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�
Vi är fyra studenter på YTH-Väg och anläggning vid Luleå tekniska universitet, som fått i 
uppdrag av Martin Lindmark att göra ett examensarbete angående en gång- och cykelväg 
(GC-väg) mellan Björkskatan och Björsbyn. Vi i projektgruppen representerar en stor del 
av Sverige med Mathias Schagerström från Frövi, Örebro. Mikael Aronsson från Graninge, 
Sollefteå. Per Svensson från Sollefteå och Robert Säthergren från Råneå, Luleå. Rapporten 
på examensarbetet är slutet på vår utbildning här i Luleå och ska motsvara 10 poäng av hela 
utbildningens 60 poäng.  
 
Vi vill i detta förord därför också rikta speciella tack till följande personer som hjälpt oss 
med denna examensrapport. 
 
Sture Ohlsson    Tekniskchef   Ing3/Bro konsult 
 
Robert Holmberg  Konstruktör  Svenska träbroar 
 
Kerstin Pousette  1 fo ing  LTU/Lärare 
 
Åke Karlsson    Författare  Lillefar/Rådgivare 
 
Martin Lindmark   Utbildningsansvarig YTH/Examinator 
 
���������	
	������ Kontaktman� � ���	����
 
Gunvor Isaksson  Plantekniker  Luleå Kommun 
 
Christer Wikberg  Sektionschef   Luleå Kommun/   

    Tekniska Förvaltningen              
 
Birgitta Marklund  GIS/databaser  Luleå Kommun/   
       Tekniska Förvaltningen               
 
Staffan Svensson  Produktions chef Skanska Sverige AB 
 
Personalen på Nordisk maskintjänst AB�
 
Bilden på framsidan föreställer en bro i Munkedal, från Svenska träbroar. 
 
 
 
 
 



�

SAMMANFATTNING 
 
Vi har i denna rapport tagit fram ett lösningsförslag på en nybyggnad av gång- och 
cykelväg med broförbindelse mellan Björkskatan och Björsbyn. 
 
Syftet med hela projektet är att skapa en kortare och säkrare förbindelse mellan Björkskatan 
och Björsbyn. 
 
Bakgrunden till projektet är barn och vuxnas önskan om en bättre förbindelse mellan 
Björkskatan och Björsbyn. I nuläget finns det två alternativ att ta sig mellan Björkskatan 
och Björsbyn. De nuvarande vägarna upplevs som alltför långa och inte trafiksäkra för barn 
att färdas ensamma på.  
 
Vi har utvärderat tre olika alternativa lösningar av förbindelsen över Björsbyfjärden, samt 
två alternativ av förstärkningsmaterial till vägkroppen. Till passagen över Björsbyfjärden 
tittades det närmare på en träbro, en bankfyllning samt en stålbro. Vi beslutade att använda 
en snedkabelbro i trä och hyttsten som förstärkning i vägen. I den valda sträckningen på 
Björkskatasidan berörs endast Luleåkommun som markägare men på Björbysidan berörs 3 
stycken privata markägare. 
 
Eftersom bron kommer att passera över Björsbyfjärden, så har vi tagit hänsyn till 
Innerfjärdsprojektet, som är ett hårt omdebatterat ämne i Luleå.          
 
Projektet omfattar en 1283 meter lång gång- och cykelväg tre meter bred med belysning 
och en bro på 138 meter. Kostnaden för projektet uppskattas till ca 4,6 Mkr, varav bron står 
för ca 3,3 Mkr och gång- och cykelväg står för ca 1,3 Mkr av de totala kostnaderna. 
 
Den största delen av markarbetena är planerade att utföras på hösten, sedan sker grusningen 
av vägarna på vintern för att dra nytta av tjälen för bärigheten i vägkroppen, på våren utförs 
resterande arbeten. Bron grundläggs på vintern och monteras på senvintern. �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 INLEDNING............................................................................................................................................ 1 

1.1 BAKGRUND....................................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE ............................................................................................................................................... 1 
1.3 MÅL ................................................................................................................................................. 1 

2 MARKFÖRHÅLLANDEN .................................................................................................................... 2 
2.1 GEOTEKNIK ...................................................................................................................................... 2 
2.2 INMÄTNINGAR .................................................................................................................................. 2 

3 MARKÄGARE........................................................................................................................................ 2 
4 LÖSNINGSALTERNATIV BRO .......................................................................................................... 3 

4.1 ALTERNATIV 1: TRÄBRO .................................................................................................................. 3 
4.2 ALTERNATIV 2: STÅLBRO ................................................................................................................. 3 
4.3 ALTERNATIV 3: BANKFYLLNING ...................................................................................................... 4 
4.4 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................. 4 
4.5 INNERFJÄRDSPROJEKTET .................................................................................................................. 4 

5 LÖSNINGSALTERNATIV VÄG.......................................................................................................... 5 
5.1 ALTERNATIV 1: HYTTSTEN............................................................................................................... 5 
5.2 ALTERNATIV 2: BERGKROSS............................................................................................................. 5 

6 KRITERIER............................................................................................................................................ 6 
6.1 BROUTVÄRDERING ........................................................................................................................... 6 
6.2 MATERIAL UTVÄRDERING ................................................................................................................ 6 

7 FÖRESLAGNA LÖSNINGAR .............................................................................................................. 7 
7.1 RISKBEDÖMNING .............................................................................................................................. 7 

8 ARBETSBESKRIVNING....................................................................................................................... 8 
8.1 VEGETATION .................................................................................................................................... 8 
8.2 TERRASSERING OCH SCHAKTNING .................................................................................................... 8 
8.3 ÖVERBYGGNAD ................................................................................................................................ 8 
8.4 TRUMMOR ........................................................................................................................................ 8 
8.5 BELYSNING....................................................................................................................................... 8 
8.6 SLÄNT OCH DIKESJUSTERING ............................................................................................................ 9 
8.7 SKYLTAR .......................................................................................................................................... 9 
8.8 ÅTERSTÄLLNING .............................................................................................................................. 9 

9 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING.............................................................................................. 9 
10 KÄLLFÖRTÄCKNING ....................................................................................................................... 11 
11 RITNINGSFÖRTECKNING ............................................................................................................... 12 
12 BILAGEFÖRTECKNING ................................................................................................................... 13 

 
�
�
�



� Gång- och cykelväg Björkskatan 1 (13) 

YTH Väg & Anläggningsteknik 
2005-05-31�

�

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
�
Grundidén till förslaget kommer från ungdomar på Boskataskolan som fick ge förslag på 
hur ”deras Luleå” kunde förbättras, ett förslag var en gång- och cykelväg över 
Björsbyfjärden. Förbindelsen skulle underlätta för de ungdomar som söker sig till 
fotbollsplanerna och stallen på Björsbysidan. Under sommarhalvåret tränar 300 - 400 
personer per dag på Lira BK´s planer i Björsbyn, mellan måndag och torsdag. På 
helgerna spelas ofta matcher som lockar publik. 
 
Problemet är att gång- och cykel förbindelsen mellan Björkskatan och Björsbyn upplevs 
som alltför lång. I nuläget finns det två alternativ att välja på. Med det första alternativet 
kan man med hjälp av en gång- och cykelväg ta sig mellan Björkskatan och Björsbyn, 
man måste då passera via Porsön.  
 
Som alternativ två kan man cykla eller gå längs med bilvägen från Björkskatan över 
Sinksundet till Björsbyn, det alternativet är nästan lika långt som gång- och cykelvägen 
men inte lika trafiksäker eftersom bilvägen används både av personbilar och av lastbilar.  
 
Befolknings underlag 
 
Björkskatan/Björsbyn                                           Datum 2003-12-31 

 
 
 
 
 
 
�

*Tabellen visar antalet boende i olika åldrar, på respektive sida om sundet��
�

1.2 Syfte 
�
Syftet är främst att åstadkomma en kortare och säkrare gång- och cykelväg mellan 
Björksatan och Björsbyn.   
�

1.3 Mål 
�
Målet är att göra ett så intressant förslag till Luleå kommun att förslaget blir verklighet��

Ålder/år Björkskatan/antal Björsbyn/antal 
0-6 366 42 
7-18 836 71 
19- 3449 261 
Totalt 4651 374 



� Gång- och cykelväg Björkskatan 2 (13) 

YTH Väg & Anläggningsteknik 
2005-05-31�

�

2 MARKFÖRHÅLLANDEN 

2.1 Geoteknik 
�
Grundundersökning vid det aktuella området har utförts i ett tidigare skede och är inte 
anpassad till den tänkta sträckningen i detta förslag. Då det inte har utförts borrningar på 
Björsbysidan längs den tänkta sträckningen, har vi tagit uppgifter från en jordartskarta 
varför mäktigheter på jordlagren saknas. 
På Björkskatasidan har sonderingar utförts som visar på material av morän medan andra 
visar på olika silthaltiga jordarter, som inte lämpar sig som byggnadsmassor. 
 
