.2. Projektorganisation 
 
Projektgruppen har arbetat enligt nedanstående organisationsmodell. 

 

Referensgrupper 
Ex. Räddningstjänsten m.fl. 

Projektör 
YTH Luleå 

Beställarombud 
Martin Lindmark YTH Luleå 

Beställare 
Luleå kommun Tekniska kontoret 

Slutkund 
(Boende, trafikanter Hertsön) 
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3.  LÖSNINGSFÖRSLAG 
 

3.1. Alternativa lösningar 
 
Vi har tagit fram fyra alternativa lösningar för att förbättra trafikmiljön i de tre 
korsningarna. När vi har undersökt de fyra alternativen har vi handlat förutsättningslöst i 
fråga om t.ex. ekonomi och de geotekniska förutsättningarna. 
 

3.1.1. Alternativ 1 
 
Genom att bryta av Avaviksvägen mellan Kråkörsvägen-Kattgrundsvägen och 
Kattgrundsvägen-Svedjevägen med någon form av busshinder t.ex. bom eller något 
annan form av fysiskt hinder, skulle trafiken ledas ut från Avaviksvägen till Hertsöleden. 
 

Fördelar 
 
Man skulle få en minskad genomfartstrafik på Avaviksvägen, och på så sätt skulle det bli 
tryggare för dom som ska ta sig till och från kollektivtrafiken. Det skulle även innebära 
att en minskad andel av bilarna som ska korsa Kråkörs, Kattgrunds och Svedjevägen 
eftersom de i större utsträckning ska svänga och då minskas hastigheten automatiskt i 
korsningen. Prismässigt är också det här alternativet fördelaktigt om man väljer ett fast 
s.k. busshinder (en konstruktion som hindrar personbilar från att passera). 
 

Nackdelar 
 
En av nackdelarna är att korsningarna fortfarande inte är åtgärdade vilket gör att 
problemet förmodligen inte är löst utan kommer att fortsätta så fort bilisterna har vant sig 
vid att det inte brukar komma någon i korsningen. Och då är vi tillbaka vid punkt ”1”. 
En annan negativ aspekt med detta förslag är snöröjningen då den kan få problem med 
bommar och fasta busshinder. 
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3.1.2. Alternativ 2 
 
Man skulle kunna minska vägbredden på Avaviksvägen avsevärt och öka skyltningen som 
påminner att man kör på en 50-sträcka. Kombinerar man detta med någon form av 
avsmalnad korsning och en tydligare skyltning skulle hastigheten och därmed 
olycksrisken minska. Gör man detta kan man bygga en cykelväg längs Avaviksvägen som 
skulle göra att cyklister och gångare skulle kunna färdas snabbare och säkrare.  
 

Fördelar 
 
Man skulle kunna bygga en GC-väg på redan hårdgjorda ytor vilket skulle vara 
förhållandevis billigt. Man skulle också få en avsmalnande körbana vilket skulle minska 
hastigheten en aning, detta ger även utrymme att bygga bättre och säkrare busshållplatser 
på redan hårdgjord yta. 
 

Nackdelar 
 
Ett av problemen är att korsningen fortfarande inte är åtgärdad och utökad skyltning 
kanske bara ger en falsk trygghet i korsningen vilket kan leda till fler och svårare olyckor. 
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3.1.3. Alternativ 3 
 
Ett annat förslag till lösning är att binda ihop Hertsöleden med Avaviksvägen genom att 
bygga ihop dom vid korsningarna med större rondeller som även skulle vara så stora att 
det skulle vara lätt att utforma skyltning på ett sådant sätt att den skulle vara informativ 
samtidigt som den inte skulle skymma sikten. 
 

Fördelar 
 
Man får en minskad olycksrisk inte bara i korsningen på Avaviksvägen utan också i 
korsningen på Hertsöleden. I detta fall skulle man även få stora utrymmen till en stor och 
informativ skyltning som kan guida besökare och boende till rätt område. Rondeller har 
också en fördel när det gäller påverkan på miljön, eftersom det sällan blir stillastående 
trafik.  
 

Nackdelar 
 
Kostnaden för en sådan rondell skulle förmodligen bli för stor vilket skulle medföra att 
andra projekt skulle få stryka på foten. 
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3.1.4. Alternativ 4 
 
Det sista förslaget är att bygga minirondeller i korsningarna Kråkörs, Kattgrunds och 
Svedjevägen. På så sätt hoppas vi att hastigheten minskar i korsningarna och därmed 
också olyckorna. 
 

Fördelar 

 
Minirondeller är mycket effektiva när det gäller att reducera hastigheten på trafiken och 
därmed olycksrisken. En annan fördel med det här förslaget är att det går att genomföra 
på redan hårdgjord yta vilket är en stor ekonomisk fördel. Det kan också bli en bra 
plattform för en informativ skyltning i och runt rondellerna, det blir också ett utrymme 
över i mitten som man kan använda till en konstnärlig utformning som kan förhöja 
helhetsintrycket av området. Ytterligare en fördel med rondeller är att de sällan blir en 
bromskloss i trafiken och på så sätt bidrar till att delvis minska utsläppen av farliga ämnen. 
 

Nackdelar 
 
Även i detta förslag kan snöröjningen vara ett problem då de ska röja den lilla 
”förhöjningsring” som lastbilarna ska köra över i mitten, risken blir att den delvis 
försvinner vintertid och effekten av en minirondell uteblir. Några andra som kommer att 
uppleva rondellen som ett hinder är chaufförerna av långa långtradare och lastbilar med 
trailersläp. Detta eftersom de kommer att få gena ganska rejält över rondellen vilket kan 
medföra vissa problem, men det är nackdelar man får ta om man ska uppnå rätt effekt 
med minirondellen. 
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3.2. Antagen lösning 
 
Efter att ha utrett förslagen kom vi fram till att lösningen med minirondeller skulle vara 
en kostnadseffektiv, miljövänlig och att trafiksäker lösning. En annan stor fördel är att 
orienteringen i området skulle förbättras genom att göra varje rondell originell. 
Huvudskälet är ett begränsat tidsutrymme för projektering av den kombinerade 
lösningen som nämns i texten ovan. 
 
Efter att ha utrett förslagen kom vi fram till att lösningen med minirondeller skulle vara 
en kostnadseffektiv, miljövänlig och trafiksäker lösning.  
 
Vi har valt att koncentrera arbetet till en minirondell i korsningen Avaviksvägen-
Svedjevägen som man senare kan applicera i de andra aktuella korsningarna. 
Avsmalnanden av vägen kommer delvis att behandlas eftersom det blir en del av 
anslutningen till trafikplatsen 
Vi har läst ett antal utredningar både tekniska och ekonomiska från i första hand 
Vägverket där det framgår att minirondeller har en ekonomisk och teknisk fördel. 
Problemen uppstår först när fordonslängderna överstiger normal personbilslängd, men 
eftersom detta i första hand är ett bostadsområde utan industrier får de längre fordonen 
anpassa hastigheten och köra extremt långsamt istället för att göra rondellen större och 
möjliggöra högre hastighet för personbilar. 
 
Följande punkter har vi värderat som viktiga i fråga om en säker och bra lösning. 
 

3.2.1. Trafiksäkerhet och framkomlighet 
 
Hastigheten på de fordon som passerar rakt igenom en korsning är lägre i 
cirkulationsplatser än i vanliga korsningar, detta är grundläggande för 
säkerhetsförbättringar. Detta i kombination med att man har avsmalnat vägen och infarter 
i rondellen förbättrar ytterligare förutsättningarna för minskade kollisioner.  
Cirkulationsplatser har större kapacitet än vanliga plankorsningar och signalreglerade 
korsningar. Ökningen i kapaciteten beror på att korsande och svängande trafik har en 
enklare trafiksituation att lösa upp och att trafikanterna kan utnyttja kortare tidsluckor i 
cirkulationsplatsen än i andra korsningar. 
 

3.2.2. Hälsa och kostnadseffektivitet 
 
I en utredning som Trafiknämnden i Göteborgs stad utfört 1993 konstaterade man bl.a. 
att antalet olyckor minskar med 25-70 % vid anläggning av en rondell. Om man ser till 
de rent ekonomiska intressena avseende byggkostnad kontra hälsokostnad så ser man att 
man tjänar mer än 30 % på byggkostnaden över en 5-års period i de korsningar som är 
mest olycksdrabbade. 
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3.2.3. Miljö 
 
Om man sedan lägger till en miljöaspekt för att ytterliggare förstärka argumenten finner 
man att förslaget är ännu mer övertygande. En undersökning i Växjö visar att en jämnare 
trafikavveckling kan reducera buller och avgaser från passerande fordon. Bullernivån 
sänktes med 1,5-4 dBA och såväl utsläppsmängden som bensinförbrukningen sänktes 
med 1-2 procent. 
 

3.3. Kostnads idé 
 
Om man tittar på en generell ekonomisk bedömning av tidigare rondeller så ser man att 
en rondell i storleken 10-25m i diameter kostar cirka 1-1,5 miljoner kronor. Vägarna 
kommer att avsmalnas betydligt vilket medför fördyrningar. Slutsumman för hela 
projektet blir ca 1,5-1,7 miljoner. För mer information om ekonomin se bifogad 
kalkylsammanställning under bilaga 4. 
Detta är en kostnad som kan variera ganska mycket från fall till fall. De geotekniska 
förutsättningarna kan medföra vissa problem p.g.a. bristfälligt geotekniskt material. Om 
underbyggnaden inte håller för dagens krav kan det innebära vissa fördyrningar. 
I fråga om konstnärlig utsmyckning har Luleå kommun gett oss fria händer att lägga fram 
förslag på eventuella lösningar, men vi kommer inte att lägga någon vikt på det så de 
kostnaderna får läggas utanför. 
 

3.4. Översiktlig tidsåtgång 
 
Om man gör en grov uppskattning av tidsåtgången för byggnationen av en av 
rondellerna beräknas den till ca 3 månader. 
Då har vi inte tagit med eventuella tidsvinster vid samordning av de tre olika 
trafikplatserna. 

3.5. Arbetsflöde projektgrupp 
 
Projektgruppen som fick namnet Hertsörondellgruppen har till en början arbetat 
gemensamt med de övergripande frågorna då fullständig enighet bland 
projektmedarbetarna krävs vad gäller ex. inriktning, målsättning, ansvar och 
befogenheter. 
När de övergripande frågorna var besvarade och arbetsuppgifterna med följande 
resursbehov klarnade övergick gruppen till mer individuellt arbete med tilldelade 
arbetsuppgifter och ansvar. Samordnings och planeringsmöten har hållits minst en gång 
per arbetsvecka vid behov med tätare intervall. Möten har skett enligt fastlagda 
dagordningspunkter. Arbetsfördelning har skett och tidigare individuella och 
gemensamma uppgifter diskuterats, färdiga dokument har fastslagits och tidsplanering har 
skett. Projektarbetet har tidsplanerats med hjälp av MS Project och framtagen tidsplan. 
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3.6. Arbetsmoment i korthet 
 
Gruppen erhöll detta examensarbete i januari 2002, den första perioden ägnades åt 
tidigare beskrivna PQM-steg för att klargöra behov, problemställningar, målsättning och 
ett förslag på önskvärd lösning samt tids och resursplanering av projektet, för tids och 
resursplanering har MS-Project använts.  
 
Inmätning av befintliga förhållanden i området var nödvändigt att utföra i ett tidigt skede 
av projektet p.g.a. årstiden, inmätning skedde med hjälp av totalstation och av 
kommunen erhållna kordinatpunkter. Efter detta har av tidsmässiga skäl en uppdelning av 
arbetsuppgifterna inom projektgruppen skett i nedanstående huvudområden: 
 
• Inmätningsdata har behandlats i SBG-geo och ritningar har skapats i AutoCad 

Point, i detta moment ingår en bärighetsberäkning baserat på erhållna geouppgifter, 
befintliga ritningar avs. typsektioner och överbyggnad samt uppgifter om 
trafikbelastning det s.k. ÅDT-talet. Bärighetsberäkning har utförts med hjälp av 
PMS-objekt. Den nödvändiga överbyggnaden har införts i de nya profilritningarna 
vi har räknat med en livslängd på 30-år. 

 

• Kontakter med intressenter och referensgrupper delvis via en enkätundersökning. 
 

• Framtagande av en teknisk beskrivning för projektet baserad på AMA-systemet. 
 

• Utformande av en projektanpassad AF-del knuten till AB-92 enl. AMA-systemet. 
 

• Beräknande och framtagande av en mängdbeskrivning enl. AMA-systemet. 
 

• Utförande av en översiktlig projektkalkyl med hjälp av MAP. Kalkyl är nödvändig 
för beställarens ev. budgetarbete. 

 

• Kompletteringar med övriga dokument till förfrågningsunderlaget ex. utförda 
geoundersökningar, kartor och ritningar på bef. el-tele-kraftledningar, 
anbudsföreskrifter och formulär, översiktskarta och situationsplan m.m. 

 

• Slutligen sammanställningen av tidigare PQM- faser och utformade av denna 
slutrapport med i förfrågningsunderlaget ingående ovanstående delar som bilagor. 
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3.7. Arbetsmaterial och litteratur 
 
Vi har övervägande använt oss av datorstödd projektering för detta projekt, vilket har 
varit nödvändigt vad gäller beräkningar och ritningsarbete. 
 
Nedan följer en sammanställning över material, litteratur som använts av projektgruppen: 
 
• För inmätning har vi använt oss av en totalstation GEODIMETER 540. 
 
• Inmätningsdata har behandlats i programmet SBG-geo som genererat 

kordinatpunkter för vidare användning i AutoCad Point. 
 
• AutoCad Point har använts för allt ritningsarbete resulterande i plan / 

profilritningar. 
 
• Bärighetsberäkning har utförts i programmet PMS-objekt baserat på befintliga 

förhållanden och ÅDT-talet (årsdygnstrafiken). 
 
• Övriga program som använts är: för ordbehandling MS-Word, Projektplanering 

MS-Project, presentation MS-Powerpoint och för skapande av PDF filer Adobe 
Acrobat.  

 
• Litteraturen har bestått av framförallt AMA serien från svensk byggtjänst 

kompletterat med undersökningar och rapporter från vägverket och VTI. 
Projektgruppen har även använt sig av tidigare examensarbeten och liknande 
förfrågningsunderlag baserade på AMA98 systemet. 
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4. BESKRIVNING PROJEKTERINGSARBETET 
 

4.1. Problem och lösning 
 
Projektgruppen blev tilldelad examensarbetet i januari 2002. Den första tiden ägnades åt 
projektstyrning och utformande av målsättning m.m. enl. PQM systemets steg se 
utförligare beskrivning tidigare i denna rapport, under detta arbete hade vi kontakt med 
beställaren inför varje avgörande fas. Vi började med en skaffa oss en helhetssyn över 
området i stort och de problem som fanns. Detta arbete skedde med hjälp av kontakter 
med referensgrupper inom bl.a. räddningstjänsten, kollektivtrafiken, åkerier och taxi 
m.m. I detta arbete ingick en enkätundersökning och naturligtvis besök på plats för att 
studera trafikflöden och trafikrytm efter främst Avaviksvägen där trafikens snitthastighet 
var betydligt högre än tillåten hastighet som är 50 km/h. Vi tog även del av litteratur 
inom området främst från Vägverket och VTI (Väg och transportforskningsinstitutet). 
 
På grundval av detta arbetade projektgruppen fram ett antal lösningsförslag med 
varierande omfattning och kostnad. Av dessa antogs i samarbete med beställaren ett 
lösningsförslag baserat på olika aspekter såsom ekonomi, trafiksäkerhet m.m. Antagen 
lösning blev i det här fallet minirondeller som ersätter befintliga olycksdrabbade 
korsningar längs Avaviksvägen. Det är tre korsningar som är aktuella för ombyggnad men 
av tidsskäl detaljprojekteras endast en rondell belägen i korsningen 
Avaviksvägen/Svedjevägen, denna lösning kan sedan relativt enkelt appliceras på 
resterande korsningar. 
 