Morän är Sveriges vanligaste jordart och är en blandning av stora stenar, grus, sand och 
ibland lera. Moränen bildades genom att berg sönder smulats av vatten, vind eller is 
under istiden. 
 
Silt är en sedimentär mellanjordart som avsatts i strömmande vatten, det är en blandning 
mellan lera och sand, den förekommer över hela landet  
 
Torv är en organisk jordart och består av döda växter som förmultnat under fuktiga 
förhållanden vid låg eller ingen syretillförsel. 
�

2.2 Inmätningar 
�
Luleå kommun har utfört inmätningar med totalstation på Björkskatan som vi tagit del 
utav, men det har inte gjorts några inmätningar på Björsbyn. Vi har inte utfört några nya 
inmätningar på Björsbyn, med tanke på snödjupet och tidsåtgången för detta. Vi inom 
projektgruppen har gjort en ingenjörsmässig bedömning av höjderna av det berörda 
området på Björsbysidan��
�

3 MARKÄGARE 
�
Den sträckning vi har valt kommer att passera över 4 olika fastigheter. 
Ägarna redovisas nedan. För orientering se bilaga 1 
 
 
Fastighetsbeteckning                             Markägare 
 
1:3   Luleå kommun  
3:14   Birger och Erik-Anders Sundström 
15:1   Erik Jakob Eriksson 
4:40   Lira BK  
�
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4 LÖSNINGSALTERNATIV BRO 
I vår utvärdering av brolösning har tre olika förslagsalternativ utvärderas och bedömts efter 
följande kriterier; Säkerhet, estetik, ekonomi/livslängd och genomförbarhet. 

4.1 Alternativ 1: Träbro 
�

I detta alternativ har vi tittat på olika typer av träbroar, vilket är en mycket populär gång- 
och cykelbro både i Sverige och stora delar av världen, mycket tackvare den låga vikten 
och den tilltalande utformningen. Det alternativ vi har valt att titta närmare på är en 
snedkabelbro i trä (se bilaga 2). Vårt alternativ skulle bli en 138 m lång bro med två 
stycken 20 m höga pyloner1 och en segelfrihöjd på ca 3,5 m. Priset för överbyggnaden 
skulle bli 2,5-3 miljoner kr, på det tillkommer ca 800 000 kr för grundläggningen och 
montage. Totalt 3,3-3,8Mkr  
Fördelar 

• Vacker estetik 
• Miljövänlig 
• Lång livslängd 
• Ingen vattendom 

 
Nackdelar 

• Dyr att bygga 

4.2 Alternativ 2: Stålbro  
 
Försvaret i Sverige avrustar och har under ett antal år gjort sig av med överblivet 
krigsmaterial som t.ex. Balkbro 2 som är en fackverksbro som Sverige köpte av 
Storbritannien efter andra världskriget (se bilaga 3). Broarna är delade i 3 meters sektioner 
och kan sättas ihop med endast ”fantasin som begränsning” (Sture Ohlsson tekniskchef Ing 
3 i Boden) dock med begränsat spann2 på 30 m. Med en gjuten balk på pålarna i vattnet kan 
balkbro2 vara ett bra alternativ. Priset för grundläggningen kommer att bli ca 50000 kr per 
brostöd. Totalt 400 000kr   
 
Fördelar 

• Billig 
• Lättillgänglig 

 
Nackdelar 

• Utseendet 
• Gammalt material med begränsad bärighet 
• Kommer att kräva vattendom

���������������������������������������������������
1 Pelare som stöd i brokonstruktion 
2 Den fria längden mellan två stöd 
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4.3 Alternativ 3: Bankfyllning 
�

Bankfyllning består i princip av att flera trummor läggs på rad efter varandra i sundet och 
vägbanan byggs därefter upp av fyllnadsmaterial som sedan beläggs med ett slitlager. 
Bankfyllningar blir relativt billiga jämfört med andra broar. Vi beräknar att kostnad för en 
sådan kommer att sluta på ca 600 000kr. 
 
Fördelar  

• Kort byggtid  
• Kostnaden 

 
Nackdelar 

• Ger stor påverkan på vattenflöden, dämning och islossning 
• Kommer att kräva vattendom 
• Dyr grundläggning 

 
 

4.4 Avgränsningar 
 
Vad gäller byggkostnaden för bron så har vi inte räknat närmare på det, utan tagit in 
uppskattningar från leverantörer. Dels från broleverantörer och personal på olika 
byggföretag.   
 

4.5 Innerfjärdsprojektet 
 
Vid val av överfart över Björsbyfjärden har hänsyn tagits till påverkan på innerfjärdarna. 
Därför har vi inte använt konstruktioner som i någon större utsträckning påverkar 
genomströmningen. Samt att tillgängligheten för fritidsfolk har bibehållits, då den fria 
höjden mellan vattnet och brons underkant kommer att bli ca 3,5 meter. 
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5 LÖSNINGSALTERNATIV VÄG 
�
I vår utvärdering av lösningsförslag till överbyggnad, har två alternativa lösningar 
utvärderats och bedömts. Till vår hjälp har vi använt oss av ”PMS Objekt 2000” (se bilaga 
4) för uträkningarna av Hyttsten i vägkroppen (men pga att programmet inte fungerar som 
det ska på skolan så finns ingen uträkning för bergkross tillgänglig) och ATB väg för de 
tekniska detaljerna. 
�

5.1 Alternativ 1: Hyttsten 
�
I alternativ 1 har vi använt oss av hyttsten i fraktion 0-90 mm som förstärkningslager och 
krossat berg i fraktion 0-30 mm som obundet bärlager och till slitlager har vi använt ABT 
11. Under förstärkningslagret kommer det att läggas en fiberduk av klass 3 som 
materialskiljande lager. 
 
Materialåtgången för hyttsten hamnar på ca 3000 ton till en kostnad av 70 kr/ton.  
 
Hyttsten är det gemensamma namnet för luftsvalnad Masugnsslagg som är en restprodukt 
vid stål produktion. När slaggen svalnat bryts den med lastmaskin, krossas och sorteras i 
önskade fraktioner. Hyttstenen har enligt vissa en negativ miljöpåverkan på grund av dess 
urlakning av svavel. Urlakningen av hyttstenen kan minskas genom att inte lägga den i 
vatten samt använda hyttsten som varit lagrad minst ett år. 
 

5.2 Alternativ 2: Bergkross 
 
I alternativ 2 har vi använt oss av krossat berg i fraktion 0-100 mm i förstärkningslager och 
krossat berg i fraktion 0-30 mm som obundet bärlager och till slitlager ABT 11. Under 
förstärkningslagret kommer det att läggas en fiberduk av klass 3 som material åtskiljande 
lager. 
 
Materialåtgången för alternativ 2 blir för förstärkningslagret ca 4200 ton till en kostnad av 
79 kr/ton.  
 
För båda alternativen tillkommer kostnaden för bärlager, geotextil, asfalten samt 
arbetskostnader. 
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6 KRITERIER 

6.1 Broutvärdering 
 
Vi inom projektgruppen har valt broalternativ utifrån kriterierna med tyngdpunkten på 
byggkostnad och estetiken. Vi valde därför att ge dessa punkter en högre poäng i 
summeringen. I valet har det antagits att balkbron skänks av försvaret (enligt Sture Ohlsson 
tekniskchef Ing 3 i Boden)��
 
 
KRITERIER TRÄBRO BALKBRO BANKFYLLNING 
Säkerhet 4 4 4 
Ekonomisk livslängd 5 4 2 
Byggkostnad * 2 10 6 
Estetik * 10 4 2 
Genomförbarhet 4 3 3 
Resultat 25 25 17 

Betygsskala 1-5, där 1 är det lägsta betyget och 5 är det högsta.  
* Betyget har multiplicerats med två. 

 

6.2 Material utvärdering 
 
Till valet av förstärkningsmaterial utgick vi ifrån kostnad, isoleringsförmåga samt 
volymvikten på materialet. 
 