4.2. Inmätning och ritningar 
 
När lösningsförslaget var klart startade arbetet med själva projekteringen. Vi började med 
att ringa beställaren Luleå kommun för att se om det fanns befintligt material i form av 
ritningar, geoundersökningar m.m. över aktuellt område. Det beställaren kunde erbjuda 
var en grundritning och delar av projekteringshandlingarna för hela Hertsöområdet. 
Handlingarna var således från början av 1970-talet och utformade efter dåtidens krav. 
 
En ny inmätning av befintliga förhållanden var nödvändig, därför utförde gruppen detta 
så snabbt som möjligt då snömängden annars skulle ha omöjliggjort en effektiv 
inmätning. Vi använde oss av en totalstation och utgick från polygonpunkter som 
kommunen tillhandahållit. Inmätningen utfördes i slutet av januari 2002 och det var 
redan för mycket snö och is för att få rättvisande höjder på dikesbottnarna. Detta blir en 
osäkerhetsfaktor i ett senare skede. Inmätningsdata har sedan behandlats i programmet 
SBG Geo som genererat kordinatpunkter som vi använt oss av för det fortsatta 
ritningsarbetet som skett i AutoCad Point. Ritningsmaterialet omfattar bl.a. 
situationsplan, skyltplan, utsättningsplan samt tvär och typsektioner. 
 
Den planerade rondellen kommer att anpassas efter befintlig hårdgjord yta i korsningen. 
Ytmässigt räcker det till och detta gäller samtliga aktuella korsningar. Genom att använda 
befintliga ytor hålls kostnaderna på en förhållandevis låg nivå. 
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4.3. Bärighetsberäkning överbyggnad 
 
Med uppgifter om trafikbelastning det s.k. ÅDT-talet (årsdygnstrafiken) samt befintlig 
geoteknisk undersökning utfördes en bärighetsberäkning med hjälp av programmet PMS 
2000. Den befintliga vägkroppen med en s.k. V-terrass (se normalsektioner ritningar) har 
vi bedömt vara förbrukad. Vi har därför inte räknat med att den tillför mycket bärighet 
till det planerade området för rondellen. 
 
Vi hade krav på minst 30 års livslängd på den nya överbyggnaden och kom då fram till 
att en urschakt och utbyte av överbyggnadmaterial var nödvändig om bärighet och 
livslängd skall kunna garanteras. Urschakten kommer att utspetsas på en sträcka av 10 
meter för att få en mjuk övergång mellan befintligt och nytt terrassmaterial med hänsyn 
till bl.a. tjälskjutning m.m. För utförligare information om bärighetsberäkning och 
konstruktion av nytt överbyggnadslager hänvisas till bilaga 3. 
 

4.4. Balansering schakt/fyllmassor 
 
Schakten är balanserad mot ny nivå på vägbanan i rondellen då vi valt att höja 
profilhöjden med ca 20 cm inne i rondellen för att tydliggöra centrum och ta tillvara 
maximalt av befintligt överbyggnadsmaterial samt minska överskottsmassor till tipp. 
Tydliggörandet var prioriterat då detta varit en av orsakerna till dom tidigare olyckorna i 
korsningen. Man erhåller även en förbättrad avvattning av terrassytan då detta har varit 
en osäkerhetsfaktor p.g.a. de osäkra höjdangivelserna på befintliga vägdiken och 
utformningen med V-terrass på befintlig väg. 
För att ytterliga säkra avledning av vatten har vi räknat med en längre dikesrensning i 
samband med schaktarbetena. Det finns inga VA anordningar inom arbetsområdet, endast 
en stamledning för renvatten ca. 20 meter från rondellcentrum. Urschakt för utspetsning 
av väg mot Hertsö centrum kommer att gå över ledning men denna ligger på frostfritt 
djup och kommer inte att beröras av schakten. 
 

4.5. Utformning rondell 
 
Samtliga infarter till rondellen kommer att få minskad vägbredd för att dämpa 
hastigheten. Avsmalningen sker mjukt på en övergångssträcka och anpassas till 
kommunens planerade ombyggnad av matargatorna i området. I kombination med en väl 
utförd trafik och orienteringsskyltning samt profilhöjningen i rondellområdet skapas en 
trafiksäkrare miljö med ett lugnare trafikrytm.  
 
Rondellen utformas med 2,5 % lutning från rondellens centrum och ett körfält som delas 
upp i två områden för körbanan, ett yttre område med vanlig asfaltbeläggning samt ett 
inre överkörningsbart område med beläggning av storgatsten. Detta område kommer att 
vara 4-5 cm högre än asfaltytan. Utformningen med skilda områden bidrar till att sänka 
hastigheten för personbilar i rondellen samtidigt som tung trafik ges möjlighet att passera 
rondellen på ett smidigt sätt. 
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4.6. Orientering, skyltning och belysning 
 
Då det varit problem med orienteringen för trafik i Hertsöområdet kommer 
orienteringsskyltningen att förstärkas i den projekterade rondellen. Detta är speciellt 
viktigt för att minimera onödig genomfartstrafik i hög hastighet efter Avaviksvägen. En 
speciell utsmyckning av rondellcentrum för samtliga tre aktuella rondeller är planerad, 
denna skall ge varje rondell ett eget utseende. I samband med detta kommer samtliga 
rondeller att namnges förslagsvis efter namnet på befintliga matargator. Projekterad 
rondell får då namnet Svedjerondellen. 
 
Befintlig gatubelysning berörs av ombyggnaden och planritningar har skickats till Luleå 
energi som får utforma lämplig belysning av området samt ev. extra belysning av 
utsmyckning i rondellcentrum. 
 

4.7. Förfrågningsunderlag 
 
Förfrågningsunderlaget utformas enligt AMA98 systemet med omfattning och detaljnivå 
för att stödja en upphandlig som styrd generalentreprenad enl. beställarens önskemål. 
 
Administrativa föreskrifter har tagits fram i samarbete med beställaren. AF-delen följer 
AMA98 med stöd av AB92. Projektet kommer att upphandlas enligt LOU (lagen om 
offentlig upphandling) under tröskelvärdet. Anbudssumman skall ej indexregleras. Vid 
utformningen har speciell vikt lagts på miljöområdet enligt beställarens önskemål om en 
förbättrad styrning enligt deras gemensamma miljöpolicy. 
 
Den tekniska beskrivningen följer AMA98 och är kompletterad med en separat 
mängdförteckning. Vi har valt att utforma en förenklad beskrivning över 
entreprenadarbetet som komplement till den av AMA koderna styrda beskrivningen 
ingående i förfrågningsunderlaget. Den förenklade beskrivningen följer efter denna 
projekteringsbeskrivning. 
 
Mängdförteckningen har tagits fram med hjälp av ritningsmaterialet och med stöd av 
AutoCad Point. Vi har valt att använda oss av vanligt krossmaterial i förstärkningslagret 
men det är fritt för beställaren att godkänna alternativa material ex. hyttsten. Mängderna 
skall kontrolleras av entreprenör och mängdförteckning skall sedan efter eventuell 
förhandling och justering av mängder och pris med beställaren övertas av entreprenör. 
Anbudssumma efter justering utgör slutlig kontraktsumma. Efter övertagande är 
mängderna i förteckningen ej reglerbara. Beställaren har i det här fallet strävat efter att 
erhålla en fast ej indexreglerad entreprenadkostnad. 
 
För att stödja beställaren budgetarbete har vi utfört en kostnadskalkylering av projektet. 
Vi har använt oss av framtagna mängder och kalkylprogrammet MAP och det pris och 
resursdatabank som ingår i programmet. Detta är ett erkänt bra program som används för 
anbudskalkylering av ett flertal större entreprenadföretag tror vi oss ha fått fram en 
marknadsmässig kostnadsbild som beställarens budgetarbete kan baseras på. 
Entreprenadkostnaden beräknas till ca. 1,5-1,7 miljoner sek. exkl. mervärdesskatt. 
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5. BESKRIVNING ENTREPRENADUTFÖRANDE 
 

5.1. Etablering 
 
Entreprenaden skall utföras under barmarkssäsongen med beläggning samma säsong. 
Etablering av bodar sker förslagsvis på närliggande parkering. (för info se situationsplan). 
Det finns inga betäckningar eller övrig VA som berörs av entreprenaden däremot måste 
kabelutsättning för el och tele beställas innan arbetet startar. 
Utförande av avspärrning och skyltning enligt trafiksäkerhetsplan för entreprenaden. 
 

5.2. Rivning / demontering 
 
Demontering av befintliga skyltar och vägmärken samt befästning av polygonpunkter 
som berörs av schaktarbetena ska ske innan arbetet startar. Demontering av befintlig 
kantsten av betong i refuger transporteras, till av kommunen anvisad plats. 
Rivning av beläggning och refuger kan göras med grävmaskin och borttransport av 
asfaltmassor för ev. återanvändning sker till av kommunen anvisad plats. Demontering av 
belysningsstolpar för eventuell återanvändning och rivning av samtliga stolpfundament 
samlas på anvisad plats. 
 

5.3. Utsättning / schakt 
 
Utsättning av höjder terrassyta, dikesbotten samt läge för innerslänter och ytterslänt görs. 
Urschakt av befintlig vägbank till angiven nivå och bredd samt dikesjustering utförs. En 
del av de bättre schaktmassorna schaktas enl. Fall A med mellanlagring inom 
arbetsområdet. 
Dikesrensning kan vid behov utföras i förväg från lågpunkt fram till område för urschakt. 
Urshakt kan ske etappvis med en körbana åt gången. Åtgärder för elkablar utförs vid 
behov och kabelskyddsrör läggs ytligt i terrassytan. Eventuell nydragning av elkablar för 
belysning rondellcentrum samt nydragning av kabel för vägbelysning samordnas och 
utförs i det här skedet av entreprenaden. 
Om det blir ett uppehåll efter urschakten måste bärigheten på terrassytan säkerhetsställas 
innan utläggning av förstärkningslager får ske. 
 

5.4. Fyllning 
 
Förstärkningslager fraktion 0-100mm samkross med lagertjocklek 0-420mm påförs och 
utspetsas mot bef. terrass. Mellanlagrade schaktmassor Fall A används till att återfylla 
rondellcentrum för grönyta. 
Efter utplanering och komprimering påförs bärlager 0-32mm samkross med lagertjocklek 
80mm. Detta utspetsas mot befintlig överbyggnad. Vidare läggs bärlagret ut och justeras 
med efterföljande komprimering. 
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5.5. Markkomplettering 
 
Innerslänter sätts ut och diken och slänter justeras innan beläggningsarbeten påbörjas. 
Refuger sätts ut i plan och höjd innan läggning av granitkantsten för refuger utförs. 
Storgatsten med tillhörande kantstenar läggs för inner och ytterradien i rondellen och 
utförs. Komplettering med mellanlagrade massor i rondellcentrum utförs och fundament 
för skyltstolpar och belysningsstolpar monteras. 
 

5.6. Beläggning 
 
Utsättning för asfaltytor utförs och sedan påförs ett bitumenbundet bärlager AG 32 
lagertjocklek 100mm. Motstöd för kantstenar rondell samt beläggning i refuger utförs 
samtidigt med beläggning av körbana. Vidare läggs ett bitumenbundet slitlager ABT16 
lagertjocklek 40mm. Återställning av skadade asfaltytor inom arbetsområdet sker 
samordnat med övrig beläggning. 

5.7. Markkomplettering / återställning 
 
Montering av stolpar för belysning och vägmärken kan starta efter de anvisningar som 
finns. Växtbädd för grönytor i inner och ytterslänt, diken samt övriga ytor utförs efter att 
de föregående arbetena är godkända. Stödkant för körbanekanter med bredd på 25cm 
utförs. Städning och övriga återställningsarbeten utförs. Avslutningsvis görs avetablering 
av bodar maskiner m.m.  
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6. UTFORMNING SVEDJERONDELLEN 
 

6.1. Kort beskrivning 
 
Rondellen blir en förhållandevis stor minirondell då beställaren vill utnyttja så mycket 
som möjligt av den befintliga hårdgjorda ytan i den tidigare korsningen. 
Område för rondell urschaktas och ny överbyggnad påförs, schakt utspetsas mot bef. 
Tillfartsvägar med s.k. V-terrass. Diken justeras och rensas för avrinning och 
belysningsstolpar flyttas, åtgärd för kablar och ledningar utförs. 
Tillfartsvägarna avsmalnas mjukt på en längre sträcka innan rondellen för att få ner 
hastigheten, detta kompletteras med en förstärkt och tydlig skyltning. Detta kompletteras 
med en orienteringsskyltning och en speciell estetisk formgivning av rondellcentrum 
dock utan att skymma sikten genom rondellen. 
Rondellcentrum profilhöjs genom att grönytan som utförs av s.k. Sedummatta är sfäriskt 
med högpunkt i mitten. Körbanan i rondellen lutar svagt utåt för vattenavrinning mot 
diken, körbanan är profilhöjd gentemot anslutande tillfartsvägar, detta sker mjukt genom 
dom utspetsningar av schakt och ny överbyggnad som utförs mot bef. vägar. Närmast 
grönytan i rondellcentrum utförs ett område med överkörningsbar profihöjd (4-5 cm) 
körbana av storgatsten. Grönyta i rondell avgränsas med höga kantstenar satta i betong. 
 

6.2. Ritningar Svedjerondellen 
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6.3. Överbyggnad rondell 
 

6.3.1. Förstärkningslager av bergkross 
 

Överbyggnad rondell med utspetsningar typ GBÖ 
Lager Tjocklek (mm) Namn  
1. 40  Bitumenbundet slitlager 
2. 100 Bitumenbundet bärlager 
3. 80 Obundet bärlager 
4. 420 Förstärkningslager kross. material 
5. - Geotextil 

 

Alternativ (hyttsten) överbyggnad med utspetsningar typ GBÖ 
Lager Tjocklek (mm) Namn 
1. 40 Bitumenbundet slitlager 
2. 100 Bitumenbundet bärlager 
3. 80 Obundet bärlager 
4. 420 Hyttsten 
5. - Geotextil 

 

Bitumenbundet 
1.

slitlager

Bitumenbundet 
2.
80 80
bärlager

 
3.
420
Förstärkningslager

Obundet
bärlagerBergterrass

med krossat 
4.
Skyddslager

material
Dessa mått kan variera
beroende på andel 
okrossat material i 
förstärkningslagret.

 
5.
På underbyggnad
eller undergrund
av materialtyp 2 - 5  

Geotextil 
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6.3.2. Förstärkningslager av hyttsten 
 
Hyttsten har nyttjats som lastbärande material i markkonstruktioner under flera decennier 
som ett alternativ till konventionella material. Produktens användningsområde är främst 
vägar, järnvägar och planer. Produkten framställs i olika fraktioner för att passa avsett 
användningsområde. 

6.3.3. Kvalitet 
 

Hyttsten har en rad olika positiva egenskaper: 
 
• Hög hållfasthet, god beständighet och god bärighet 
• Minskad risk för tjälskador 
• Litet materialbehov - lätt konstruktion 
• Hög friktion 

6.3.4. Miljö 
 
Hyttsten sparar ändliga resurser som grusåsar och bergpartier. 
 