 
Material Fördelar Nackdelar 
Berg kross 0-70 Naturmaterial med kända 

egenskaper 
Högt pris, naturresurs 
med hög volymvikt ca 
1,7 t/m3 

 
Hyttsten 0-90 

 
Industriavfall med lågt pris 
och god isoleringsförmåga. 
Låg volymvikt ca 1,2 t/m3 

 
Urlakning av vissa 
miljöskadliga ämnen kan 
förekomma 
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7 FÖRESLAGNA LÖSNINGAR 
�
Vi inom projektgruppen kom fram till att bästa lösningen ur ekonomisk synpunkt vore 
alternativet Balkbro2, men efter samråd med beställaren har vi valt att gå vidare med träbro 
alternativet på grund av estetiken, vilket beställaren har som högsta prioritet.  
 
Som vägmaterial har vi till största delen valt att använda hyttsten som förstärkningslager, 
mycket på grund av dess isoleringsförmåga, låga vikt och att det har lägre pris än 
bergkross. Vi kommer att behöva byta hyttstenen till bergkross i sektionerna närmast 
brostöden, på grund av risken för urlakning av miljöskadliga ämnen vilket kan ske då 
hyttstenen ligger i vatten. Vid materialbyte måste utspettsning ske för att förhindra ojämna 
tjällyftningar. Utspettsning utförs enligt vägverkets föreskrift ATB- väg 2004.  Som 
bärlager använder vi bergkross 0-30 längs hela sträckan. 
�

7.1 Riskbedömning 
�
Riskerna för de valda alternativen är följande. 
 
• Att brokostnaden blir för hög. 
• Markförhållanden kan vara sämre än beräknat vilket ökar kostnaden för 

förstärkningsåtgärder. 
• Marklösen kan orsaka överklaganden och förseningar. 
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8 ARBETSBESKRIVNING 

8.1 Vegetation 
 
Längs den aktuella sträckan röjs det för vägen en ca 10 meter bred vägkorridor. Enstaka 
träd kommer att sparas efter gång- och cykelvägen för att behålla en god estetik, men dock 
inte närmare än 3 meter från asfaltskanten. Bredden för röjningen kommer att variera med 
hänsyn till vägens byggnadshöjd. Ris och träd körs ut till lämpligt avlägg för vidare 
transport. Avtäckningen utförs med bredd enligt ritningar (ca 9 meter). Avtäckningen 
transporteras till lämplig plats. Avtäckningsmassorna uppgår till ca 920 tfm3. 

8.2 Terrassering och schaktning 
 
Terrassen görs ca 5,5 meter bred med ett dikesdjup som varierar allt eftersom hur 
tvärsektionerna ser ut. Inner- och ytterslänt utförs med lutning 1:2. Schaktmassorna uppgår 
till 1239 m3. Där schaktning utförs fyller man upp med fyllnadsmaterial till den tänkta 
nivån på terrassytan. Vid de lägsta punkterna görs en högre fyllning innan slaggen läggs ut, 
detta på grund av att undvika så slaggen inte ska ligga i vatten vid snösmältningen. 
Schaktmassorna transporteras till anvisad tipp. Det kommer att krävas ett fyllningstillskott 
på 485 m3 utöver schaktfyllningen, detta för att uppnå nivån som föreslagits för väglinjen. 

8.3 Överbyggnad  
 
På terrassytan läggs ett materialskiljandelager av geotextil klass 3, vilket även har en 
stabiliserar effekt för överbyggnaden. På den läggs ett 400 mm tjockt lager med hyttsten 
fraktion 0-90 som avjämnas och packas. När det har utförts läggs ett 100mm tjockt lager 
med bärlager i fraktion 0-30 som avjämnas och packas (se bilaga 5 ritning nr: 2005-A3-02-
01). Bärlagret avjämnas med fördel med väghyvel för att uppnå bästa resultat. Till slityta 
föreslås det att användas en ABT 11 med en tjocklek av 40 mm och en bredd på 3 meter. 

8.4 Trummor 
 
Tre stycken trummor med en diameter av 400 mm och ca 7 meters längd kommer att 
anläggas vid sektion 0/660, 0/780 och 1/040. Förläggningsdjupet anpassas till de aktuella 
dikesdjupen. Eventuellt kan utloppsdikena behöva rensas, för att säkerställa funktionen. 

8.5 Belysning 
 
Belysningsstolpar med armatur av typen Thorn strata 70w natrium sätts upp på den östra 
sidan av gång- och cykelvägen, med ca: 30 meters mellanrum. Avståndet bör anpassas efter 
hur gång- och cykelvägen tar sig fram genom naturen för att få den bästa ljuskvalitet. 
Belysningsstolparna grävs ned i innerslänten med ett avstånd på 1 meter från asfaltkanten. 
El anslutningen kommer att ske vid Stormvägen. 
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8.6 Slänt och dikesjustering 
�
Slänter och diken justeras efter det att belysningsfundamenten och elkabel har grävts ner 
samt när grusningen är färdigställd, detta för att minimera skador på beläggningen. För en 
trivsammare och vackrare gång- och cykelväg anläggs det gräs i släntkanterna enl. AMA-
98.  

8.7 Skyltar 
 
Vid gång- och cykelvägens början och slut sätts en skylt med påbjuden gång- och cykelväg 
upp. 

8.8 Återställning 
 
Marken återställs och avstädas före besiktning av projektet. Skadad mark i skogsområdet 
återställs med skogsytejord.  

9 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
Inledning 
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning behandlar nybyggnation av en gång- och cykelväg och 
bro mellan Björkskatan och Björsbyn. 
 
De huvudsakliga konsekvenserna kan komma att uppstå under byggtiden, kvarvarande 
konsekvenser beräknas att bli små. 
 
Det har tagits hänsyn till Innerfjärdsprojektet. 
 
Områdesbeskrivning 
 
Gång- och cykelvägen kommer att börja från befintlig gång- och cykelväg vid Stormvägen 
och fortsätta genom ett mindre skogparti till Bodskataudden, där bron tar sin början för att 
sedan korsa Björsbyfjärden till Ören, där gång- och cykelvägen fortsätter, för att ansluta vid 
Lira BK´s klubbstuga (se bilaga 6). 
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Naturmiljö 
 
Gång- och cykelbron kommer att korsa Björsbyfjärden, som är en del av 
innerfjärdsprojektet  
 
De fria vattenspeglar som skapas av innerfjärdsystemet har stor betydelse för 
landskapsbilden i anslutning till tätorten. Fjärdarna grundas dock successivt upp och växer 
igen till följd av landhöjning och närsaltläckage från omgivningen. 
Örjan Spansk´s rapport 2001:1 om Innerfjärdarna.  
 
Skogsbeståndet på båda sidor består huvudsakligen av lövskog. 
 
Boendemiljö 
 
På Björkskatasidan finns det ett villaområde i anslutning till gång- och cykelvägen, det 
finns även ett antal skolor och affärer längre in på Björkskatan. Boende i villaområdet 
kommer under byggtiden att drabbas av byggtrafik och ett visst buller. 
 
På Björsbysidan är det huvudsakligen Lira BK´s fotbollsfält och ett antal större fastigheter 
som kommer att beröras. 
 
Miljöriskanalys 
 
De miljörisker som kan bli aktuella under projektet är läckage av drivmedel och oljor samt 
eventuell urlakning från slaggen  
 
Åtgärder 
 
Alla entreprenadmaskiner kommer att vara maskiner med miljömotorer och drivas med 
miljövänliga drivmedel och oljor. �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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11 Ritningsförteckning 
Ritn.nr.  Ritn.benämning.  Skala  Ritn. Datum. 
   
   Översiktsbild 
2005-A1-00  Vy över vägsträckning.  1:4000  2005-05-18 

 
Profilritningar 

2005-A1-001  Sektion 0/00-0/700  1:1000  2005-05-18 
 
2005-A1-002  sektion 0/700-0/1423  1:1000  2005-05-18 
    

Planritningar 
2005-A1-01  sektion 0/00-0/700  1:1000  2005-05-18 
 
2005-A1-02  sektion 0/700-0/1423  1:1000  2005-05-18 
 
   Sektionsritningar  
2005-A3-01-01  Tvärsek. 0/00-0/80  1:100  2005-05-18 
 
2005-A3-01-02  Tvärsek. 0/100-0/180  1:100  2005-05-18 
 
2005-A3-01-03  Tvärsek. 0/200-0/280  1:100  2005-05-18 
    
2005-A3-01-04  Tvärsek. 0/300-0/380  1:100  2005-05-18 
 
2005-A3-01-05  Tvärsek. 0/400-0/480  1:100  2005-05-18  
 
2005-A3-01-06  Tvärsek. 0/500-0/580  1:100  2005-05-18 
 
2005-A3-01-07  Tvärsek. 0/600-0/680  1:100  2005-05-18 
  
2005-A3-01-08  Tvärsek. 0/700-0/780  1:100  2005-05-18 
 
2005-A3-01-09  Tvärsek. 0/800-0/880  1:100  2005-05-18 
   
2005-A3-01-10  Tvärsek. 0/900-0/980  1:100  2005-05-18  
 
2005-A3-01-11  Tvärsek. 1/000-1/080  1:100  2005-05-18 
 
2005-A3-01-12  Tvärsek. 1/100-1/180  1:100  2005-05-18 
 
2005-A3-01-13  Tvärsek. 1/200-1/280  1:100  2005-05-18 
 
2005-A3-01-14  Tvärsek. 1/300-1/380  1:100  2005-05-18 
  
2005-A3-01-15  Tvärsek. 1/400-1/423  1:100  2005-05-18  
 
2005-A3-02-01  Normalsektion   1:50  2005-05-18 
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Bilaga 1 
Markägarkarta 

�
�
Fastighetsbeteckning                             Markägare 
 
1:3   Luleå kommun  
3:14   Birger och Erik-Anders Sundström 
15:1   Erik Jakob Eriksson 
4:40   Lira BK  
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Bilaga 2 
Träbro 
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Bilaga 3 
Stålbro 
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Bilaga 4 
PMS beräkning 

Skapad med PMS Objekt version 4.0 
Utskriftsdatum:  2005-04-29 09:41 
 
Projektinformation - Björks GC-väg 
 
Skapat:  2005-04-29 09:01 
 
 
Avsnittsinformation - Björks-Björsbyn 
 
Avsnitt nr:   1 
Avsnittstyp:    NYBYGGNAD 
Skapat datum:   2005-04-29 09:03 
Vägnummer:   0 
Klimatzon:   Klimatzon 5 
Referenshastighet(km/h): 30  
Antal körfält:   1 
Län:    Norrbotten 
Dimensioneringsperiod(år): 40 
Avsnittslängd(m):  1200 
Vägbredd(m):   3 
Vägrensbredd(m):  0 
Vägtyp:    Normal sektion 
Körfältsbredd riktning 1:  3 
Körfält:    "Riktning 1" 
StartpunktX:    
StartpunktY:    
StartpunktZ:    
SlutpunktX:    
SlutpunktY:    
SlutpunktZ:    
Släntriktning riktning 1:   
Släntriktning riktning 2:   
Stödremsa:    0 
Skapat av:    
Organisation:    
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Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod:    Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk:     1 
Antagen trafikförändring per år(%): 0.1 
Andel tunga fordon(%):  1 
Standardaxlar per tungt fordon: 1 
Beräknat antal standardaxlar:  150 
 
 
Konstruktionens uppbyggnad 
 
Överbyggnadstyp:    Överbyggnaden ej sparad men förändrad! 
Egen överbyggnadstyp:   JA 
Materialtyp, övre terrass:  4a - Blandkornig jord > 30% 
Tjälfarlighetsklass övre terrass: 3 - Måttligt tjällyftande 
 
Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  Bitumenbundet slitlager                           
 2 100  NEJ  Obundet bärlager                                  
 3 400  NEJ  Hyttsten                                          
 4 0  NEJ  Skyddslager                                       
 5 2000  NEJ  4a - Blandkornig jord > 30%                       ÖVRE 
TERRASS 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 540 
 
Styvhetsmoduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
1 18500 9000  4500  11500 
2 1000 300  450  450 
3 450 450  450  450 
4 1000 70  100  100 
5 1000 30  50  50 
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Övriga egenskaper 
 
Lager Lyft � � � �r  �ofr  �fr 
 1 NEJ 0.01 2200 0.17 0.13  2  2 
 2 NEJ 0.03 2000 0.25 0.24  1.33  1.02 
 3 NEJ 0.1 1320 0.5 0.26  0.5  0.5 
 4 NEJ 0.13 1900 0.28 0.88  1.8  2.43 
 5 JA 0.2 1700 0.36 0.94  1.61  2.5 
 
Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: GBÖ 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD): 1.0 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   349 009 
Nekv:    150 
Kvot:    0.00 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   2 523 288 
Nekv * 2:   300 
Kvot:    0.00 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0.0014 
Största tillåtna:  0.0021 
Kvot:    0.66 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000116 0.000259 0.000227 0.000196  
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000061 0.000540 0.000450 0.000424  
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000155 0.001378 0.001148 0.001082  
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Tjälberäkning   
 
VViS Id:     2537 
Beräknat lyft(mm):    101 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  682 
Max tillåtet lyft(mm):    160 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0.5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag):  1.5 
Grundvattentemperatur(C):   3.0 
Kvot:      0.63 
VViS stationsnamn:    Björsbyn 
X koordinat:     7297000 
Y koordinat:     1790000 
Z koordinat:     0 
Använd säsong:    99/00 
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Bilaga 5 
 

Översiktskarta 

�
�
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Bilaga 6 

Jordartskarta 
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 Bilaga 7 
Kostnadsberäkning 

  
 GC-väg Björkskatan sammanställning av kostnader för vägdelen.

Löpmeter Tjocklek Svällning Ton tfm3 M2 Styck TimmarPris/enhet Summa
Manuella arbeten
Utsättning 40 600 24000
Röjning 1283 40 450 18000
Marktekniker för diverse arbeten. 160 320 51200

Maskinarbeten och transporter
Utkörning träd och sly 16 700 11200
Avtäckning 1283 0.1 1.3 798 30 800 24000
Borttransport avtäckning 1038 20 20760
Terrassering inkl dikning 1283 8981 64.15 800 51320
Schaktning inkl transport 600 21 1800 37800
Mottagning och vältning 4239.8 60 800 48000
Grävning för elkabel 1450 12 17400
Asfaltjustering 1283 4362.2 15 65433
Släntjustering båda sidor 1283 20 25660

Materialkostnader
Fyllningsmassor 762 508 65 49530
Geotextil 1283 7056.5 3.9 27520.35
Förstärkning 4239.8 2494 70 296786
Bärlager 0,1 m 1283 0.1 841.5 495 84 70686
Belysnings armatur exkl montage 1283 41 3464 142024
El kabel 1400 30 42000
Påbudsskyltar inkl montage 2 2 2000 4000
Kabelmarkeringsband 1400 6 250 1500
Asfaltering ABT 11 (mtrl och läggning) 1283 3849 58 223242
Deponiavgift avtäckning 1037 5 5185
Deponiagift schaktmassor 600 20 12000

Montagekostnader
Grävning och montering belysning 1283 41 1000 41000
Inkoppling el i stolpar och anslutning 43 400 17200

Summa totalt 1327446

Pris per meter 1283 1034.643
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Bilaga 8 
Mängdsammanställning 

Novapoint                                                                                                        
Väg Design Sys                                                                               FRÅN SEK     0.00   
Mängder och överbyggnad                                                                      TILL SEK  1422.64   
2005-04-26                                                                                                                    
PROJEKT :BJÖRKS  
                                                                                                                            
SEKTION   :TEORETISK FAST MÄNGD (M3)  :  MASSPROFIL : TEOR. FAST MÄNGD : <- ÖVERBYGGNAD ->  VÄG-  SLÄNT 
  NR.     :UTFÖRD ANBRAGT MASS PR.M   :             : INTE I MASSPROFIL: AREAL---> VOLYM--> YTA   <1:1> 
          : BERG  DJUPSP   JORD  FYLL : SEKT.   ACK.: UTSK  MATJ VEGET: K-BAN  VÄGR BÄRLAG F-LAG 
                                                   M3)  (M3)  (M3)   (M2)  (M2)   (M3)  (M3)  (M2)   (M2) 
             1.00   1.00   1.00   1.00 
     0.00                    40            40     40            9     30     5      4    19     93     40 
                            4.0 
  
    20.00                    75            75     115          18     60    10      8    39    184     76 
                            3.7 
  
    40.00                    48            48     163          17     60    10      8    39    176     66 
                            2.4 
  
    60.00                    10      4      6     169           9     60    10      8    39    157     48 
                             .5     .2 
  
    80.00                    18      3     15     184          12     60    10      8    39    183     74 
                             .9     .1 
  
   100.00                    49            49     233          21     60    10      8    39    211    106 
                            2.5 
                                     7* 
   120.00                    79            79     312          22     60    10      8    39    224    120 
                            3.9 
  
   140.00                   119      0    119     430          23     60    10      8    39    253    155 
                            6.0     .0 
  