Miljöpåverkan 

 
Hyttsten har ur miljösynpunkt visat sig vara ett bra material att anlägga vägar m.m. Vid 
jämförelser med andra förstärkningsmaterial visade det sig att hyttsten har generellt lägre 
urlakning av spårämnen än traditionella material t ex bergkross. 
 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
Markkonstruktioner innehållande hyttsten har vid ett flertal tillfällen redovisas med 
MKB. Stora användare är Vägverket, banverket och kommuner. 
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Basfakta hyttsten 
 
 
Värmeledningstal (W/m’K)          0,3-0,6 
Beroende på fukthalt 
Sprödhetstal                                40-60 
Kulkvarnsvärde (%)                  21-30 
Flishetstal                                    1,0-1,6 
Friktionsvinkel                            >45° 
Styvhet som E-modul                  300-600 Mpa 
(jämfört med krossat berg 250 Mpa) 
Skrymdensitet (t/m3) 
     1,35 
     1,32 
c:a 0-300                                    1,20  
kompaktdensitet (t7m3)               2,9-3,1 
Porositet (%)                               39-41 
Organisk halt (%)                         0 
 

För utförliggare information kontakta Lulefrakt AB 
 

Sammanfattning 
Lagrad hyttsten får anses mycket bra med de testade kornfördelningarna eftersom den har 
mycket låga permanenta deformationer och höga E-moduler. Även färska prover har bra 
värden (minst lika bra eller mycket bättre) jämfört med krossat berg av dom testade 
kornfördelningarna. 
Egenskaperna för styvhet och stabilitet gör att hyttsten mycket väl skulle kunna ersätta 
konventionella material som bär eller förstärkningslager med ledning av dessa 
treaxialförsök. 
Jämfört med natursand är den granulerade hyttsanden överlägsen i treaxialförsök, 
skyddslagertest, vad gäller stabiliteten. Hyttsanden når nästan upp till samma styvhet som 
natursand medan den är färsk. Lagring ökar dock styvheten markant. Lagrad hyttsand får 
ungefär samma resultat som slaggrus, som är välgraderad till skillnad från den 
ensgraderade hyttsanden. 
Lagrad hyttsand klarar relativt stora belastningar. I bärlagertestet gick den till brott först 
på 600/120-nivån dock relativt tidigt. Slaggruset som hyttsanden jämfördes med i detta 
test klarade sig precis igenom den nivån. 600/120-nivån är den högsta belastningsnivån 
för förstärkningslagertest. 
Hyttsand har låg densitet, vilket kan vara en fördel i vissa konstruktioner. 
Styvhets och stabilitetsegenskaperna för granulerad hyttsand särskilt lagrad, är så pass goda 
i detta test att man kan använda det åtminstone som skyddslager eller kanske till och med 
som förstärkningslager i vissa konstruktioner  
 
Test treaxiell provning VTI 53.2001 
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7. BETÄNKANDE 
 

7.1.1. Markägare 
 
Markägarfrågan kommer inte att ställa till några bekymmer vid ombyggnationen av 
Avaviksvägen på Hertsön, detta tack vare att det är kommunen som är både beställare 
och markägare. 
Vid projektets början fick vi av Ole Johansson på Luleå kommun reda på vilka vi skulle 
vända oss till om vi hade frågor eller önskemål.  
 

7.1.2. Inmätning 
 
Vi har utfört en inmätning under januari vintern -02. Genom kommunen erhölls 
kordinatpunkter som senare användes till inmätning med en totalstation 
GEODIMETER 540. Vi mätte in ca 200 punkter och fick ett relativt detaljerat resultat 
som senare behandlades i SBG-geo. Det kan behövas vissa justeringar beroende på de 
vinterförhållanden som var vid det aktuella tillfället. Ritningsmaterial har sedan skapas i 
AutoCad med den tidigare nämnda informationen. Tyvärr kan det finnas vissa brister i 
den utförda inmätningen beroende av att snö och is fanns vid tillfället för inmätningen. 
 

7.2. Geotekniska undersökningar 
 
Det material som kommunen tillhandahöll utfördes under 70-talet och det har ej gjorts 
någon nyare undersökning. I materialet redovisas borrprover och kornstorleksdiagram. 
Diagrammet för kornstorleken redovisar de olika fraktionerna som proven består av. I 
borrprovet 44B/37 nedan redogörs för materialuppbyggnaden. (för info se situationsplan 
förfrågningsunderlag)  
 
 
 
Djup (m) Jordart Tjälfarlighetsgrupp 
0-0,5 Brungrå sandig, 

moig morän 
1-2 

0,5-1,2 Brun något grusig 
moig sand 

1 

1,2-2,0 Grå moig morän 3 
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7.2.1. Befintligt geotekniskt material 
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7.3. Trafikomläggning 
 
Ombyggnationen av korsningen Avaviksvägen-Svedjevägen kommer inte att innebära 
någon planerad omläggning av trafiken. Den befintliga vägbredden är ca 11m vilket 
innebär att entreprenaden bör gå att lösa utan omläggning. 
 

7.4. Befintlig väg 
 
De befintliga vägarna är uppbyggda enligt de krav som var aktuella då vägarna byggdes. 
De nämnda vägarna Avaviksvägen och Svedjevägen är ca 11m breda och ingår i 
klimatzon 6 och klassas som klass B väg. Avaviksvägen är en sekundärled och 
Svedjevägen en matarled. 
Nedan redovisas en beskrivning om vägarnas uppbyggnad. 
Normalsektioner är av typ V-terrass enl. nedanstående figurer R4, R5. 
 

Svedjevägen 
 
Dimensioneringstabell 
Detalj nr Benämning Material Fast mått i cm Anmärkning 
1 Slitlager 80 ABT16 Ca 3 cm ENL:BYA:KAP 

363 
2    Bärlager            Grus 17 cm -”- 353 
3 Förstärkningslager KAP.352 Varierar  

 
 

Figur: Normalsektion V-terrass  Svedjevägen 
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Avaviksvägen 
 
Dimensioneringstabell 
Detalj nr Benämning Material Fast mått i cm Anmärkning 

1 Slitlager 100 ABT16 Ca 4 cm Enl. BYA 
KAP. 363 

2 Slitlager 80 ABT16 Ca 3 cm -”-363 

3 Slitlager 80 ABT12 Ca 3 cm -”-363 

4 Bärlager Grus 40 cm -”-353 

5 Förstärkningslager KAP. 352 Varierar -”-352 
 

 

Figur: Normalsektion V-terrass Avaviksvägen 
 
 

 

 
 
Vi har vidare gjort egna beräkningar i dataprogrammet PMS Objekt 2000 om en ny 
överbyggnad som uppfyller dagens krav. Se bilaga 3. 
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7.4.1. Gång och cykelvägar 
 
Det finns inte några gång eller cykelvägar i anslutning till de befintliga korsningarna och 
inte heller något önskemål från beställaren om att det skall finnas med i den färdiga 
lösningen. Detta gör att vi i den lösning som vi valt inte kommer att stöta på några 
bekymmer med gång och cykelvägar i eller runt rondellen. 
Om man fortsätter med att färdigställa en avsmalning av Avaviksvägen i sin helhet så 
kommer man att behöva göra en noggrannare utredning av konsekvenserna för gång och 
cykeltrafikanterna. 
 

7.4.2. Dagvatten 
 
Idag löser man dagvattnet genom de befintliga dikerna som finns. Vår lösning är att 
fortsätta att nyttja de diken som finns. Tyvärr finns det en stor osäkerhetsfaktor att 
dikerna beroende på snö och is vid inmätningen inte kunde mätas in. Därför bör man 
innan arbetet startar göra en inmätning av dikerna och samordna data med annan 
nödvändig inmätning för projektet. 
  

7.4.3. El och telekablar 
 
Det finns tele och elkablar i marken, men det är bara elkablarna som kommer att behövas 
flyttas. Före arbetet med att flytta dessa kablar skall respektive ledningsägare kontaktas. 
För att undvika onödiga avbrott skall ledningsjobbet med ägaren planeras noga så att det 
blir mista möjliga avbrott. 
 

7.4.4. Belysning 
 
Från den befintliga belysningen kommer 3 st. stolpar att flyttas. Skälet är att de kommer 
att utgöra ett hinder i schakten för den nya överbyggnaden. Dessa kommer att 
återanvändas med nya tillhörande fundament. Den nya belysningsplanen projekteras av 
Luleå Energi elnät med en komplett plan för belysning, ledningar mm.(se 
förfrågningsunderlag ritningssammanställning) 
 

7.4.5. Vägmarkering 
 
Vi kommer inte att redogöra för en vägmarkeringsplan för den aktuella korsningen. Det 
blir Luleå kommun som får ansvara för det åtagandet när det blir aktuellt. 
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8. RISKER 
 
För att kunna ta fram förslag till förbättringar av korsningarna längs Avaviksvägen har 
inventering och dokumentation utförts under vårvintern-02. Inmätningar av korsningen 
har utförts under januari 2002 då vi även tagit del av kartor och geotekniskt material som 
Luleå kommun har tillhandahållit. Eftersom inmätningarna har utförts under 
vinterförhållanden när snö och is förekom kan vissa avvikelser förekomma och vissa 
justeringar behövas.  
Det geologiska materialet som Luleå kommun bistod med utfördes på 70-talet och tyvärr 
finns det inga nyare uppgifter angående markens beskaffenhet.  
Kommunen anlitade under 2001 en konsultfirma som tidigare nämns för en utredning av 
hela Hertsön. Deras bedömning av matargatorna som de presenterar i deras rapport visar 
att de har bra bärighet och god standard. 
 
Eftersom att det ej har framtagits något nyare material kan underbyggnaden i vägkroppen 
vara bristfällig. Mera ingående information avseende de geologiska förhållandena kan 
utläsas i den tekniska beskrivningen.  
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9. DISKUSSION/SLUTSATS 
 
Efter utredning av de fyra alternativen har vi kommit fram till att en kombination av 
alternativ ett, två och fyra skulle vara en långsiktigt bra lösning. Genom att sammanföra 
de angivna förslagen skulle man antagligen uppnå en betydande förbättring längs hela 
sträckan och området i stort. Men eftersom dessa korsningar endast är en del av en större 
lösning för hela Hertsöområdet så har vi koncentrerat oss på att utföra lösningsförslag för 
de aktuella korsningarna. 
 
Efter att ha diskuterat inom gruppen kom vi fram till att syftet med rapporten i stort har 
uppnåtts. Vi har under resans gång stött på motgångar, olika uppfattningar, men även en 
beslutsamhet inom gruppen att arbeta mot samma mål. En annan sak som kommit fram 
är hur svårt det är att jobba i en grupp. Vissa synpunkter har framkommit efter diskussion 
med nedan redovisade punkter: 
 
• Genom bättre planering med t.ex. att inmätningen utförs då inte snö och is 

tillkommit får man mera exakta data vilket höjer kvalitén på arbetet 
• Efter att ha haft regelbundna möten har planeringen och tidsplanen kunnat hållas väl 
• De geotekniska undersökningarna är inte uppdaterade och inga nya har utförts. Vi 

borde ha utfört egna undersökningar själva. Tyvärr fanns det inga resurser för det. 
• Under själva utbildningen borde AutoCad, ritningsläsning, projektering har haft en 

större del och därigenom kunna nyttjas för examensarbete. 
• Den datasal som nyttjats under projektets gång har tyvärr varit undermåttlig med 

återkommande felkällor vilket inneburit att arbetet försvårats 
 
Om vi sammanfattar hela processen med rapporten som helhet kan man ändå dra 
slutsatsen att det varit utvecklande både för kunskapen, men även för att vi utvecklats 
som personer.  
 
Avslutningsvis finns en förhoppning att rapporten ska ligga grund för byggandet av den 
första rondellen efter Avaviksvägen och fortsättningsvis att de bygger de två övriga som 
planerat. 
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10. UTDRAG UR REFERENSLITTERATUR 

 

10.1. Säkrare korsningar Göteborgs stad 1993 
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10.2. Trafiksäkerhet i cirkulationsplatser VTI 
 
Av Ulf Bräde och Jörgen Larsson 
Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) 58195 Linköping 

Sammanfattning 

 
Antalet cirkulationsplatser i Sverige har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Eftersom det 
fortfarande bedöms finnas en stor potential för att bygga fler cirkulationsplatser har VTI av 
Vägverket erhållit i uppdrag att studera hur olycks och skaderisker varierar för cirkulationsplatser 
i olika miljöer och med olika utformning. Studien har omfattat såväl bilister som cyklister och 
fotgängare. I föreliggande rapport behandlas olyckor och skadade med enbart motorfordon 
inblandade. I en tidigare rapport har redovisats resultat avseende cyklisters och fotgängares 
säkerhet samt dessutom även en analys avseende samband mellan bilars hastighet och 
cirkulationsplatsers utformning och reglering. 
Hösten 1997 fanns det ca 700 cirkulationsplatser i hela landet. Flertalet av dessa har inventerats i 
fält. För 182 av cirkulationsplatserna har kompletterande uppgifter avseende inträffade olyckor 
och trafik för motorfordon kunnat erhållas för fortsatt analys. 
Enligt den tidigare gjorda hastighetsanalysen, baserad på uppmätta hastigheter i samband med 
inventeringen, visade det sig bl.a. att hastigheten genomsnittligt är högre vid hastighetsgräns 70 
km/h än vid 50 km/h och dessutom högre om det finns två eller flera körfält i cirkulationen. 
I de nu analyserade 182 cirkulationsplatserna har det under perioden 1994-97 (sammanlagt 563 
olycksår) totalt inträffat 456 polisrapporterade olyckor (ingen dödad, 17 svårt skadade och 93 
lindrigt skadade) med enbart motorfordon inblandade. 
Materialet domineras av cirkulationsplatser i tätorters mellan eller ytterområden, med fyra 
anslutande ben och med 50 km/h som högsta tillåten hastighet. Ca hälften av 
cirkulationsplatserna har fler än 10 000 inkommande motorfordon per dygn. 
Nu observerade värden för olyckskvot (antal polisrapporterade olyckor per miljon inkommande 
motorfordon) och skadekvot (antal skadade inklusive dödade personer per miljon inkommande 
motorfordon) liksom antal olyckor och antal skadade ligger betydligt under tidigare 
normalvärden. 
Regressionsanpassningar visar att antalet olyckor är direkt proportionellt mot uppmätta 
hastigheter medan antalet skadade har ett nästan kvadratiskt samband med hastigheten. Olycks 
och skadekvoten har ett svagt positivt samband med totala trafiken. 
Såväl olyckskvot, skadeföljd (antal skadade per olycka) som skadekvot påverkas tydligt av både 
den i cirkulationsplatsen lokala och den utanför generella hastighetsgränsen. Ju högre 
hastighetsgränser desto större olycks och skaderisker. 
Erhållna resultat indikerar dessutom att olycks och skaderisken är större om det finns fyra 
anslutande ben jämfört med tre och om det finns två körfält i cirkulationen. Däremot är det 
svårare att uttala sig om rondellradiens betydelse. 
 
Möjligen finns ett optimalt läge med lägsta risk för radier någonstans mellan 1025 m. 
Nya prediktionsmodeller har tagits fram för olyckskvot och skadekvot och som tar hänsyn 
till hastighetsgräns, antal anslutande ben och antal körfält i cirkulationen. Hastighetsfaktorn 
är den enda signifikanta variabeln. 
Jämförelser har gjorts med hjälp av de nu framtagna modellerna för cirkulationsplats och 
planskilda korsningar. Cirkulationsplats framstår t.o.m. som något säkrare förutsatt att man 
inte tillåter högre hastighetsgräns än 50 km/h i cirkulationsplatsen. 
 
 
VTI meddelande 865  
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10.3. Långtidseffekter små cirkulationsplatser LTH 
 

Sammanfattning 
 
Institutionen för Trafikteknik har sedan 1986 bedrivit forskningsprojektet "Trafiksäkerhet i en 
svensk kommun". År 1991 genomfördes ett storskaligt försök med hastighetsdämpande åtgärder. 
Bland annat byggdes 21 korsningar på huvudgator om till små cirkulationsplatser. De flesta 
utformades så att den inre upphöjda cirkelytan vid behov skulle kunna köras över av tunga 
fordon i vänstersvängar. Genom utformningen skulle man tvinga alla motorfordon att sänka 
hastigheten påtagligt på grund av den sidorörelse de tvingades till. Cirkulationsplatserna var av 
olika storlek med en innerdiameter (rondellradie) på mellan 4 och 18 m. 
 
Även om cirkulationsplatserna var provisoriska - de skulle bara ligga kvar under sommarhalvåret 
1991 -behölls fem av dem efter försöket bl.a. p.g.a. önskemål från allmänheten och bussbolag. 
Två av korsningarna har förblivit oförändrade fram till idag. Tre av korsningarna permanentades 
i efterhand. Vidare har det tillkommit en cirkulationsplats i en korsning där den togs bort efter 
försöket. Kommunen har dessutom byggt om ytterligare ett tiotal korsningar till 
cirkulationsplats. 
 
Eftersom några av korsningarna som försågs med cirkulationsplats 1991 blev kvar, gav det en 
möjlighet att följa upp de noggranna undersökningar som hade gjorts 1991 för att se hur trafik 
beteende och riskerna förändrades på lång sikt. Det gav också möjlighet att se hur trafikanterna 
själva upplevde cirkulationsplatserna på längre sikt. 
 
Syftet med denna studie var därför att göra nya, identiska studier 1995 i korsningar som hade 
cirkulationsplats redan 1991, och jämföra resultaten med de som erhölls innan 
cirkulationsplatserna byggdes (1990) och kort tid efter att de byggts (hösten 199 1). 
 
De studerade korsningarna delades in i två grupper: 
Kategori A: Korsningar där cirkulationsplatserna var helt oförändrade till och med året 1995.  
Kategori B: Korsningar där de ursprungliga cirkulationsplatserna - av olika anledningar byggts 
om innan slutet av 1995. 
Det tiotal nya cirkulationsplatser som kommit till ingår inte i denna studie. 
 
Utvärderingen genomfördes i form av före och efterstudier. Förestudierna genomfördes 1990, 
efterstudier under hösten 1991 (4 månader efter ombyggnaden till cirkulationsplats) och 
långstudierna i maj 1995 (4 år efter ombyggnaden). 
 
Hastighetsmätningar, konfliktobservationer och intervjuer utfördes i fält, medan videoinspelning 
användes till beteendeobservationer samt räkningar av trafikanter i korsningarna. Som 
komplement till konfliktstudierna genomfördes olycksanalyser. Polisrapporterade olyckor 
analyserades för perioder före och efter införandet av cirkulationsplatserna. För de 
cirkulationsplatser som blev ombyggda till permanenta cirkulationsplatser analyserades olyckor 
för tre olika perioder: före, med den tillfälliga utformningen och efter permanentningen. 
Trafikanter intervjuades för att få en allmän bild av deras erfarenheter av cirkulationsplatserna. 
 
Den mest övergripande slutsatsen är att de två cirkulationsplatser som förblivit oförändrade sedan det 
ursprungliga försöket, i stort sett fungerar pa samma sätt som de gjorde några månader efter det att de 
byggts. Hastigheterna har stigit några km/h, men de är fortfarande långt under de ursprungliga. 
 
Långtidsuppföljningen visar att trafikanternas tillvänjning är en långdragen process. Det finns 
dock anledning att tro att trafikanterna i Växjö nu i stort sett beter sig på ett "permanent" sätt. 
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Antalet cirkulationsplatser har successivt ökat och det finns nu 16 cirkulationsplatser och de flesta 
trafikanterna passerar flera cirkulationsplatser varje dag. 
 
Ovanstående påståenden stärks av att alla studierna i de två oförändrade korsningarna visar på 
mycket likartade tendenser. Hastighetsmätningarna visar att medelhastigheterna ökat med mellan 
4 och 8 km/h och är omkring 30 km/h i båda korsningarna i båda de studerade tillfarterna. 
Antalet olyckor i de två korsningarna är visserligen litet men minskningen av 
personskadeolyckorna sammantaget i de två korsningarna är ändå statistiskt signifikanta (95 % 
nivån). Olyckornas allvarlighetsgrad har också minskat. Under totalt 6 observationsår i de två 
korsningarna har det bara inträffat I lindrig personskadeolycka och 3 olyckor utan personskada. 
 
Två av de ombyggda cirkulationsplatserna, korsningarna Storgatan - Ulriksbergspromenaden och 
Liedbergsgatan - Nydalavägen, tycks fungera tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt, även om 
effekterna förefaller mindre än i de oförändrade cirkulationsplatserna. Däremot tycks situationen 
i korsningen Mörners väg - Liedbergsgatan inte vara bra. Detta gäller framförallt cyklisterna vars 
risker tycks ha ökat. Denna cirkulationsplats hade för stor innerdiameter (1 8m) redan från början 
som provisorisk cirkulationsplats. När cirkulationsplatsen permanentades utökades 
innerdiametern på mittcirkeln till 24 m. Riskbilden förändrades också 4 år efter den ursprungliga 
ombyggnaden. Både olycksanalysen och konfliktstudierna visade att direkt efter ombyggnaden 
blev personskadeolycksrisken för oskyddade trafikanter lägre medan den ökade för bilister. Efter 
permanentningen ändrades förhållandena och jämfört med föresituationen minskade bilisters risk 
medan de oskyddades risk ökade. Detta kan främst bero på den större diametern som gör det 
besvärligare för cyklister att ta sig genom korsningen. Det är tydligt att permanentningen av 
denna cirkulationsplats med större diameter än den provisoriska försämrade situationen för 
cyklister. Nästan var tredje cyklist hade ett vägval som inte bara var oregelmässigt utan också 
olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Dessutom visade interaktionsstudierna att över 40% av 
cyklisterna inte lämnade cirkulerande bilister vederbörligt företräde, medan en mycket stor andel 
av bilisterna lämnade cirkulerande cyklister vederbörligt företräde. 
 
Hastighetsnivån i de två oförändrade korsningarna är lägre än i de ombyggda korsningarna och 
de har också större procentuella minskningar av medelhastigheterna liksom lägre 
medelhastigheter och 85-percentilhastigheter 4 år efter. Denna skillnad kan ökas ytterligare 
eftersom de ombyggda korsningarna inte fungerat lika länge som de oförändrade och - med 
hänsyn till den tendens som finns att hastigheterna ökar på några års sikt - därför kan fia något 
högre medelhastigheter och 85-percentilhastigheter än idag. 
 
Studien har återigen visat att utformningsdetaljer är avgörande för säkerheten. Cyklisters 
situation måste ägnas särskild uppmärksamhet. Erfarenheterna från korsningen Mörners väg 
Liedbergsgatan, har t.ex. Visat att man skall vara noggrann med övergången mellan cykelbanor 
och korsning och att dubbelriktade cykelbanor bör undvikas. 
 
Generellt kan man konstatera att alla typer av trafikanter i stort sett är nöjda med 
cirkulationsplatserna och hur de fungerar. Det finns ingen trafikantkategori eller 
yrkesförarkategori som uttalar negativa uppfattningar i någon större grad. Yrkesförarna verkar i 
stort sett lika nöjda som vanliga bilister. Det tyder på att stor erfarenhet av att köra i 
cirkulationsplatserna inte påverkar inställningen negativt. Det gäller i stort sett också beträffande 
att köra med stora fordon i cirkulationsplatserna. 
 
Det är positivt att så stor andel som 70 % tycker att säkerheten förbättrats med hjälp av 
cirkulationsplatserna och att lika stor andel - 70 % - tycker att tempot har blivit lugnare. Det 
senare är också i princip den vanligaste förklaringen till att säkerheten förbättrats. Det är också en 
av grundstenarna i den filosofi som prövades 1991 genom att bygga cirkulationsplatser i många 
korsningar för att därigenom generellt dämpa rytmen i trafiksystemet. 
 
Oskyddade trafikanter - som ju varit en mycket viktig målgrupp från början av försöket i Växjö - 
visar något blandade känslor för cirkulationsplatserna, dock med samma genomgående positiva 
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tendens som bilförarna. Många av de gående och cyklisterna tycker att bilisterna visar större 
hänsyn. En mycket stor andel av de gående svarade att de oftare vågar sig ut efter det att 
korsningarna fått cirkulationsplats. Ca 40 % anser att cirkulationsplatserna gjort det lättare att 
korsa medan drygt 20 % ansåg att det hade blivit svårare. Främsta skälet som angavs till att det 
hade blivit svårare var att man kände sig osäker på vad bilföraren skulle göra. 
 
Sammantaget visade jämförelsen med intervjun 1991 att de positiva tendenserna stärkts. På frågan 
om man ville ha kvar cirkulationsplatserna svarade en betydligt större andel "alla kvar" fyra år 
efter. 
 
Lunds Tekniska Högskola, 1997: Uppföljning av långtidseffekterna av små cirkulationsplatser, 
Bulletin 153. Lund 
 
 
 
 

10.4. Ekonomisk utvärdering minirondeller LTH 
 

SAMMANFATTNING 
 
En anläggning av minirondell i fyrvägskorsning i tätort ger minskade kostnader för 
sjukvård egendomsskador och produktionsbortfall på 25 000 till 90 000 kr per år och 
korsning (1990 års priser). Detta visar resultaten av en ekonomisk utvärdering av fem 
minirondeller i Växjö tätort. Vidare fann man att i korsningar som byggts om från 
väjningsplikt till minirondell ökade restiden och därmed restidskostnaden med mellan 
40 000 kr och 200 000 kr per år och korsning beroende på trafikflödet. I korsning som 
byggdes om från äldre tidsstyrd signalreglering till minirondell minskade däremot 
restidskostnaden med ca 1,2 Mkr per år och korsning. Beräkningarna visar att korsningens 
förhållande (t ex trafikmängd, väjningsplikt och signalreglering) har stor betydelse på resultatet. 
Nettokostnaden per inbesparat statistiskt dödsfall varierade för korsningar med tidigare 
väjningsplikt, från I Mkr till knappt 11 Mkr. 

 
 
Lunds Tekniska Högskola, 1994: Minirondeller i Växsjö-en ekonomisk utvärdering, Bulletin 
121. Lund 
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Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98 
 

14. AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

15.  FÖR ENTREPRENADEN GÄLLER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR 
BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONSENTREPRENADER, AB92

   
 

15.1. AFA ALLMÄN ORIENTERING 

15.1.1. AFA.12 Beställare 
Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen 
971 85 LULEÅ 

Beställarombud: 
Roland Eriksson Tfn: 0920-293152 
 Fax: 0920-294122 

15.1.2. AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 
Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: 
Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen 
971 85 LULEÅ 

Handläggare: 
Dan Karlsson Tel: 0920-293143 
 Mobil: 070-3293341 
 E-post: Dan.karlsson@tekn.lulea.se 

15.1.3. AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
För visning av arbetsområdet kontakta: 
Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen 

Handläggare: 
Dan Karlsson Tfn: 0920-293143 
 Mobil: 070-3293341 
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15.1.4. AFA.13 Projektör 
YTH Luleå tekniska universitet 
971 87   LULEÅ 
Beställarombud är Martin Lindmark huvudlärare YTH 
 
Handläggare är projektgrupp Hertsön bestående av nedanstående personer: 

 

Thomas Henriksson Tfn: 070-2487960 
Fredric Eklund Tfn: 070-6923047 
Anders Nyh Tfn: 070-5231604 
Andreas Fastesson Tfn: 070-3440012 

15.1.5. AFA.151 Nätägare – va 
Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen 
971 85 LULEÅ 
 Tfn: 0920-293000 
 Fax: 0920-18630 

15.1.6. AFA.152 Nätägare – värme 
Luleå Energi AB 
Box 50 100 
973 23 LULEÅ 
 Tfn: 0920-264444 
 Fax: 0920-88739 

15.1.7. AFA.155 Nätägare – el 
Luleå Energi Elnät AB 
Box 50 100 
973 23 LULEÅ 
 Tfn: 0920-264444 
 Fax: 0920-88739 

15.1.8. AFA.156 Nätägare – tele 
Telia PubliCom 
 Tfn: 020-444222 

15.1.9. AFA.157 Nätägare – kabel-TV 
Bredbandsbolaget 
 Tfn: 020-203850 
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15.1.10. AFA.21 Översiktlig information om objektet 
Projektet omfattar utförande av en ny minicirkulationsplats i korsningen Avaviksvägen-
Svedjevägen på Hertsön, Luleå. På platsen finns i dag en vanlig fyrvägskorsning med 
väjningsplikt för trafik på Avaviksvägen. Korsningen är ej signalreglerad. Detaljerade 
uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. 

15.1.11. AFA.22 Objektets läge 
Objektet är beläget i Luleå kommun på Hertsön ca. 8 km från Luleå centrum i 
korsningen Avaviksvägen/Svedjevägen, för mer info se karta 1:a sidan i denna AF. 

15.1.12. AFA.3 Förkortningar 
AB Allmänna Bestämmelser för entreprenader 
AF Administrativa Föreskrifter till AMA 
AMA Allmän material och arbetsbeskrivning 
UE Underentreprenör 
LOU Lagen om offentlig upphandling 
KF Kompletterande föreskrifter för entreprenader 

15.1.13. AFA.4 Begreppsförklaringar 
För denna upphandling tillämpas utöver ovan förtecknade begreppsförklaring de 
definitioner som anges under kap 1 § 5 i LOU. 
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15.2. AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

15.2.1. AFB.1 Former för upphandling 
Upphandling genomförs enligt 6 kap i LOU (SFS 1992:1528) med senare ändringar. 

15.2.2. AFB.11 Upphandlingsförfarande 
Förenklad upphandling enligt LOU. 
Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 

15.2.3. AFB.12 Entreprenadform 
Generelentreprenad 

15.2.4. AFB.13 Ersättningsform 
Fast pris utan indexreglering. 

15.2.5. AFB.14 Upphandlingsform 
Generalentreprenad. 

15.2.6. AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen 
Ej erhållna tillstånd enl. AFB.51 kan komma att påverka upphandlingen. 
Anbudsgivaren ersätts ej om ovanstående tillstånd ej erhålles. 

15.2.7. AFB.2 Förfrågningsunderlag 
Anbudsgivare skall före anbuds avgivande kontrollera att fullständigt 
förfrågningsunderlag enligt AFB.22 erhållits. Vid avvikelser eller felaktigheter skall dessa 
omedelbart meddelas till beställaren. 

15.2.8. AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget kan beställas från: 
Luleå kommun, Tekniska förvaltningen receptionen, Residensgatan 23 

Handläggare: 
Bodil Nilsson Tfn: 0920-293000 
 
Förfrågningsunderlaget består av en omgång av under AFB.22 förtecknade handlingar. 
Expeditionsavgift är 500: - sek.  Expeditionsavgiften återbetalas ej. 
Expeditionsavgifter inbetalas till postgironummer 60 200-3. 
Inbetalning märks med: ”FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SVEDJERONDELLEN” 
Ytterligare omgångar kan erhållas mot självkostnadspris. 
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15.2.9. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 
 

01 Beställningsskrivelse gäller som kontrakt (bifogas 
ej) 

  

02 AB 92 (bifogas ej)   
05 Särskilda ersättnings- och mätningsregler   

.1 MER 2002 Anläggning (bifogas ej)   
07 Kompletterande föreskrifter (KF) för 

entreprenaden, lämnade före anbudets 
avgivande 

  

08 Administrativa föreskrifter   

.1 Dessa administrativa föreskrifter daterade 2002-04-16 
10 Upphandlingsföreskrifter   

11 Beskrivningar   

.1 Beskrivning – MARK daterad 2002-04-16 

.2 Beskrivning – EL daterad 2002- 
12 Ritningar enl. ritningsförteckning   

.1 Ritningar daterad 2002- 
13 Övriga handlingar   

.1 Formulär till anbud daterad 2002- 

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

  

.3 Underlag för á-prislista(ej prissatt 
mängdförteckning) 

daterad 2002- 

.4 Geoteknisk information daterad 2002-04-16 

.5 Förfrågan Miljöledning daterad 2002- 

.6 Förfrågan Kvalitetssäkring daterad 2002- 

.7 Skydd av vegetation i samband med 
entreprenaden 

daterad 2002- 

.8 Översiktskarta daterad 2002- 

15.2.10. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
Under tiden för anbudsräkning kan eventuella kompletterande föreskrifter enl. KF NR: 
07 komma att skickas ut till anbudsgivaren. 