   160.00                    60            60     490          23     60    10      8    39    241    142 
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SEKTION   :TEORETISK FAST MÄNGD (M3)  :  MASSPROFIL : TEOR. FAST MÄNGD : <- ÖVERBYGGNAD ->  VÄG-  SLÄNT 
  NR.     :UTFÖRD ANBRAGT MASS PR.M   :             : INTE I MASSPROFIL: AREAL---> VOLYM--> YTA   <1:1> 
          : BERG  DJUPSP   JORD  FYLL : SEKT.   ACK : UTSK  MATJ VEGET: K-BAN  VÄGR BÄRLAG F-LAG 
                                                 (M3)  (M3)  (M3)   (M2)  (M2)   (M3)  (M3)  (M2)   (M2) 
   
   180.00                    24      1     24     514          14     60    10      8    39    182     76 
 
 
   200.00                     9      9     -1     513           7     60    10      8    39    169     59 
                             .4     .5 
  
   220.00                    36      1     35     548          15     60    10      8    39    194     90 
                            1.8     .1 
  
   240.00                   116           116     663          24     60    10      8    39    247    146 
                            5.8 
                                    11* 
   260.00                   130           130     793          26     60    10      8    39    262    163 
                            6.5 
   280.00                           75    -75     718           0     60    10      8    39    164     56 
                                   3.7 
                            812* 
   300.00                          183   -183     536                 60    10      8    39    204     97 
                                   9.1 
                                                              241* 
   320.00                           94    -94     442                 60    10      8    39    166     55 
                                   4.7 
   340.00      Bro börjar vid sektion 330         442                                                 182 
                     OBS!              
   460.00      Bro slutar vid sektion 668         442                                                 181 
  
   480.00                     0     57    -56     385           1     60    10      8    39    163     55 
                             .0    2.8 
 
   500.00                     3     27    -25     360           4     60    10      8    39    177     67 
                             .1    1.4 
   520.00                     3     25    -22     338           3     60    10      8    39    165     53 
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SEKTION   :TEORETISK FAST MÄNGD (M3)  :  MASSPROFIL  : TEOR. FAST MÄNGD : <- ÖVERBYGGNAD ->  VÄG-  SLÄNT 
  NR.     :UTFÖRD ANBRAGT MASS PR.M   :               : INTE I MASSPROFIL: AREAL---> VOLYM--> YTA   <1:1> 
          : BERG  DJUPSP   JORD  FYLL : SEKT.   ACK.  : UTSK  MATJ VEGET: K-BAN  VÄGR BÄRLAG F-LAG 
                                                  (M3)  (M3)  (M3)   (M2)  (M2)   (M3)  (M3)  (M2)   (M2) 
   
   540.00                     0     24    -24     314           1     60    10      8    39    145     30 
                             .0    1.2 
  
   560.00                     1      1      0     314           4     60    10      8    39    145     31 
                             .0     .0 
  
   580.00                    10            10     324          15     60    10      8    39    151     38 
                             .5 
                                   133* 
   600.00                    22            22     347          16     60    10      8    39    160     49 
                            1.1 
  
   620.00                     8             8     354          15     60    10      8    39    156     43 
                             .4 
  
   640.00                     3             3     358          14     60    10      8    39    154     42 
                             .2 
  
   660.00                     3      0      3     361           8     60    10      8    39    153     41 
                             .2     .0 
  
   680.00                     4      0      4     365          11     60    10      8    39    155     42 
                             .2     .0 
  
   700.00                     2      2      -     365           5     60    10      8    39    151     38 
                             .1     .1 
 
   720.00                     4      0      4     369          11     60    10      8    39    149     36 
                             .2     .0 
   
   740.00                     6      0      6     375          11     60    10      8    39    155     45 
                             .3     .0 
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SEKTION   :TEORETISK FAST MÄNGD (M3)  :  MASSPROFIL   : TEOR. FAST MÄNGD : <- ÖVERBYGGNAD ->  VÄG-  SLÄNT 
  NR.     :UTFÖRD ANBRAGT MASS PR.M   :               : INTE I MASSPROFIL: AREAL---> VOLYM--> YTA   <1:1> 
          : BERG  DJUPSP   JORD  FYLL : SEKT.   ACK.  : UTSK  MATJ VEGET: K-BAN  VÄGR BÄRLAG F-LAG 
                                                  (M3)  (M3)  (M3)   (M2)  (M2)   (M3)  (M3)  (M2)   (M2) 
   
   760.00                     8             8     383          14     60    10      8    39    161     53 
                             .4 
                                     2* 
   780.00                    17            17     399          16     60    10      8    39    170     63 
                             .8 
  
   800.00                     6      1      6     405          10     60    10      8    39    159     50 
                             .3     .0 
  
   820.00                    11            11     416          14     60    10      8    39    159     47 
                             .6 
                                     1* 
   840.00                    16            16     432          15     60    10      8    39    157     48 
                             .8 
  
   860.00                    23            23     455          15     60    10      8    39    157     47 
                            1.1 
  
   880.00                     5             5     459          14     60    10      8    39    147     37 
                             .2 
  
   900.00                     6             6     465          13     60    10      8    39    137     23 
                             .3 
  
   920.00                     0      0      -     465           4     60    10      8    39    126      9 
                             .0     .0 
  
   940.00                     2             2     466          10     60    10      8    39    128     15 
                             .1 
 
   960.00                     3             3     470          12     60    10      8    39    132     17 
                             .2 
  
   980.00                     7             7     477          13     60    10      8    39    138     27 
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SEKTION   :TEORETISK FAST MÄNGD (M3)  :  MASSPROFIL   : TEOR. FAST MÄNGD : <- ÖVERBYGGNAD ->  VÄG-  SLÄNT 
  NR.     :UTFÖRD ANBRAGT MASS PR.M   :               : INTE I MASSPROFIL: AREAL---> VOLYM--> YTA   <1:1> 
          : BERG  DJUPSP   JORD  FYLL : SEKT.   ACK.  : UTSK  MATJ VEGET: K-BAN  VÄGR BÄRLAG F-LAG 
                                                  (M3)  (M3)  (M3)   (M2)  (M2)   (M3)  (M3)  (M2)   (M2) 
 
  1000.00                     6             6     484          14     60    10      8    39    144     31 
                             .3 
  
  1020.00                     8             8     491          14     60    10      8    39    150     37 
                             .4 
  
  1040.00                     4             4     495          14     60    10      8    39    157     45 
                             .2 
  
  1060.00                     5             5     501          15     60    10      8    39    160     51 
                             .3 
  
  1080.00                     2      0      2     502           7     60    10      8    39    151     41 
                             .1     .0 
  
  1100.00                     2      0      2     505           9     60    10      8    39    148     35 
                             .1     .0 
  
  1120.00                     2      1      1     506           8     60    10      8    39    143     32 
                             .1     .0 
  
  1140.00                     6             6     513          12     60    10      8    39    144     31 
                             .3 
                                     1* 
  1160.00                    10            10     523          14     60    10      8    39    141     27 
                             .5 
  
  1180.00                    12            12     535          13     60    10      8    39    138     27 
                             .6 
  
  1200.00                     9             9     545          13     60    10      8    39    139     28 
                             .5 
  
  1220.00                     7             7     551          13     60    10      8    39    140     26 
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SEKTION   :TEORETISK FAST MÄNGD (M3)  :  MASSPROFIL   : TEOR. FAST MÄNGD : <- ÖVERBYGGNAD ->  VÄG-  SLÄNT 
  NR.     :UTFÖRD ANBRAGT MASS PR.M   :               : INTE I MASSPROFIL: AREAL---> VOLYM--> YTA   <1:1> 
          : BERG  DJUPSP   JORD  FYLL : SEKT.   ACK.  : UTSK  MATJ VEGET: K-BAN  VÄGR BÄRLAG F-LAG 
                                                  (M3)  (M3)  (M3)   (M2)  (M2)   (M3)  (M3)  (M2)   (M2) 
 
  1240.00                     6             6     557          13     60    10      8    39    142     28 
 
  1260.00                     6             6     563          13     60    10      8    39    144     30 
                             .3 
   
  1280.00                     4             4     567          12     60    10      8    39    145     34 
                             .2 
  
  1300.00                     8             8     575          14     60    10      8    39    149     36 
                             .4 
  
  1320.00                     9             9     584          15     60    10      8    39    152     39 
                             .5 
  
  1340.00                     4             4     588          12     60    10      8    39    150     37 
                             .2 
  
  1360.00                    16            16     604          16     60    10      8    39    159     47 
                             .8 
  
  1380.00                    32            32     636          16     60    10      8    39    169     58 
                            1.6 
  
  1400.00                    49            49     685          17     60    10      8    39    179     73 
                            2.5 
  