15.2.11. AFB.25 Förhållanden på platsen 
Se AB 92 kap 1 § 8. 
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15.2.12. AFB.31 Anbuds form och innehåll 
Anbud skall avfattas skriftligt på det svenska språket. 
Anbud skall följa förfrågningsunderlaget samt avges i full överensstämmelse med 
tillhandahållet anbudsformulär. 
Anbud skall vara baserat på i mängdförteckning upptagna kvantiteter 
Prissatt mängdförteckning skall inlämnas till beställaren efter anfordran och slutsumman 
enl. mängdförteckning skall överensstämma med anbudssumma. 
Eventuella reservationer skall vara prissatta. 
Anbud som ej avges enligt anbudsformulär kan komma att förkastas. 
Anbudsgivare skall i anbudet redovisa underlag för bedömning av mjuka parametrar 
enl. AFB.52 
Kvalitets och miljöledningssystem som anbudsgivaren tidigare har lämnat till beställaren 
behöver ej redovisas på nytt. 

15.2.13. AFB.311 Huvudanbud 
Huvudanbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlag. 

15.2.14. AFB.312 Sidoanbud 
Anbud på alternativa utföranden får avges utöver huvudanbud. 
Alternativt utförande skall redovisas så att jämförelse med huvudanbud kan ske. 

15.2.15. AFB.313 Kompletteringar till anbud 
Följande uppgifter kan komma att begäras in under anbudsutvärdering: 

• Förslag till tidplan enligt AFC.41 

• A-prislista för markarbeten 

• Prissatt maskin och fordonslista 

• Prissatt lista yrkesarbetare 
Anbudsgivare skall vara beredd att lämna dessa uppgifter inom sju dagar. 

15.2.16. AFB.32 Anbudstidens utgång 
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast. 2002-      Kl. 15.00 i receptionen 
hos Tekniska förvaltningen Residensgatan 23. 

15.2.17. AFB.33 Anbuds giltighetstid 
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. 
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15.2.18. AFB.34 Adressering 
Anbud skall avges i slutet kuvert. Försändelsen med anbudet skall vara märkt ”ANBUD 
SVEDJERONDELLEN HERTSÖN” och ställas till: 

Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen 
971 85 LULEÅ 
Besöksadress: Residensgatan 23 
Anbud avgivna via fax eller telegram skall följas av ordinarie anbud poststämplat före 
anbudstidens utgång. Om så ej är fallet avvisas dessa anbud. 

15.2.19. AFB.4 Anbudsöppning 
Sluten anbudsöppning tillämpas. 

15.2.20. AFB.51 Prövning av anbudsgivare 
För att kunna konstatera om anbudsgivaren uppfyller beställarens krav, kan följande 
handlingar / bevis komma att begäras in: 

• Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning. 
• Anbudsgivarens registrering för redovisning och betalning av mervärdesskatt. 
• Anbudsgivarens registrering i arbetsgivarregistret 
• Giltig arbetsmarknadsförsäkring för anställd personal. 
• Anbudsgivaren skall uppfylla kraven enligt LOU kap 1 § 17 och kap 6§9-11 
• Ifylld blankett ”begäran om upplysningar vid offentlig upphandling". 

RSV 4280”. 

15.2.21. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud 
Av de anbud som kan komma ifråga för antagande, antas det som beställaren med 
beaktande av samtliga omständigheter anser är det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
Den omständigheten att ett anbud innefattar det lägsta priset behöver sålunda inte vara 
avgörande. 
Följande värderingsgrunder skall avgöra valet av anbud: 
60%. Anbudssumma 
20%. Anbudsgivarens organisation och utförda leverantörsvärderingar 
10%. Anbudsgivarens kvalitetssystem och tidigare projektrevisioner 
10%. Anbudsgivarens miljöledningssystem och tidigare projektrevisioner 

15.2.22. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud 
Beställaren underrättar skriftligen såväl den vars anbud antagits som övriga 
anbudsgivare om slutligt beslut vid anbudsprövningen. 
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AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER 

15.2.23. AFC.1 Omfattning 
Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. 

15.2.24. AFC.11 Kontraktshandlingar 
Erhållen beställningsskrivelse gäller som kontrakt. 

I beställningsskrivelse kommer ändringar av AB 92 enligt föreskrift AFC.361, 
AFC.45, AFC.611 och AFC.9 att föras in. 

15.2.25. AFC.111 Entreprenörers kontroll av mängduppgifter 
Entreprenören skall kontrollera mängduppgifterna i angiven 
mängdbeskrivning/mängdförteckning angiven i AFB.22 . 
Vid kontrollen skall mätregler enl. MER2002 tillämpas. 
Anbudsgivare skall före beställning och inom sex dagar efter anfordran inkomma med 
uppgift om kostnadsförändring avseende övertagande av ansvaret för i 
mängdbeskrivning angivna mängduppgifter i förhållande till förfrågningsunderlaget i sin 
helhet. 
Anbudsgivare skall därvid även kontrollera att inga mängder som framgår av 
förfrågningsunderlaget i övrigt utelämnas. 
Anbudsgivare skall lämna dokumentationen uppställd enligt gängse 
mängdbeskrivningssorteringsmetodik för sitt anbud beträffande mängdövertagande. 
Denna dokumentation kan sedan bli föremål för förhandling. 
Sedan posterna i mängdbeskrivning korrigerats beträffande mängd, regleras 
anbudssumman med hänsyn till avvikelse och angivna a-priser. 
Den därvid reglerade anbudssumman skall utgöra kontraktsumman. 
Därefter konstaterade avvikelser mellan i den reviderade mängdbeskrivningen upptagna 
mängder och förfrågningsunderlaget skall inte föranleda kostnadsreglering. 
Detta kommer att införas i kontraktet. 

15.2.26. AFC.121 Arbetsområdets gränser 
Arbetsområdets gränser framgår av Översiktskarta alt. situationsplan.  

15.2.27. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
Syn skall förrättas i följande omfattning före påbörjande av arbetena: Att fastlägga 
arbetsområdets geografiska avgränsning, dokumenteras på lämpligt kartmaterial. 
Beställaren kallar till syn. 
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15.2.28. AFC.13 Förutsättningar 
Erforderliga byggnadstekniska åtgärder till följd av tillfälliga anordningar, 
vägövergångar, avskärmningar och dyl. skall ingå i entreprenaden. 
Entreprenören skall innan arbetet påbörjas inhämta kompletterande uppgifter från 
berörda ledningsägare om eventuella el-, signal- och telekablar som kan finnas inom 
arbetsområdet. 
Befintliga kablar skall vara i drift under byggtiden. 
Påträffas kablar eller ledningar som ej markerats på ritning eller utsatts på marken skall 
detta omedelbart rapporteras till beställaren. Entreprenören svarar för skydd av 
påträffade kablar och ledningar. 
Det ingår i entreprenörens åtagande att bekosta och utföra byggande, underhåll samt 
förstärka erforderliga material och transportvägar, tillfälliga förbifartsvägar, inbegripet 
skyddsåtgärder för trafik, allt i överensstämmelse med gällande föreskrifter samt att 
ensam svara för alla skador och ersättningsanspråk, som kan uppkomma om 
ovanstående inte iakttas.  

15.2.29. AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
Entreprenören ansvarar för samordning av sina arbeten och sina underentreprenörers 
arbeten med ev. sidoentreprenader utförda av ex. Luleå energi AB och Telia inom 
arbetsområdet. 
Entreprenören kallar representanter för sidoentreprenörer till erforderliga 
samordningsmöten.  

15.2.30. AFC.132 Arbetstider 

15.2.31. AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom / invid 
arbetsområdet 

15.2.32. AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

15.2.33. AFC.139 Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen 
1. Entreprenören skall vara bunden av kollektivavtal för arbetet. På begäran anges 

tillämpligt kollektivavtal. 
2. Entreprenören skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av 

lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget 
inom kollektivavtalsområdet. 

3. Entreprenören skall kräva samma utfästelse av den han eventuellt ämnar anlita på 
grund av de i anbudet angivna uppgifterna. 

4. Åsidosätter entreprenören sina skyldigheter äger beställaren rätt att häva avtalet. 
Detta tillägg till AB92 kap 8 § 1 kommer att införas i kontrakt. 
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15.2.34. AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter 
Entreprenören skall upprätta objektanpassade planer för trafik och elsäkerhetsarbetet. 
Trafik/skyltplan samt elsäkerhetsplan skall godkännas av beställaren. 

15.2.35. AFC.161 Tillstånd från myndigheter 
Erforderliga igångsättningstillstånd beräknas föreligga vid arbetets påbörjande. 

15.2.36. AFC.163 Överenskommelser m.m. 

15.2.37. AFC.171 Anmälningar till myndigheter 
Beställaren ombesörjer bygg & rivningsanmälan samt anmälan om kvalitetsansvarig PBL 
Beställaren gör den i AFS 1999:3 angivna förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen 
innan arbetet påbörjas. Kopia av anmälan skall tillställas entreprenören. 
Entreprenören anmäler vid behov berörda verk avs. stängning, flyttning, kabelutsättn. 

15.2.38. AFC.185 CE krav för entreprenaden 
Entreprenören skall lämna erforderlig dokumentation för CE-märkta produkter som 
omfattas av entreprenadåtagandet och dessa skall uppfylla direktivens och 
författningarnas krav. 
Endast CE-märkta maskiner / produkter skall användas i denna entreprenad, alternativt 
får maskiner / produkter användas som har tillverkardeklaration enligt AFS 1994:48 
bilaga 2B. 
I tillverkardeklaration enligt AFS 1994:48 bilaga 2B skall det klart framgå vad och vilka 
krav som uppfyller Maskindirektivet. 
CE-märkning skall vara utförd och försäkran om överensstämmelse enligt AFS 1994:48 
bilaga 2A för maskinanläggningen skall överlämnas till beställaren. 
All CE-dokumentation skall föreligga vid slutbesiktning. 

15.2.39. AFC.21 Kvalitetsangivelser 
Beställaren ensam avgör vid prövning om arbetsutförandet eller levererad vara är 
likvärdig med det föreskrivna. 
Utförandet skall uppfylla föreskrifterna i AMA98 om inte annat anges. 

15.2.40. AFC.22 Underentreprenörer 
Underentreprenör får ej anlitas utan beställarens skriftliga medgivande. 
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15.2.41. AFC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
beställaren under entreprenadtiden 

Beställaren tillhandahåller entreprenören tre (3) omgångar av under AFB.22 angivna 
ritningar och beskrivningar samt lika många handlingar för eventuella ändrings- och 
tilläggsarbeten. 
Arbeten får endast utföras efter handling märkt eller påstämplat ”BYGGHANDLING”. 

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

Entreprenören skall upprätta och anslå en arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3. 
Entreprenören upprättar:  

• Relationshandlingar. Dessa levereras i digitalformat samt 1 omg. arkivbeständigt 
papper med ritningar utskrivna i lämplig pappersformat.                           
Ritningar skall vara i filformat: dwg eller dxf 

• En pärm ”Överlämnande Pärm” med följande innehållsregister. Se bilaga 1 
Entreprenören skall ombesörja och bekosta erforderliga sakkunnighetsintyg såsom 
Säkerhetsbesiktning m.m. 

15.2.43. AFC.26 Varor m m 
Luleå kommun skall verka för en bättre miljö och för att minska den negativa 
miljöpåverkan som anläggningsverksamheten kan ge. För detaljer se AFC.34, 
AFC.3422 

15.2.44. AFC.2612 Varor som tillhandahålls 
Gräsfrö av Luleå kommun rekommenderad fröblandning, tillhandahålls mot en kostnad 
av 75 kr/kg. Utsädesmängd 2,5 kg/100m2. Beställning skall ske tre dagar före leverans. 
Kompostjord och buskjord tillhandahålls av Norrlandsgrus AB fritt lastat på bil vid 
anläggningen på Storheden. Kostnad kompostjord 75 kr/ton, skogsytejord 170 kr/m3. 
Samtliga ovan angivna priser är exklusive moms. 

15.2.45. AFC.2614 Tillvarataget material, överblivna massor 
Allt material är beställarens egendom. Användbart material transporteras enligt 
anvisning dock maximalt 10 km från arbetsområdet. 
Otjänliga massor och icke användbart material transporteras maximalt 20 km enl. anv. 
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15.2.46. AFC.311 Beställarens ombud 
Beställarens ombud under entreprenadtiden är: 

Roland Eriksson 
Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen 
971 85  LULEÅ 
 Tfn: 0920-293227 
 Fax: 0920-4351034 

15.2.47. AFC.313 Entreprenörens ombud 
Skall anges i anbud. 

15.2.48. AFC.32 Tillsyn och kontroll enligt PBL 
Entreprenören skall medverka med uppgifter för upprättande av förslag till kontrollplan 
enligt PBL. 
Entreprenör skall delta i samråd, kostnad härför skall ingå i anbud. 
Entreprenören skall överta det ansvar som enligt PBL (SFS 1987:10) åvilar beställaren 
för den egenkontroll som föreskrivs. Den föreskrivna egenkontrollen skall ingå i 
entreprenörens kvalitetsplan och utgöra del av hans egenkontroll. 

15.2.49. AFC.321 Kvalitetsansvarig enligt PBL 

15.2.50. AFC.332 Ansvarig arbetsledare 
Anmälan om ansvarig arbetsledare skall vara beställaren tillhanda före start av arbete. 
Ansvarig arbetsledare skall alltid vara tillgänglig när arbete på arbetsplatsen pågår. 
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15.2.51. AFC.34 Miljöledningssystem 

Luleå Kommun Tekniska Förvaltningens miljöpolicy. 
Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen arbetar aktivt för att förbättra miljön. Detta 
sker genom åtgärder i interna processer och genom att sätta mål avseende funktion, tid, 
tekniskt utförande och miljöanpassat byggande i varje enskilt projekt samt att driva 
projekten mot dessa mål och regelbundet rapportera resultat och avvikelser. 
Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen har valt att uttrycka sin miljöpolicy på följande 
sätt. 
Vi skall: 
1.  Genom att höja medvetenheten hos våra anställda kring betydelsen av den enskildes 

agerande, skapa motivation att i vardagen och i arbetet verka på ett miljömässigt 
ansvarsfullt sätt. 

2.  Skapa sunda byggnader och lokaler där miljön ingår i en helhet och där våra kunder 
erbjuds en miljö med bästa möjliga förutsättningar för trivsel och företagsutveckling. 

3.  Lära oss se och förstå de arkitektoniska värden som våra fastigheter representerar och 
lägga detta kulturarv till grund för nyskapande och förändringar. Vidare skall 
förvaltning och ombyggnad ske varsamt med beaktande av dessa värden. 

4.  Ställa krav på miljömedvetenhet hos konsulter, entreprenörer och leverantörer. Söka 
samarbeta med företag som är offensiva och nytänkande inom miljöområdet och 
som har ett kretsloppstänkande. 

5.  Aktivt utveckla vårt miljöarbete bl.a. genom att delta i och följa samt stödja 
forskning och utveckling inom miljöområdet. 

Genom regelbundna miljörevisioner analysera och jämföra uppnådda resultat med 
företagets miljöpolicy.  
I linje med sin miljöpolicy önskar beställaren söka samarbete med entreprenadföretag 
som är offensiva och nytänkande inom miljöområdet och som har ett 
kretsloppstänkande. 
Beställare vill aktivt verka för att produkter som innehåller ämnen som kan antas 
innebära betydande negativ miljöpåverkan, ska på sikt bort från kretsloppet. 
Dessa ämnen : Kvicksilver och kvicksilver föreningar , Bly och blyföreningar 
                         Bromerade flamskyddsmedel, Tennorganiska föreningar 
                         Kadmium och kadmiumföreningar, Dibutylftalater, Klorparaffiner 
                         Nonylfenoletoxylat, oktylfenoletoxylat 
Produkter som innehåller något av dessa ämnen ska redovisas i anbudet med förslag till 
ersättningsprodukter 
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15.2.52. AFC.3411 Beställarens miljöansvarige 
Beställarens miljöansvarige är  

Thomas Åberg Tel: 0920-293166 
 Mobil 070-2633166 
 Fax 0920-294122 
 E-post thomas.aberg@tekn.lulea.se 

15.2.53. AFC.3412 Entreprenörens miljöansvarige 
Skall anges i anbudet. 

15.2.54. AFC.3422 Entreprenörens miljöplan 
Entreprenören skall upprätta en miljöplan som skall bifogas anbudet. Planen skall 
redovisa företagets policy för hur byggnads- och installationsarbeten skall bedrivas med 
hänsyn till global och lokal miljö. Slutligt fastställande av miljöplan görs i samråd med 
beställarens projektledare. 
Av miljöplanen skall framgå hur följande delar hanteras: arbetsmetodik, transporter, 
kunskap, materialhantering, källsortering samt omhändertagande av avfall, produktval 
och materialval (se underordnade rubriker). 