  1420.00                    42            42     727          11     34     6      4    22    109     47 
                            3. 
  1422.64                     5             5     732           1      4     1      1     3     13      6 
                
                 
 
   SUMMA:        0      0   1239    508              0     0   798   3849   641    495  2494  11754  3459 
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Bilaga 9 
Tidplan projekt 

ID Task Name Start Finish

1

2 Markarbeten Björkskatan Mon 05-08-01 Tue 06-06-20

3 Avverkning Mon 05-08-01 Tue 05-08-02

4 Avtäckning Wed 05-08-03 Thu 05-08-04

5 Terrasering Fri 05-08-05 Wed 05-08-10

6 Grusning Mon 06-01-02 Tue 06-01-03

7 Belysning Mon 06-06-05 Tue 06-06-06

8 Dikesjustering Wed 06-06-07 Thu 06-06-08

9 Asfaltering Mon 06-06-19 Tue 06-06-20

10

11 Markarbeten Björsbyn Wed 05-08-03 Tue 06-06-20

12 Avverkning Wed 05-08-03 Thu 05-08-04

13 Avtäckning Fri 05-08-12 Tue 05-08-16

14 Terrasering Wed 05-08-17 Mon 05-08-22

15 Grusning Thu 06-01-05 Wed 06-01-11

16 Belysning Wed 06-06-07 Fri 06-06-09

17 Dikesjustering Mon 06-06-12 Fri 06-06-16

18 Asfaltering Mon 06-06-19 Tue 06-06-20

19

20 Grundläggning bro Mon 06-01-30 Fri 06-02-24

21

22 Montage bro Mon 06-03-06 Fri 06-03-17

23

24 Återställning Mon 06-06-26 Wed 06-06-28

Skogsarbetare

Grävmaskin

Grävmaskin

Skogsarbetare

Grävmaskin

Grävmaskin

07-18 08-15 09-12 10-10 11-07 12-05 01-02 01-30 02-27 03-27 04-24 05-22 06-19
July 01 September 01 November 01 January 01 March 01 May 01 July 01
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Bilaga 10 

Tekniskbeskrivning 
 
Koder från anläggnings AMA -98 
 
 
B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 

FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM 
  
BB FÖRARBETEN 
 
BBD.1  Inmätningar av mark, anläggning mm 
 
BBE  UTSÄTTNINGAR 
 
BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

MM 
 
BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING 
 
BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd mm av ledning 
 
BCB.5 Åtgärder vid skada på vegetation 
 
BF TRÄDFÄLLNING RÖJNING MM 
 
BFB TRÄDFÄLLNING 
 
BFC RÖJNING 
 
BFD BORTTAGNING AV STUBBAR 
 
BFD.1 Stubbrytning 
 
BFD.12 Stubbrytning inom område för väg, plan o d 
 
BFE  BORTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN 
 
 
C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I 

MARK MM 
 
CB SCHAKT 
 
CBB JORDSCHAKT 
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CBB.1 Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta 
  
CBB.11 Jordschakt för väg, plan o d 
 
CBB.113 Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt sammansatt yta 
 
CE FYLLNING, LAGER I MARK MM 
 
CEB FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO MM 
 
CEB.1 Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta 
 
CEC FYLLNING FÖR RÖRLEDNING, MAGASIN MM 
  
CEC.3 Kringfyllning 
 
CEC.31 Kringfyllning för rörledning 
 
CEC.312 Kringfyllning för trumma 
  
CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma 
 
CEC.32 Kringfyllning för el och telekabel o d  
 
CED FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO MM MED LÄTTA MATERIAL 
 
 
D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 

MM 
 
DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST MM 
 
DBB LAGER AV GEOTEXTIL 
 
DC MARKÖVERBYGGNADER MM 
 
DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D 
 
DCB.2 Förstärkningslager för väg, plan o d 
 
DCB.21 Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och 

med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor mm 
 
DCB.3 Obundet bärlager för väg, plan o d 
 
DCB.31 Obundet bärlager till belagda ytor 
 
DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADER FÖR VÄG, PLAN O D 
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DCC.3 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori C för väg,    
 plan o d 
 
DD VEGETIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING MM 
 
DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 
 
DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM 
 
DEF.1 Anordningar för vägmärken, gatunamnskyltar mm 
 
DEF.10 Fundament och stolpe för vägmärke, gatunamnskylt mm 
 
DEF.3 Fundament för elstolpe mm 
 
DEF.33 Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer 
 
DEN KABELSKYDD I ANLÄGGNING 
 
DEN.1 skydd för kablar i mark 
 
DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 
 
DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN   

 
 
 

�
�
�
�
�
�
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YTH- VÄG OCH ANLÄGGNING 
Gång och cykel väg Björkskatan-Björsbyn 

08.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Generalentreprenad 
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Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98 
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
AFA ALLMÄN ORIENTERING 
AFA.12 Beställare 

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

FA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 
Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: 
Luleå Kommun,  Tekniska förvaltningen, 971 85 LULEÅ 

Handläggare: 
Christer Wikberg Tel: 0920 293000 
 Fax: 0920-29 41 22 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
För visning av arbetsområdet kontakta: Christer Wikberg 
Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen 

AFA.13 Projektörer 
Gång och cykelväg 

YTH väg och anläggning 
 
 
Handläggare: 
Martin Lindmark Tel:  
Handläggare: 
Mikael Aronsson YTH  
Mathias Schagerstöm YTH  
Robert Säthergren YTH  
Per Svensson YTH  

 
AFA.151 Nätägare – va 

Luleå Kommun  
Tekniska förvaltningen 
971 85 LULEÅ 
Tel: 0920-29 30 00 
Fax: 0920-29 41 22 
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AFA.152 Nätägare – värme 
������/��������
��9�,+�#++�
;<:�%:��3�/=�
� ���2� +;%+$%-�&&�++�
� 0	92� +;%+$>><�:;�

AFA.155 Nätägare – el 
������/�����/�������
��9�,+�#++�
;<:�%:��3�/=�
� ���2� +;%+$%-�&&�++�
� 0	92� +;%+$>><�:;�

AFA.156 Nätägare – tele 
����	�����	�
���2�?$'��		���
;<#�<%�������

���2� +<+$�,>,�+<�>:�

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: 
Mark-, El/ Belysnings-, , uppdelat på 2…. st etapper/ …2.. st huvuddelar. 
HD1/ Etapp1: Björkskatan,  
HD2/ Etapp2: Björsby,  
Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt 

AFA.22 Objektets läge 
Objektet är beläget på Björkskatan ca 3km, från Luleå centrum.  Se översikts 
karta 

�
AFA.3 Förkortningar 

AF Administrativa Föreskrifter 
UE Underentreprenör 
GE Generalentreprenör 
HD Huvuddel 
PM0 Kompletterande förfrågningsunderlag under anbudstiden (Ändrings 

PM) 
PM Ändringar av bygghandlingar under entreprenadtiden 

AFA.4 Begreppsförklaringar 
För denna upphandling tillämpas utöver ovan förtecknade 
begreppsförklaring de definitioner som anges i LOU��
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
Upphandling genomförs enligt 6:e kapitlet i LOU samt SFS med senare 
ändringar. 
Kap 6 för upphandlingar under tröskelvärdet 

 
AFB.11 Upphandlingsförfarande 

Förenklad upphandling. 
Anbud kan antas utan föregående förhandling. 

AFB.12 Entreprenadform 
Generalentreprenad 
Anbud skall avse följande uppdelning:  
1. Markarbeten 
2. Beläggningsarbeten � �

AFB.13 Ersättningsform 
Fast pris utan indexreglering.  

AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen 
Följande ännu ej erhållna tillstånd kan komma påverka upphandlingen: 
Anbudsgivaren ersätts ej om ovanstående tillstånd ej erhålles. 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 
Det åligger anbudsgivaren att före anbudets avgivande noggrant förvissa sig 
om arbetsområdets belägenhet och utseende, arbetsförhållanden, framkomst 
möjligheter, omfattningar och utförande hos befintliga byggnadsdelar och 
anläggningar m.m. så att han är fullt förtrogen med de faktorer, förhållanden 
och omständigheter som kan inverka på entreprenaden. Entreprenören äger 
ej rätt till extra ersättning för kostnader föranledda av förhållanden som han 
genom sådan noggrann förundersökning kunnat skaffa sig kännedom om. 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget kan beställas från: 
[Redovisa vilket företag förfrågningsunderlaget skall beställas från] 

Handläggare: 
Margareta Wikström Tel: 0920- 29 32 44 
 Fax 0920- 29 41 22 

Förfrågningsunderlaget består av en (1) omgång av handlingar förtecknade 
under AFB.22. 
Expeditionsavgiften är 500.  
Expeditionsavgift inbetalas till postgironummer 60 200-3 
Märkning på inbetalningskort :Björkskatan-Björsbyn 
Expeditionsavgiften återbetalas ej. 
Ytterligare omgångar kan erhållas mot självkostnadspris. 