Arbetsmetodik 
Åtgärder på byggarbetsplatsen skall inriktas på att förhindra uppkomst av restprodukter 
och utsläpp. Minimering av restprodukters uppkomst skall göras genom: 
Användande av förtillverkade element 
Konfektionering (måttbeställning) av byggmaterial 
Spara (användbara) spillbitar från tillskärning som måste ske inom arbetsplatsen (för ev. 
senare kompletteringar) 
Minimera mängden emballage 
 
Transporter 
Metoden och omfattningen av materialleverans och persontransporter ska, inom ramen 
för uppdragets ekonomi och tid, väljas så att minsta möjliga negativa miljöpåverkan 
uppstår. 

Kunskap 
Vidare ska entreprenören eller de personer som arbetar på uppdrag från entreprenören 
ha sådana kunskaper om arbetes eventuella miljö och hälsorisker att han kan minimera 
arbetes negativa miljöpåverkan. 
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Materialhantering 
Entreprenören skall upprätta rutiner för förvaring av material på byggarbetsplatsen. 
Rutinerna bör ha följande innehåll: 
Arbetsledare och UE skall vara ansvariga för allt material inom respektive fackområde 
och skall genom regelbundna ronder inspektera att dessa förvaras och hanteras på ett 
tillfredsställande sätt. 
Material skall i största möjliga utsträckning upphandlas och avropas så att materialet 
direkt kan transporteras till montage- eller inbyggnadsställe. 
Dispositionsplanen skall ange ytor där material skall lagras. 

Skydd av material: 
Fuktkänsligt material samt material för inbyggnad skall övertäckas mot nederbörd och 
skyddas för åverkan. 
Uppallning skall ske enligt fabrikantens anvisningar 
Material skall skyddas mot smutsstänk 
Material skall lagras så att det är åtkomligt. Omflyttningar skall undvikas i största 
möjliga omfattning 
Transport med traktor, kran, kärra etc. skall ske på sådant sätt att kantstötning eller 
annan skada ej uppstår och följa fabrikantens anvisningar för transport och 
lagerhantering. 

Källsortering och omhändertagande av avfall 
Entreprenören åläggs att källsortera och ombesörja omhändertagande av restprodukter 
(avfall). 
Entreprenören skall ange vilka typer av avfallscontainrar som finns tillgängliga, samt 
ange rutiner för källsorteringen så att arbetet flyter utan störning. Entreprenören skall 
ange hur källsorterat material omhändertas. 
Underentreprenörer (el, rör) skall ha tillgång till ovan angivna behållare för källsortering 
av egna restprodukter (avfall). 
Varor till byggarbetsplatsen skall företrädesvis levereras i returemballage, i andra hand 
skall emballage vara återvinningsbart. 
Luleå Kommuns råd och riktlinjer för bygg- och rivningsavfall skall följas. 

Arbetsplatsens disposition 
Dispositionsplan över byggarbetsplatsen skall även redovisa avfallscontainrars placering 
och antal samt transportvägar vid hämtning/lämning av containrar och returemballage. 
Ritningen skall dessutom redovisa ytor där material skall lagras. Placeringsritningen skall 
revideras efter hand bygget framskrider om så är nödvändigt. 
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Produktval och materialval 
Varor, material och apparater som skall användas i entreprenaden, skall så långt som 
möjligt vara miljövarudeklarerade. Återbrukbara eller återvinningsbara material och 
byggdelar föredrages och prioriteras i följande ordning: 
1. Återanvändningsbar i sin helhet. 
2. Återvinningsbar som ny produkt. 
3. Återvinningsbar som energi. 
Entreprenören skall genomgående välja lågemittenta material och 
materialkombinationer samt minska användandet av limmer och fogmassor. 
Entreprenören har även möjlighet att föreslå utbyte av föreskrivet material till begagnat 
eller återanvänt, dock utan att ge avkall på föreskrivna krav. Beställaren förbehåller sig 
rätten att bedöma föreslagna utbyten av material, varor och apparaters kvalitet i 
förhållande till förfrågningsunderlaget.  
För byggmaterial ska leverantören på begäran tillhandahålla varudeklarationer i  
erforderlig omfattning , samt medverka till att dessa deklarationer görs åtkomliga 
genom svensk Byggtjänst branschgemensamma databas.. 

15.2.55. AFC.343 Miljörevision  
Beställaren kan komma att utföra miljörevisioner för denna entreprenad. 
Entreprenören skall tillhandahålla erforderlig dokumentation samt i övrigt medverka 
vid revisionen, kostnader härför skall ingå i anbudet. 
Som underlag för miljörevision skall bifogat förfrågan Miljöledning ifyllas och bifogas 
anbudet. 
 
 

15.2.56. AFC.3511 Beställarens kvalitetsansvarige 
Beställarens kvalitetsansvarige är  

Thomas Åberg Tel: 0920-293166 
 Mobil 070-2633166 
 Fax 0920-294122 
 E-post thomas.aberg@tekn.lulea.se 

15.2.57. AFC.3512 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
Skall anges i anbudet. 

15.2.58. AFC.3521 Beställarens kvalitetsplan 
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15.2.59. AFC.3522 Entreprenörens kvalitetsplan 
Entreprenören skall upprätta en kvalitetsplan som skall bifogas anbudet.. Slutligt 
fastställande av kvalitetsplan görs i samråd med beställarens projektledare. 

15.2.60. AFC.353 Kvalitetsrevision 
Som underlag för kvalitetsrevision skall bifogat förfrågan Kvalitetssäkring ifyllas och 
bifogas anbudet. 

15.2.61. AFC.354 Projektgenomgång 
Som ett led i att säkerställa den långsiktiga kvaliteten i objektet, åläggs entreprenören att 
vid sina projektgenomgångar delge alla sina underentreprenörer, leverantörer och egen 
personal, innehållet i detalj ur avtalet mellan honom och beställaren utan att för den 
skull röja affärshemligheter. 
Beställaren kallar till projektgenomgång före byggstart. Vid mötet skall förutom 
beställaren, projektörer och antagen entreprenör samt ev. underentreprenörer deltaga. 

15.2.62. AFC.356 Provning 
Intyg och protokoll över föreskriven provning eller mätning skall lämnas till beställaren  
snarast efter provningen eller mätningen. 

15.2.63. AFC.361 Samordning av arbeten 

Med ändring av AB 92 kap 3 § 12 föreskrivs: 
Att entreprenören övertager beställarens skyldighet att svara för samordningen. 

15.2.64. AFC.364 Samordning av arbetarskydd 

15.2.65. AFC.365 Upplysning om samordning av arbetarskydd 
Entreprenören skall svara för den samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och 
olycksfall på det gemensamma arbetsstället som föreskrivs i arbetsmiljölagen. 
Vidare skall entreprenören upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter AFS 1999:3 innan arbetsplatsen etableras. 
Entreprenören skall innan igångsättning av arbetena, genom anslag informera om vem 
som kommer att svara för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall 
på det gemensamma arbetsstället. 
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15.2.66. AFC.371 Av entreprenören förd dagbok 
Godkännande eller signering av dagboksblad utgör icke i sig grund för att av 
entreprenören noterat ändrings- eller tilläggsarbete därmed godkänts av beställaren. 
Godkännandet eller signeringen utgör endast bevis om att arbetet som sådant utförts 
och utgör verifiering över ianspråktagen arbetsstyrka, vara och hjälpmedel. 
Entreprenören skall till beställaren överlämna en (1) kopia av dagboksbladen vid 
signeringen. 
Beställaren, hans ombud eller hans kontrollanter äger rätt att även i dagboken föra in 
kompletterande uppgifter, göra tillägg eller eljest föra in uppgifter av värde för 
framtiden. Vid oenighet om visst förhållande, skall båda parters uppfattning antecknas. 
Vid sprängningsarbeten skall entreprenören föra sprängjournal. 

15.2.67. AFC.382 Byggmöten 
Beställaren kallar till byggmöte och svarar för punkter och protokollföring. 
Entreprenör eller ombud/person med fullmakt skall närvara vid byggmöte. 
Byggmöten beräknas hållas en (1) gång var tredje vecka.  
Vid behov kallas till extra möten. 

15.2.68. AFC.41 Tidplan   
Entreprenören skall senast inom två (2) veckor efter beställning upprätta och 
tillhandahålla en samordnad detaljerad produktionstidplan som redovisar hur hans och 
övriga entreprenörers arbete inom arbetsområdet skall bedrivas. Kvalitetskritiska 
Kontroller ska vara inplanerade i tidplanen. 
Den samordnade tidplanen skall vara beställaren tillhanda innan första dellikvid 
faktureras. 

15.2.69. AFC.42 Igångsättningstid 

15.2.70. AFC.44 Färdigställandetider 

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

15.2.71. AFC.461 Garantitid för entreprenaden 
Garantitid enligt AB92 kap 4 § 7. 
I de fall varugarantier sträcker sig längre än garantitiden för entreprenaden skall 
garantisedel avseende sådan varugaranti överlämnas till beställaren vid 
slutbesiktningstillfället. 
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15.2.72. AFC.511 Vite vid försening 
Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp 
motsvarande 0,5% av den sammanlagda kontraktssumman för generalentreprenaden för 
varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av entreprenaden i dess helhet fördröjs. 

15.2.73. AFC.5114 Vite vid skada på befintlig kabel eller rörledning 
Entreprenör skall ersätta beställaren för samtliga kostnader som skadan förorsakar. 

15.2.74. AFC.512 Vite vid skada på vegetation 
Vid skada på befintliga träd och ytor som skall behållas är beställaren berättigad att av 
entreprenören erhålla vite med nedanstående belopp angivna exklusive moms: 

• 5000 kr per träd i bestånd. 

• 20000 kr per solitärt träd med diameter > 10 cm. 

• 1000 kr per 100 m2 naturmarksyta. 
För övrig information om skydd av vegetation under entreprenaden hänvisas till   
AFB.22 punkt 13 bilaga 7. 

15.2.75. AFC.513 Prestandavite 
Om kontrakterade prestanda inte uppnåtts är beställaren berättigad att erhålla ett vite 
motsvarande hela den merkostnad som beställaren åsamkas för att uppnå 
utseendemässiga och tekniska funktioner enl. projektets bygghandlingar. 

15.2.76. AFC.54 Försäkring 
Entreprenören skall teckna och vidmakthålla försäkringar enligt AB 92 kap 5 § 22. 
Försäkringsbevis skall utan dröjsmål efter beställning överlämnas till beställaren. 

15.2.77. AFC.55 Ansvar för brandskydd 
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15.2.78. AFC.611 Ersättningar för ändringar och tilläggsarbeten 
Ersättning utgår enligt nedanstående metoder. 

1. Entreprenören skall i första hand lämna anbud på ändringar och tilläggsarbeten. 
Anbudet skall avse fast pris utan indexreglering. Anbud på ändringar och 
tilläggsarbeten redovisas med kalkyl, som byggs upp med hjälp av de regler som 
gäller för löpande räkning eller med hjälp av à-priser där sådan finns. 

2. Enligt à-prislista. 
3. Om anbud ej kan lämnas eller tillämpligt à-pris saknas skall ersättningen 

beräknas enligt självkostnadsprincipen i AB92 kap 6 § 7.      Entreprenörarvode 
enligt punkt 8 anges i anbud, varvid upptas nedanstående: 

• Påslag i % på kostnader enligt punkt 1, 3-7.  

• Påslag i % på kostnader enligt punkt 2 för arbetsledning. 

Med ändring av AB 92 föreskrivs: 
Om parterna träffat överenskommelse om ersättningsreglering för ändring eller 
tilläggsarbete, och om inte annat uttryckligen avtalats, skall den överenskomna 
ersättningen anses innefatta full och slutlig reglering av den påverkan som ändringen 
eller tilläggsarbetet får på entreprenaden, t.ex. kostnad för arbetsledning, 
entreprenörsarvode, kostnad för allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten, för 
tidsförskjutning samt för rubbning av förutsättningarna för entreprenadens utförande. 
Vid ändringar och tilläggsarbeten som utförts av underentreprenör utgår ej ersättning 
för entreprenörens (=beställaren) av underentreprenaden arbetsledning. 

15.2.79. AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder 
Reglerbara mängder utgår och ersätts av övertagen mängdförteckning enl. AFC.111 

15.2.80. AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
Kontraktssumman skall ej indexregleras. 

15.2.81. AFC.62 Betalning 
Faktura får endast uppta arbeten som utförts då fakturan utställdes. Betalningstiden skall 
vara 30 dager efter det beställaren erhållit godkänd faktura. 

15.2.82. AFC.622 Betalningsplan 
Kontraktsumman erläggs enligt betalningsplan och mot faktura. 
Betalningsplan skall utan dröjsmål överlämnas till beställaren efter erhållen beställning. 
Betalningsplanen skall upprättas enligt de grunder som anges i AB 92 kap 6 § 10 andra 
stycket.  
Återstoden erläggs efter det att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. 
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15.2.83. AFC.624 Fakturering 
Faktura tillställs beställaren i ett (1) original med en (1) kopia under adress: 

Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen 
971 85  LULEÅ 
Entreprenören får inte skicka fakturan oftare än en gång per månad. Faktura skall bl.a. 
innehålla: 

• Beställarens projektnamn: Svedjerondellen Hertsön 
• Beställarens projektledare: Dan Karlsson 
• Ackumulerat belopp 
• Betalningsplanens nummer för aktuell betalning 
• Avdrag för innehållet belopp 
• Entreprenörens organisationsnummer, uppgift om innehav av F-skattsedel. 

15.2.84. AFC.631 Säkerhet till beställaren 
Entreprenören skall ställa säkerhet enligt AB92 kap 6 § 17. 
Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller kreditförsäkring och lämnas i anbudet. 

15.2.85. AFC.7 Besiktning 

15.2.86. AFC.9 Tvist 

Med ändring av AB 92 kap 9 § 1 föreskrivs: 
Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol om inte parterna enas om 
skiljeförfarande. 
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15.3. AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 
Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna hjälpmedel för 
den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. 

15.3.1. AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering och uppställning av allmänna hjälpmedel skall ske i samråd med beställaren. 

15.3.2. AFH.2 Bodar 

15.3.3. AFH.245 Kontorsbod för beställaren 
Beställarens kontrollant skall ha tillgång till uppvärmt utrymme. 

15.3.4. AFH.3 Tillfällig väg och plan 
Tillfälliga vägar skall i största möjliga mån sammanfalla med objektets färdiga hårdgjorda 
ytor. 

15.3.5. AFH.41 Tillfällig elförsörjning 
Anslutningspunkt enligt överenskommelse med nätägaren. Entreprenören ombesörjer 
mätanordning och står för kostnaden. 

15.3.6. AFH.51 Skydd av arbete 

15.3.7. AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt mm 
Samråd skall ske med beställaren om lämpliga åtgärder för ledningar och mätpunkter. 

15.3.8. AFH.53 Skydd av vegetation 
Se AFC.512 för detaljer. 

15.3.9. AFH.55 Skydd av egendom 

15.3.10. AFH.62 Arbetarskyddsanordningar 

15.3.11. AFH.91 Skyltställning och orienteringstavla 
Entreprenören skall svara för att övriga intressenter i projektet ges möjlighet att få skylta 
med sina namn mot. All administration kring detta skall ombesörjas av entreprenören. 
Entreprenören ombesörjer erforderliga bygglov för skylt och skyltställning. 
När entreprenaden är färdigställd skall entreprenören ombesörja nedmontering och 
borttransport av skylt och skyltställning. 

YTH Luleå tekniska universitet 2002 



Beställare: 

Luleå kommun 
Tekniska kontoret 

Dokumentnamn/Kapitelrubrik 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Generalentreprenad 

Kapitelbokstav/Sidnr 

AF/26 (110)  

Datum 

2002-04-16 
Projektnamn 

Svedjerondellen Hertsön Luleå 
Projeknr 

020531 
 

Kod 
 

Text 
 

Rev 
 

15.4. AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 
Entreprenören skall utföra och bekosta erforderliga allmänna arbeten för den egna 
entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt.  

15.4.1. AFJ.4 Skyddsåtgärder 
 Skyddsåtgärder för miljön skall vara utformade i enlighet med projektets miljöplan. 

15.4.2. AFJ.6 Efterlagning 

15.4.3. AFJ.71 Länshållning 
Entreprenören bekostar och utför erforderlig länshållning av arbetsområdet  

15.4.4. AFJ.72 Renhållning 
Entreprenören skall hålla väg & plan ren från av honom orsakad nedskräpning spill o d. 
Ovanstående gäller även för vägar som används för transport av schakt och 
överbyggnadsmaterial. 

15.4.5. AFJ.73 Snöröjning 
Samtliga kostnader för vinterarbete skall ingå i anbudssumman. 

15.4.6. AFJ.75 Städning och slutrengöring 

15.4.7. 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. 
Entreprenören skall inhämta och redovisa nöjdförklaring från berörda markägare. 

15.4.8. AFJ.8 Utsättning 
Samråd i mätningsfrågor skall ske med beställaren som tillhandahåller kordinatpunkter 
och höjder. Entreprenör ansvarar för utsättning från dessa punkter. 
Entreprenör har ansvar över övertagna kordinatpunkter och utför erforderliga 
befästningar och åtgärder för att skydda dessa. 
Mätning och utsättning skall utföras med den noggrannhet som föreskrivs för objektet. 
Protokoll och beräkningar skall föras och bevaras på sådant sätt att kontroll kan utföras. 
Märkning och markering får inte utföras på sådant sätt och med sådant material att 
anläggning, byggnad, byggnadsdel, enskild komponent eller träd skadas eller missfärgas.
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B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SCHAKTER 
M.M  

 

BB UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING  
 

BBB.1 Utförd undersökning av markförhållanden m.m 
Inga nya undersökningar har gjorts utan dom av kommunen tillhandahållna 
uppgifterna har används och gäller som geotekniska undersökningar. 
Jordlagrers fasthet, kohesionsjords skjuvhållfasthet, bergnivå har bestämts 
genom viktsondering. Grundvatten nivå har inte undersökts.  
Laborationsundersökningarna är utförda av Allmänna Ingenjörsbyrån AB. 

 

BBB.11 Topografiska förhållanden 
 Redovisas på plan och profilkartor. 
 

BBB.13 Geotekniska förhållanden 
I punkt 44B/37 (se borrplanen) 
Brun något grusig moig sand, tjälfarlighetsgrupp. materialgrupp B, 1 0,5-1,2 
m.  
Grå moig morän, tjälfarlighetsgrupp 3, materialgrupp D, 1,2-2,2 m. 
Berg beräknas ligga på en nivå på 2,2 m under marknivå. 
Inga prover på bergtyper är utförda. 

 

BBB.14 Geohydrologiska förhållanden 
 Grundvatten nivå har inte undersökts. Yt och dagvatten kommer att ledas i  

befintliga diken och dagvattenledningar. Vattennivå i brunnar har inte 
kontrolleras. 

 

BBB.3 Befintliga anläggningar m m  
Befintliga diken och dagvattenledningar. Vattennivå i brunnar har inte 
kontrolleras. 

 

BBB.32 Befintliga ledningar 
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BBC UNDERSÖKNINGAR O D 
 

BBD INMÄTNINGAR 
 

BBD.13 Inmätning av ledningar 
 Ledningarnas ägare har utfört och tillhandahållit inmätningar för ledningar. 

Skador på ledningar eller lägesavvikelse från ritningar skall snarast 
rapporteras till ledningens ägare och beställare. 

 

BBE UTSÄTTNINGAR 
 

BBE.13 Utsättning av väg 
Utsättning skall utföras från fix och polygonpunkter som finns i objektets 
närhet. 
Koordinater kommer att tillhandahållas av beställaren. 

 

BBE.16 Utsättning av ledning 
 Utförs av ledningens ägare, beställning sker av entreprenören. 
 

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR 
OCH ÅTGÄRDER MM  

 

BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd mm av ledning 
Tillägg till AMA, innan schaktningsarbete påbörjas skall kontakt tas med 
ledningsägare för att säkerställa exakta ledningslägen. 

 

BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt mm 
 

BCB.45 Åtgärd för mätpunkt o d  
Mätpunkt som ligger inom området för schakt och arbete skall 
säkerhetsställas. 
Vid eventuell skada skall beställaren omedelbart informeras och 
mätpunkten skall på plats märkas att den inte är aktuell. 
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BCB.7 Åtgärd för allmän trafik 
Ådt 4000 
Entreprenören skall utföra tillfälliga trafikanordningar så att trafiken på, 
befintliga och allmänna och enskilda vägar kan passera arbetsplatsen på ett 
betryggande sätt. 
Trafiken på Avaviksvägen och Svedjevägen skall fortgå hela tiden, mer än 
halva vägen får ej stängas av. 
Trafikanordningsplan kommer att avkrävas blivande entreprenör. 
Trafikanordningsplanen skall visa typ av separeringsmaterial, skyltar, 
avstängningsanordningar, blinkfyrar m.m. som kommer att användas i 
entreprenaden. 
Planen skall även visa eventuella trafikomläggningar samt också ange namn 
och journummer till den person som ansvarar för skötsel och underhåll av 
trafikanordningen. 

 

BCB.713 Tillfällig trafikanordning 
 Skall vara enligt trafikanordningsplan. 
 

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 
 

BEB FLYTTNING 
 

BEB.1 Flyttning av anläggning 
 Sker i samråd med anläggningens ägare. 
 

BEB.11 Flyttning av stolpe, staket, skylt mm 
 

BED RIVNING 
 

BED.1 Rivning av anläggning 
 

BED.112 Rivning av elkabel 
 Sker i samråd med kabelns ägare och enligt dennes anvisningar. 
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BED.12 Rivning av väg, plan o d 
Vi rivning av väg, plan el dylikt skall olika material skiljas, sorteras och 
transporteras till närmaste godkända återvinningsanläggning om det inte 
kan återanvändas på byggarbetsplatsen. 

 

BED.121 Rivning av beläggning på väg, plan o d 
 

BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager 
 Fall B. Transport till anvisad plats 

BED.15 Rivning av anläggningskompletteringar i mark 
 

BED.151 Rivning av kantstöd 
Allt material är beställarens egendom. Användbart material transporteras 
enligt anvisning  
dock max 10 km från arbetsområdet. Otjänliga massor och icke användbart 
material transporteras maximalt 20 km enl.anv. 

BED.152 Rivning av stolpfundament 
 

BED.153 Rivning av skyltstolpe 
 

BED.1554 Rivning av belysningsstolpe 
Skall ske i samråd med Luleå Energi Elnät AB. 
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C TERRASSERING, PÅLNING , 
MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM 

 

CB SCHAKT 
 

CBB JORDSCHAKT 
 

CBB.11 Jordschakt för väg, plan o d   
 Fall B 

CBB.6 Jordschakt för dike, deponi, magasin mm 
 

CBB.61 Jordschakt för dike 
 Utskiftning skall ske mot befintlig dikesbotten. 

CBB.92 Tillägg för schakt för korsande kablar 

CEB.11 Jordschakt för väg, plan och o d 
Mellanupplag Fall A  

 

CEB.122 Fyllning med jordmaterial för vegetationsyta 
 Läggs i rondellens mitt och tas från befintlig överbyggnad. Fall A 
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D MARKÖVERBYGGNADER,  
ANLÄGGNINGSKOMP. MM 

 

DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST MM 
 

DBB LAGER AV GEOTEXTIL 
 

DBB.1 Materialskiljande lager av geotextil 
 

DBB.13 Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad 
 geotextilduken skall vara icke vävd och av bruksklass 3. 
 

DC MARKÖVERBYGGNADER MM 
 

DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG PLAN O D 
 

DCB.212 Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med 
flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, 
betongmarkplattor mm 

 Skall utföras enligt AMA-98 
 

DCB.3 Obundet bärlager för väg, plan o d 
 

DCB.31 Obundet bärlager till belagda ytor 
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DCB.312 Obundet bärlager kategori B till belagda ytor  

DCB.413 Stödkant asfaltytor 

DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG O 
D 

 

DCC.-1 Bitumenbundna bärlager 
 

DCC.-111 Bärlager av asfaltsgrus (AG) 
 Bärlagret skall utföras med AG 32 med en tjocklek av 100 mm. 

DCC.-4 Bitumenbundna slitlager 
 

DCC.-4111Slitlager av tät asfaltsbetong (ABT) vid nybyggnad 
 Slitlagret skall utföras med ABT16/B85 med en tjocklek av 40mm. 

DCG MARKBELÄGGNINGAR AV GATSTEN, 
BETONGMARKPLATTOR, BETONGMARKSTEN, 
MARKTEGEL O D 

 

DCG.112 Beläggning av storgatsten 
Skall vara grå till färgen. Översidan skall vara minst 180 x 130 mm och en 
höjd av minst 130 mm. 

 

DCL ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR 
 

DCL.112 Växtbädd för typ 2 påförd jord 

DD VEGETATIONYTOR, SÅDD OCH PLANTERING MM 
 

DDB SÅDD, PLANTERING MM 
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DDB.123 Torvläggning med matta av odlad sedummatta 
Sedummattan skall vara beständig för klimatzon 5-6 samt beständig mot 
vägsalt. 

DDB.42 Sprutsådd metod A 

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 
 

DEC KANTSTÖD 
 

DEC.12 Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av 
asfaltsmassa 
Kantstöd skall vara av grå, gradhuggen granit. Angivet kantstöd, den 
överkörbara, i cirkulationsplatsen skall även vara försett med huggen fas (c.a 
60 mm/45grader). Kantstöden i refugerna skall vara av sort med utan fas. 

 

DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M 
M 

 

DEF.13 Skylt för vägmärke, gatunamn m m  
 Skall vara enligt Luleå kommuns standard. 

DEF.33 Fundament för gatubelysning 

DEN KABELSKYDD I ANLÄGGNING 
 

DEN.12 Kabelskydd av plaströr 
Kablar som ska etableras permanent på byggområdet ska läggas i 90 mm 
plaströr med dragsnöre. Om kabeln ska läggas under asfalterad yta ska 
dubbla 90 mm rör med dragsnöre läggas. Plaströren skall även skyddas av 
ett 150 mm lager av sand med ett kabelband av plast på. 

DEN.15 Markering av elledning i mark med plastband 
 Utförs med rör  
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DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 
 

DGB.11 Återställande av väg, plan o d belagd 
Skall återställas i ursprungligt skick. 

 

DGB.33 Återställande av naturmarksyta 
Gräs och grusytor som nyttjats under byggtiden tex. upplag och etablering 
skall återställas i ursprungligt skick. 
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RITNINGSNUMMER BET RITNINGSINNEHÅLL SKALA RITNINGS 
DATUM 

ÄNDRINGS 
DATUM 

2001  Situationsplan 1:800   
2002  Utsättningsplan 1:800   
2003  Skyltplan 1:800   
2004  Tele och belysningsplan 1:800   
1014  Normalsektion rondell 1:100   
1015  Normalsektion väg 1:100   
1000  Sektioner 0/000-0/010 1:100   
1001  Sektioner 0/020-0/030 1:100   
1002  Sektioner 0/040-0/050 1:100   
1003  Sektioner 0/060-0/070 1:100   
1004  Sektioner 0/080-0/090 1:100   
1005  Sektioner 0/100-0/110 1:100   
1006  Sektioner0/120 1:100   
1007  Sektioner 1/000-1/010 1:100   
1008  Sektioner 1/020-1/030 1:100   
1009  Sektioner 1/040-1/050 1:100   
1010  Sektioner 1/060-1/070 1:100   
1011  Sektioner 1/080-1/090 1:100   
1012  Sektioner 1/100-1/110 1:100   
1013  Sektioner 1/120 1:100   
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BILAGA 2. 
 
 
 
Skydd av vegetation i samband med entreprenaden. 
 
 
 
Denna bilaga skall nyttjas så snart skäl föreligger att inom samt i anslutning till 
entreprenadområdet slå vakt om värdefull vegetation.  
 
1. Entreprenadarbetena skall genomföras på sådant sätt att befintlig vegetation inom 
entreprenadområdet såväl som bredvidliggande allmän platsmark skyddas.  
 
2. I entreprenadområdets gräns skall genom entreprenörens försorg och på dennes bekostnad 
uppsättas ett viltstängsel enligt de direktiv Tekniska förvaltningen, park & naturavdelningen 
lämnar.  
 
3. Innan entreprenadarbetena igångsättes skall området gemensamt besiktas av representanter för 
park & naturavdelningen och entreprenören och överenskommelse träffas om den vegetation 
som får avverkas.  
 
4. För vegetation som skall bevaras utför entreprenören skydd enligt Mark AMA 83 B2.63 och 
B2.64 samt i samråd med park & naturavdelningen. Åtgärder vid skada på vegetation skall 
utföras enligt Mark AMA B2.7.  
 
5. Etableringsplatser, upplag, vägar, parkeringsplatser m m skall anordnas på ytor som sedermera 
skall användas för byggnation. I annat fall skall samråd ske med park & naturavdelningen. 
Byggtransportvägar skall samordnas med blivande vägar och ledningsgator.  
 
6. Vid eventuella skador på träd och naturmark som efter besiktning enligt pkt 3 skall lämnas 
orörda har entreprenören att till kommunen utgiva ersättning med 5000 kr / träd i bestånd och 
20000 kr / för solitära träd samt 1000 kr / 100 m' naturrnark. Det ankommer på park & 
naturavdelningen att bedöma om skada inträffat på vegetation och naturmark.  
 
7. Det åligger entreprenören att före arbetenas igångsättning informera anställd personal samt 
anlitade underentreprenörer om kravet på att befintlig vegetation inom av anläggningsarbeten 
berört område skyddas. 
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BILAGA 3. 