Kapitelbokstav/Sidnr 

�05,�6%%7��
 

Projeknr 

�

�

Datum 

%++,$+&$%,�
Status  

08����'��*���
��''��()�*('�

Projektnamn 

BJÖRKSKATAN-BJÖRSBYN 
� � Rev.datum 

%++,$+&$%,�

�� � ��9�� ���
%�

 

�

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag    
01 Beställningsskrivelse (bifogas ej) � �
02 
.1 
 

Allmänna bestämmelser 
AB 92 (bifogas ej) 
 

�
�
�

�
�
�

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

 
  

 
07 Kompletterande förfrågningsunderlag under 

anbudstiden (PM0) 
 

  

08 Administrativa föreskrifter   
.1 Dessa administrativa föreskrifter daterad 2005-05-25 

09 
.1 
.2 
 
10 

Mängdbeskrivningar 
Mängdbeskrivning- Mark 
Mängdbeskrivning- El 
 
Mängdförteckningar 
Mängdförteckning- Mark 
Mängdförteckning- El 

 
daterad 
daterad 
 
 
daterad 
daterad 

 
2005-05-25 
2005-05-25 
 
 

� � � � �  

� � � � �  

11 Beskrivningar   
.1 Beskrivning – Mark   
.2 PM Luleå Energi AB   
12 Ritningar   
.1 Enligt förteckning daterad oklart 
13 Övriga handlingar   
.1 Formulär till anbud daterad � � � � �  
.2 Bygg- och rivningsavfall, råd och riktlinjer för 

Luleå Kommun (tillhandahålls på begäran) 
  

.3 Tekniska förvaltningens miljöpolicy daterad � � � � �  

.5 Geoteknisk utredning daterad � � � � �  

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

  

.10 Exempel på anbudsutvärdering   
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AFB.31 Anbuds form och innehåll   
Anbud skall avfattas skriftligt på det svenska språket.  
Anbud skall följa förfrågningsunderlaget och avges i full överensstämmelse 
med tillhandahållet anbudsformulär. (Anbudsformulär tillhandahålls digitalt 
på begäran.) 
Anbud skall vara baserat på mängdförteckning / mängdbeskrivning upptagna 
kvantiteter. Om anbudsgivare finner det erforderligt att till anbud foga 
reservation eller branschbestämmelser, som avviker från AB92 eller 
förfrågningsunderlaget i övrigt, skall anges det ersättningsbelopp mot vilken 
anbudsgivare är villig att frånträda reservationen vid risk att anbudet annars 
inte upptas till prövning. SBEF´s reservation 2/71 behöver ej prissättas. 
Anbud skall lämnas på följande alternativ: 
Etapp 1 och 2 

� � � �
Följande skall bifogas anbudet: Cv för platschef och arbetsledare.  
Företagets kvalitets- och miljöledningssystem. Anbudsgivare som tidigare 
har lämnat in dessa till beställaren, behöver ej redovisa på nytt. 
Specifikation av erbjuden utrustning, där sådant krav finns i resp teknisk 
beskrivning.   

AFB.311 Huvudanbud 
Anbud som ej avges enligt bifogat anbudsformulär kan komma att förkastas. 

AFB.312 Sidoanbud 
Anbud på alternativa utföranden får avges utöver huvudanbud.  
Alternativt utförande skall redovisas så att jämförelse med huvudanbud kan 
ske, såväl tekniskt som ekonomiskt. Tillkommande/ avgående pris från 
huvudanbud, skall anges. 

AFB.313 Kompletteringar till anbud 
Följande handlingar/ uppgifter skall insändas tre dagar efter begäran: 
Översiktlig tidplan enl AFC.41 
A´-prislistor för Mark- och El arbeten, enligt tillhandahållna formulär. 
Sedvanliga uppgifter om företaget. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast 2005-06-01 i receptionen hos 
Tekniska förvaltningen Aurorum 1, Luleå. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud 60 dagar efter anbudstidens 
utgång. 
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AFB.34  Adressering 
Anbud skall avges i slutet kuvert utan företagslogotyp. Försändelsen med 
anbudet skall vara märkt ”ANBUD AVSEENDE Björkskatan-Björsbyn och 
ställas till: 

Luleå Kommun 
Tekniska förvaltningen 
971 85 LULEÅ 
Besöksadress: Aurorum 1 

AFB.4 Anbudsöppning 
Sluten anbudsöppning tillämpas. 

AFB.5 Anbudsprövning 
Beställaren kan komma att förkasta anbud i dess helhet som innehåller icke 
prissatta reservationer. 

AFB.51 Prövning av anbudsgivare 
För att kunna konstatera om anbudsgivaren uppfyller beställarens krav, kan 
följande handlingar / bevis komma att begäras in: 
Anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning enligt 
upplysningscentralens kreditbedömning. 
Anbudsgivarens registrering för redovisning och betalning av 
mervärdesskatt m m. 
Anbudsgivaren skall uppfylla kraven enligt LOU kap 1 § 17 
Ifylld blankett ”begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, RSV 
4280. 
Utländsk anbudsgivare skall bifoga handlingar som uppfyller motsvarande 
krav. 
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AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud 
Av de anbud som kan komma ifråga för antagande, antas det, som 
beställaren med beaktande av samtliga omständigheter anser är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga. 
Den omständigheten att ett anbud innefattar det lägsta priset behöver sålunda 
inte vara avgörande. 
Följande värderingsgrunder skall avgöra valet av anbud: 
Anbudssumma, värdering 75% 
Anbudsgivarens organisation och utförda leverantörsutvärderingar, 
värdering 10% 
Anbudsgivarens miljöledningssystem och utförda projektrevisioner, 
värdering 10% 
Anbudsgivarens kvalitetssystem och utförda projektrevisioner, värdering 5% 
 
Exempel på anbudsutvärdering framgår av bilaga. 
Ev värdering av entreprenörsarvoden vid ÄTA-arbeten enl principen 
Löpande räkning.  
Entreprenörsarvoden för arbeten mot självkostnad enligt AB 92, kap 6§7. 
Vid utvärdering förutsätts att arbeten mot självkostnad motsvarar ett belopp 
av  
10 000kr.  Påslag görs för entreprenörsarvoden enligt de i anbudet angivna 
procentsatserna för §7.8 , §7.9 och §7.5. Beloppet före påslag förutsätts vara 
fördelat med en 1/3-del för resp moment. Värdering, lika anbudssumma 
ovan. 
 
Summan av samtliga etapper kommer att användas som utvärderingspris.��

�� �
AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud 

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

AFC.1 Omfattning 
Entreprenaden består av 2 st etapper. Översiktlig etappbeskrivning, se 
AFA.21 
Etapp 1 + 2 
 
Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. 
Projekterings- och funktionsansvar enligt ABT 94 ingår för: 
Mark 
El 
Beläggning 

� �
AFC.11 Kontraktshandlingar 

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

AFC.361 Samordning av arbeten  
AFC.45 Förändring av kontraktstiden 
AFC.9 Tvist 
AFC.54  Försäkringar                                                                 

Ovanstående ändringar kommer att föras in beställningsskrivelsen.  
AFC.111 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter 

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

Anbudsgivare skall före beställning och inom sex dagar efter anfordran 
inkomma med uppgift om kostnadsförändring avseende övertagande av för i 
mängdbeskrivning angivna mängduppgifter i förhållande till 
förfrågningsunderlaget i helhet. Anbudsgivare skall därvid även kontrollera: 
att inga mängder som framgår av förfrågningsunderlaget i övrigt utelämnats. 
Anbudsgivare skall lämna dokumentationen uppställd enligt gängse 
mängdbeskrivnings sorteringsmetodik för sitt anbud beträffande 
mängdövertagande. Denna dokumentation kan sedan bli föremål för 
förhandling. 
Sedan posterna i mängdbeskrivningen korrigerats beträffande mängd, 
regleras anbudssumman med hänsyn till avvikelser och angivna á-priser. 
Den därvid reglerade anbudssumman skall utgöra kontraktssumman. 
Därefter konstaterade avvikelser mellan i den reviderade 
mängdbeskrivningen och förfrågningsunderlaget skall inte föranleda 
kostandsreglering.  
Detta kommer att införas i kontraktet. 