 

Bärighetsberäkning PMS (krossmaterial) 
 
Skapad med PMS Objekt 2000 version 1.4.0 
Utskriftsdatum:  2002-03-13 14:56:43 
 

Projektinformation - hertsön.kross 
 
Skapat:  2002-03-13 14:37:42 
 
Kommentarer till projektet 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------  
 
 

Avsnittsinformation - Svedjevägen 
 
Avsnitt nr: 1 
Avsnittstyp: NYBYGGNAD 
Skapat datum: 2002-03-13 14:38:52 
Vägnummer: 12 
Klimatzon: Klimatzon 6 
Referenshastighet: 50 km/h 
Antal körfält: 2 
Län: Norrbotten 
Dimensioneringsperiod(år): 30 
Avsnittslängd: 100 
Vägbredd: 7,5 
Vägrensbredd: 0,25 
Vägtyp: Normal sektion 
Körfält: "Riktning 1" 
StartpunktX:  
StartpunktY:  
StartpunktZ:  
SlutpunktX:  
SlutpunktY:  
SlutpunktZ:  
Skapat av:  
Organisation:  
Korrigeringsfaktor dränering: 1 
 
Kommentarer 
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Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod: Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk: 3000 
Antagen trafikförändring per år: 0 
Andel tunga fordon: 5 
Standardaxlar per tungt fordon: 1,3 
Beräknat ekvivalent antal standardaxlar: 2135250 
 
 
Vägkonstruktion 
 
Överbyggnadstyp: GBÖ 
Egen Överbyggnadstyp: NEJ 
Materialtyp, terass: 3 - Blandkornig jord <= 30% 
Tjälfarlighetsklass: 2 - Något tjällyftande 
 

Lager  
 
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  Bitumenbundet slitlager 
 2 100  NEJ  Bitumenbundet bärlager 
 3 80  NEJ  Obundet bärlager 
 4 420  NEJ  Förstärkningslager krossat material 
 5 0  NEJ  Skyddslager 
 6 0  NEJ  3 - Blandkornig jord <= 30% 
 
 
Lagerinformation 
Lager: 1 
Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: Bitumenbundet slitlager 
Tjocklek: 40 mm 
Vinter E-modul: 18500 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 0 MPa 
Tjällossning  E-modul: 9000 MPa 
Senvår E-modul: 0 MPa 
Sommar E-modul: 4500 MPa 
Höst E-modul: 11500 MPa 
Tjällyftande:  NEJ 
Vattenhalt: 0,01 
Torrdensitet: 2200 
Porositet: 0,17 
Mättnad: 0,13 
Värmeledningstal, ofrusen: 2 
Värmeledningstal, frusen: 2 
 
 
Lager: 2 
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Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: Bitumenbundet bärlager 
Tjocklek: 100 mm 
Vinter E-modul: 15000 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 0 MPa 
Tjällossning  E-modul: 6000 MPa 
Senvår E-modul: 0 MPa 
Sommar E-modul: 3000 MPa 
Höst E-modul: 8500 MPa 
Tjällyftande:  NEJ 
Vattenhalt: 0,01 
Torrdensitet: 2200 
Porositet: 0,17 
Mättnad: 0,13 
Värmeledningstal, ofrusen: 2 
Värmeledningstal, frusen: 2 
 
 
Lager: 3 
Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: Obundet bärlager 
Tjocklek: 80 mm 
Vinter E-modul: 1000 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 150 MPa 
Tjällossning  E-modul: 300 MPa 
Senvår E-modul: 450 MPa 
Sommar E-modul: 450 MPa 
Höst E-modul: 450 MPa 
Tjällyftande:  NEJ 
Vattenhalt: 0,05 
Torrdensitet: 2000 
Porositet: 0,25 
Mättnad: 0,4 
Värmeledningstal, ofrusen: 1,56 
Värmeledningstal, frusen: 1,39 
 
 
Lager: 4 
Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: Förstärkningslager krossat material 
Tjocklek: 420 mm 
Vinter E-modul: 450 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 450 MPa 
Tjällossning  E-modul: 450 MPa 
Senvår E-modul: 450 MPa 
Sommar E-modul: 450 MPa 
Höst E-modul: 450 MPa 
Tjällyftande:  NEJ 
Vattenhalt: 0,05 
Torrdensitet: 2000 
Porositet: 0,25 
Mättnad: 0,4 
Värmeledningstal, ofrusen: 1,56 
Värmeledningstal, frusen: 1,39 
 
 
Lager: 5 
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Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: Skyddslager 
Tjocklek: 0 mm 
Vinter E-modul: 1000 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 1000 MPa 
Tjällossning  E-modul: 70 MPa 
Senvår E-modul: 85 MPa 
Sommar E-modul: 100 MPa 
Höst E-modul: 100 MPa 
Tjällyftande:  NEJ 
Vattenhalt: 0,13 
Torrdensitet: 1900 
Porositet: 0,28 
Mättnad: 0,88 
Värmeledningstal, ofrusen: 1,8 
Värmeledningstal, frusen: 2,43 
 
 
Lager: 6 
Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: 3 - Blandkornig jord <= 30% 
Tjocklek:0 
Vinter E-modul: 1000 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 1000 MPa 
Tjällossning  E-modul: 35 MPa 
Senvår E-modul: 50 MPa 
Sommar E-modul: 100 MPa 
Höst E-modul: 100 MPa 
Tjällyftande:  JA 
Vattenhalt: 0,13 
Torrdensitet: 1900 
Porositet: 0,28 
Mättnad: 0,88 
Vattenledningstal, ofrusen: 1,8 
Vattenledningstal, ofrusen: 2,43 
 
 
 
Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod:GBÖ 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Töjning i underkant bitumenlager 
Ntill, bb: 2482325 
Nekv: 2135250 
Kvot: 1,16 
 
 
Töjning i terassytan 
Ntill, te: 19431750 
Nekv * 2: 4270500 
Kvot: 4,55 
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Vertikala trycktöjningar 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last 
Beräknad: 0,000877 
Största tillåtna: 0,002 
Kvot: 0,43 
 
 
Töjningar i detalj 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter: 0,00007 
Tjällossning: 0,00016 
Sommar: 0,000195 
Höst: 0,000119 
 
Tjälberäkning   
 
VViS fil: C:\Program Files\PMS Objekt 2000\VViS\ty25069798.skv 
Beräknat lyft: 123 
Max tillåtet lyft: 160 
Maximal lyfthastighet(mm/dag): 1 
Kvot: 0,76875 
-------------------------------------------------- 
 

Avsnittsinformation - Svedjevägen 
 
Avsnitt nr: 2 
Avsnittstyp: NYBYGGNAD 
Skapat datum: 2002-03-13 14:41:28 
Vägnummer: 12 
Klimatzon: Klimatzon 6 
Referenshastighet: 50 km/h 
Antal körfält: 2 
Län: Norrbotten 
Dimensioneringsperiod(år): 30 
Avsnittslängd: 100 
Vägbredd: 7,5 
Vägrensbredd: 0,25 
Vägtyp: Normal sektion 
Körfält: "Riktning 1" 
StartpunktX:  
StartpunktY:  
StartpunktZ:  
SlutpunktX:  
SlutpunktY:  
SlutpunktZ:  
Skapat av:  
Organisation:  
Korrigeringsfaktor dränering: 1 
 
Kommentarer 
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Trafikberäkning avsnitt 
 
Trafikberäkning ej utförd. 
 
 

Vägkonstruktion 
 
Dimensionering av avsnittet är ej utfört. 
 
 
Bärighetsberäkning   
 
Bärighetsberäkning är ej utförd. 
 
 
Tjälberäkning   
 
Beräkningen är ej utförd.
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Bärighetsberäkning PMS (Hyttsten) 
 
Skapad med PMS Objekt 2000 version 1.4.0 
Utskriftsdatum:  2002-03-13 14:32:20 
 

Projektinformation - Hertsön 
 
Skapat:  2002-03-13 12:50:15 
 
Kommentarer till projektet 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------  
 
 

Avsnittsinformation - Svedjevägen 
 
Avsnitt nr: 1 
Avsnittstyp: NYBYGGNAD 
Skapat datum: 2002-03-13 12:53:57 
Vägnummer: 12 
Klimatzon: Klimatzon 6 
Referenshastighet: 50 km/h 
Antal körfält: 2 
Län: Norrbotten 
Dimensioneringsperiod(år): 30 
Avsnittslängd: 100 
Vägbredd: 7,5 
Vägrensbredd: 0,25 
Vägtyp: Normal sektion 
Körfält: "Riktning 1" 
StartpunktX:  
StartpunktY:  
StartpunktZ:  
SlutpunktX:  
SlutpunktY:  
SlutpunktZ:  
Skapat av:  
Organisation:  
Korrigeringsfaktor dränering: 1 
 
Kommentarer 
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Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod: Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk: 3000 
Antagen trafikförändring per år: 0 
Andel tunga fordon: 5 
Standardaxlar per tungt fordon: 1,3 
Beräknat ekvivalent antal standardaxlar: 2135250 
 
 
Vägkonstruktion 
 
Överbyggnadstyp: Överbyggnaden ej sparad men förändrad! 
Egen Överbyggnadstyp: JA 
Materialtyp, terass: 3 - Blandkornig jord <= 30% 
Tjälfarlighetsklass: 2 - Något tjällyftande 
 

Lager  
 
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  Bitumenbundet slitlager 
 2 100  NEJ  Bitumenbundet bärlager 
 3 80  NEJ  Obundet bärlager 
 4 420  NEJ  Hyttsten 1 
 5 0  NEJ  Skyddslager 
 6 0  NEJ  3 - Blandkornig jord <= 30% 
 
 
Lagerinformation 
Lager: 1 
Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: Bitumenbundet slitlager 
Tjocklek: 40 mm 
Vinter E-modul: 18500 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 0 MPa 
Tjällossning  E-modul: 9000 MPa 
Senvår E-modul: 0 MPa 
Sommar E-modul: 4500 MPa 
Höst E-modul: 11500 MPa 
Tjällyftande:  NEJ 
Vattenhalt: 0,01 
Torrdensitet: 2200 
Porositet: 0,17 
Mättnad: 0,13 
Värmeledningstal, ofrusen: 2 
Värmeledningstal, frusen: 2 
 
 
Lager: 2 
Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: Bitumenbundet bärlager 
Tjocklek: 100 mm 
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Vinter E-modul: 15000 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 0 MPa 
Tjällossning  E-modul: 6000 MPa 
Senvår E-modul: 0 MPa 
Sommar E-modul: 3000 MPa 
Höst E-modul: 8500 MPa 
Tjällyftande:  NEJ 
Vattenhalt: 0,01 
Torrdensitet: 2200 
Porositet: 0,17 
Mättnad: 0,13 
Värmeledningstal, ofrusen: 2 
Värmeledningstal, frusen: 2 
 
 
Lager: 3 
Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: Obundet bärlager 
Tjocklek: 80 mm 
Vinter E-modul: 1000 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 150 MPa 
Tjällossning  E-modul: 300 MPa 
Senvår E-modul: 450 MPa 
Sommar E-modul: 450 MPa 
Höst E-modul: 450 MPa 
Tjällyftande:  NEJ 
Vattenhalt: 0,05 
Torrdensitet: 2000 
Porositet: 0,25 
Mättnad: 0,4 
Värmeledningstal, ofrusen: 1,56 
Värmeledningstal, frusen: 1,39 
 
 
Lager: 4 
Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: Hyttsten 1 
Tjocklek: 420 mm 
Vinter E-modul: 450 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 400 MPa 
Tjällossning  E-modul: 450 MPa 
Senvår E-modul: 400 MPa 
Sommar E-modul: 450 MPa 
Höst E-modul: 450 MPa 
Tjällyftande:  NEJ 
Vattenhalt: 0,05 
Torrdensitet: 1298 
Porositet: 0,51 
Mättnad: 0,12 
Värmeledningstal, ofrusen: 0,28 
Värmeledningstal, frusen: 0,36 
 
 
Lager: 5 
Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: Skyddslager 
Tjocklek: 0 mm 
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Vinter E-modul: 1000 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 1000 MPa 
Tjällossning  E-modul: 70 MPa 
Senvår E-modul: 85 MPa 
Sommar E-modul: 100 MPa 
Höst E-modul: 100 MPa 
Tjällyftande:  NEJ 
Vattenhalt: 0,13 
Torrdensitet: 1900 
Porositet: 0,28 
Mättnad: 0,88 
Värmeledningstal, ofrusen: 1,8 
Värmeledningstal, frusen: 2,43 
 
 
Lager: 6 
Förändrad materialegenskap: NEJ 
Material: 3 - Blandkornig jord <= 30% 
Tjocklek:0 
Vinter E-modul: 1000 MPa 
Tjällossningsvinter E-modul: 1000 MPa 
Tjällossning  E-modul: 35 MPa 
Senvår E-modul: 50 MPa 
Sommar E-modul: 100 MPa 
Höst E-modul: 100 MPa 
Tjällyftande:  JA 
Vattenhalt: 0,13 
Torrdensitet: 1900 
Porositet: 0,28 
Mättnad: 0,88 
Vattenledningstal, ofrusen: 1,8 
Vattenledningstal, ofrusen: 2,43 
 
 
 
Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod:GBÖ 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Töjning i underkant bitumenlager 
Ntill, bb: 2482325 
Nekv: 2135250 
Kvot: 1,16 
 
 
Töjning i terassytan 
Ntill, te: 19431750 
Nekv * 2: 4270500 
Kvot: 4,55 
 
 
Vertikala trycktöjningar 
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Töjning i terrassytan, enstaka last 
Beräknad: 0,000877 
Största tillåtna: 0,002 
Kvot: 0,43 
 
 
Töjningar i detalj 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter: 0,00007 
Tjällossning: 0,00016 
Sommar: 0,000195 
Höst: 0,000119 
 
Tjälberäkning   
 
VViS fil: C:\Program Files\PMS Objekt 2000\VViS\ty25069798.skv 
Beräknat lyft: 91 
Max tillåtet lyft: 160 
Maximal lyfthastighet(mm/dag): 1 
Kvot: 0,568
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BILAGA 4. 

YTH Luleå tekniska universitet 

MAP 95/NT
Projektnr: 5
Projekt: Exjobb Grupp 5
Kalkyl: Rondell 1 Hertsön Luleå snikvariant
Datum: 2002-05-29

Summa [ kr ] Justering [ kr ] Totalt [ kr ]
NETTOKOSTNADER 1 117 695 + 0 = 1 117 695

Nettokalkyl Timkostnad: Antal timmar:
Yrkesarbetare 253 kr/tim 380 tim 95 990 0 95 990
Material 388 787 0 388 787
UE 445 085 0 445 085
Maskiner med förare 187 834 0 187 834
Övrigt 0 0 0

Offerter 0 0 0

Summa [ kr ] Justering [ kr ] Totalt [ kr ]
OMKOSTNADER 369 346 + 0 = 369 346

Omkostnadskalkyl Timkostnad: Antal timmar:
Yrkesarbetare 250 kr/tim 8 tim 2 000 0 2 000
Material 11 000 0 11 000
UE 103 500 0 103 500
Maskiner med förare 45 000 0 45 000
Övrigt 30 150 0 30 150

Maskinkalkyl 0 0 0

Tjänstemannakalkyl 177 696 0 177 696

Justering [ kr ] Totalt [ kr ]
ALLMÄNNA OMKOSTNADER 0 = 0

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

0 0

 Totalt [ kr ]
ENTREPRENADARVODE 104 093

Summa Alt.summa
Entreprenörarvode Material och Arbete 7,0% av x 497 777 0 = 34 844
Entreprenörarvode UE 7,0% av x 548 585 0 = 38 401
Entreprenörarvode Övrigt 7,0% av x 440 680 0 = 30 848

Kalkylerad ANBUDSSUMMA 1 591 134

Avrundning 0

A N B U D S S U M M A   1/74 1 591 134

Tillägg  2/71 0

A N B U D S S U M M A   1 591 134

Anteckningar:

  

Kalkylsammanställning
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BILAGA 5. 
Teknik och miljö 

RISK OCH MÖJLIGHETSANALYS 
 
 

 
 
 
 

Projekt: 

Trafiksituation Avvaviksvägen 

 
Teckendefinition för värde-kolumn: 4 = Stor risk 

3 
2 
1 = Liten risk 

 
Benämning Kommentar Värde 
TEKNIK   
1 Grundläggningsproblem Goda markförhållanden 2 
2 Avvattning Avvattning god i området 1 
3 Terrassering Borrprov saknas i befintlig vägkropp 3 
4 Trafik under byggtiden 

(extern) 
Återvändsgränd med stort upptagningsområde samt tät 
kollektivtrafik 

3 

5 Trafik under byggtiden 
(internt) 

Korta transporter, terräng modulering i närområde  2 

6 Kantsten: Snöröjning  
6:1 Granit Hållbar 1 
6:2 Betong Mindre hållbar 3 
7 Ballastmaterial    
7:1 Hyttsten Högt kulkvarnsvärde och skiftande kvallitet 3 
7:2 Bergkross Lågt kulkvarnsvärde och jämn kornkurva 1 
 
 
Benämning Kommentar Värde 
MILJÖ   
1 Förorening av 

grundvatten 
Latenta föroreningar i marken som rörs upp under 
byggnationen 

2 

2 Buller under byggtiden Tätbebyggt område 3 
3 Avgaser under byggtiden Tätbebyggt område (miljömaskiner) 2 
4 Oljeutsläpp under 

byggtiden 
Miljömaskiner 2 

5 Buller efter färdigställande Ca 1,5-4 dBA sänkning av ljudnivån 1 
6 Avgaser efter 

färdigställande 
Ca 1-2% sänkning av bensinförbrukningen 1 
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