�
AFC.121 Arbetsområdets gränser 

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

Före arbetets påbörjande skall entreprenören kalla till och förrätta syn av 
arbetsområdet inklusive byggnader. Entreprenören utser syneförrättare. 
Protokoll förs av syneförrättaren och skall innehålla en beskrivning om 
områdets och befintliga byggnaders skick. Särskilt noggrant skall förekomst 
av sprickor o d anges. 
Syneförsättaren kompletteras vid behov protokollet med foton och skisser. 
Parterna skall kallas och närvara vid synen och signera protokollet. 
Beställaren bekostar syneförrättaren. 
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AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
Följande sidoentreprenader kommer samtidigt med entreprenörens arbete att 
bedrivas inom arbetsområdet:  
Bro entreprenad kan under byggtiden uppstå. 
Blivande entreprenör skall förutsätta att Luleå Energi, Telia och beställaren 
kan komma att utföra arbeten inom arbetsområdet 
Entreprenören ansvarar för samordning av sina arbeten och sina 
underentreprenörers arbeten med ovanstående arbeten. 
Entreprenören kallar representanter för sidoentreprenörer till erforderliga 
samordningsmöten.  

AFC.132 Arbetstider 
Med hänsyn till boende i området får arbeten endast utföras mellan 06.30-
18.00 Måndag till Fredag. 

AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 
Aktsamhet skall ske vid schakter och andra arbeten som är i direkt 
anslutning till byggnader 

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik  
Obehörig gångtrafik inom arbetsorådet är ej tillåten. 
Entreprenör skall utse skyltnings- och avspärrningsansvarig som skall vara 
anträffbar på telefon dygnet runt. Inställelsetid för avhjälpande av fel på 
skyltning/ avspärrning etc, max 2timmar. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter 
AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning 

till väg 
Samtlig personal inom arbetsområdet skall bära varselklädsel. 

 
AFC.153 Information till fastighetsägare, boende m fl. 

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

AFC.161 Tillstånd från myndigheter 
Igångsättningstillstånd/ bygg- och/eller rivningslov/ bygganmälan antas 
föreligga vid byggstart. Se även AFB.15. Övriga tillstånd gällande 
entreprenörens egna arbeten ombesörjs och bekostnads av entreprenören. 

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

Beställaren ombesörjer förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen samt  
bygg- och rivningsanmälan och anmälan om kvalitetsansvarig – PBL 
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AFC.172 Anmälningar till beställaren 
I god tid före igenfyllning, ingjutning eller inklädnad av viktiga 
anläggningsdelar som blir oåtkomliga eller dolda för senare besiktning, skall 
entreprenören göra anmälan till beställaren. 

 
AFC.185 CE-märkning mm av maskinanläggning  

Entreprenören skall lämna erforderlig dokumentation för utförda 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. 

AFC.21 Kvalitetsangivelser 
Beställaren ensam avgör vid prövning om arbetsutförande eller vara är 
likvärdig med det föreskrivna. 

AFC.22 Underentreprenörer 
Utbyten av namngiven underentreprenör får inte ske utan beställarens 
skriftliga medgivande. 

 
AFC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från   

beställaren under entreprenadtiden 
Beställaren tillhandahåller: 
(3) omgångar av under AFB.22 angivna ritningar och beskrivningar samt 
lika många handlingar för eventuella ändrings- och tilläggsarbeten. Arbeten 
får endast utföras efter handlingar märkta ”BYGGHANDLING”. 
Förhandsanmälan/ bygganmälan, se AFC.171 
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AFC.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenören under entreprenadtiden. 
Entreprenören tillhandahåller: 
Tid- och sysselsättningsplaner, se AFC.41 
Kvalitetsplan, se AFC.3522 
Miljöplan, se AFC.3422 
Betalningsplan, se AFC.6222 
Säkerhet, se AFC.631 
Försäkringsbevis, se AFC.54 
Arbetsmiljöplan enl AFS 1993:3 
Placeringsritning, se AFH.11 
Om entreprenören begär ändring av i handlingarna föreskrivet utförande 
upprättar och bekostar han själv härför erforderliga beräkningar, 
beskrivningar, och ritningar samt översänder dessa i 3 omg till beställaren 
för granskning. Beställaren skall därefter erhålla 3 omg godkända 
beskrivningar och ritningar. 

AFC.26 Varor m m 
 
AFC.2612 Varor som tillhandahålls 

Telia tillhandahåller skyddsrör som levereras till arbetsplatsen. Beställning 
av material tfn 0920-79 400 alt 020-444 222, avrop fem dagar före leverans. 
Kabelskydden och kabelschakten skall sambyggas där så är möjligt. 
Dragtråd skall finnas i rören. Samtliga rörändar proppas. 
Allt elektriskt material tillhandahålls av Luleå Energi Elnät AB. Avrop 
minst 2 veckor före byggstart. Allt elektriskt montage utföres av personal 
från Luleå Energi Elnät AB 

 
 
AFC.262 Tillvarataget material, överblivna massor 

Nedanstående tillvarataget material/överblivna massor förblir beställarens 
egendom och transporteras till beställaren tipp/upplag: 
 
-I entreprenaden tillvarataget mtrl/varor med av beställaren bedömt 
återanvändningsvärde:            LKTF förråd ”Logementet”.  
Övrigt tillvarataget material/överblivna massor transporteras av 
entreprenören till av myndigheter godkänd tipp. Tippavgifter skall vara 
inkluderade i borttransport
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AFC.311 Beställarens ombud 
Beställarens ombud under entreprenadtiden är: 

Roland Eriksson 
Luleå Kommun  
Tekniska förvaltningen 
971 85  LULEÅ 
 Tel: 0920-29 31 57 
 Fax: 0920-43 52 43 

AFC.313 Entreprenörens ombud 
Skall anges i anbud. 

 
AFC.32 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

Entreprenören skall medverka med uppgifter för upprättande av förslag till 
kontrollplan enligt PBL. 
Entreprenör skall delta i samråd, kostnad härför skall ingå i anbud. 
Entreprenören skall ombesörja och bekosta erforderliga sakkunnighetsintyg  
såsom Säkerhetsbesiktning, brandskyddsgenomföringar, etc  
Entreprenören skall överta det ansvar som enligt PBL (SFS 1987:10) åvilar 
beställaren för den egenkontroll som föreskrivs. Den föreskrivna 
egenkontrollen skall ingå i entreprenörens kvalitetsplan och utgöra del av 
hans egenkontroll. 

AFC.321 Kvalitetsansvarig enligt PBL 
Kvalitetsansvarig enligt PBL kommer att vara :  

Christer Wikberg Tel: 0920-29 30 00 
 
AFC.322 Arbetsledning 

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

AFC.34 Miljöledningssystem 
Beträffande beställarens miljöpolicy, se bilaga ”Luleå kommun, Tekniska 
förvaltningens miljöpolicy” 
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AFC.3411 Beställarens miljöansvarige 
Beställarens miljöansvarige är  

Thomas Åberg Tel: 0920-29 31 66 
 Mobil 070-263 31 66 
 Fax 0920-43 52 43 
 E-post thomas.aberg@tekn.lulea.se 

AFC.3412 Entreprenörens miljöansvarige 
Skall anges i anbudet. 

AFC.3422 Entreprenörens miljöplan    
Entreprenören skall upprätta en projektanpassad miljöplan till 1:a 
byggmötet. Planen skall redovisa företagets policy för hur mark-, byggnads- 
och installationsarbeten skall bedrivas med hänsyn till global och lokal 
miljö. Miljöplanen skall godkännas av beställaren 
Av miljöplanen skall framgå hur följande delar hanteras: arbetsmetodik, 
transporter, kunskap, materialhantering, källsortering samt omhändertagande 
av avfall, produktval och materialval  

AFC.343 Miljörevision  
Beställaren kan komma att utföra miljörevisioner för denna entreprenad. 
Entreprenören skall tillhandahålla erforderlig dokumentation samt i övrigt 
medverka vid revisionen, kostnader härför skall ingå i anbudet. 

AFC.3511 Beställarens kvalitetsansvarige 
Beställarens kvalitetsansvarige är  

Thomas Åberg Tel: 0920-29 31 66 
 Mobil 070-263 31 66 
 Fax 0920-43 52 43 
 E-post thomas.aberg@tekn.lulea.se 

AFC.3512    Entreprenörens kvalitetsansvarige 
Skall anges i anbudet 

 
AFC.3522    Entreprenörens kvalitetsplan 

Entreprenören skall upprätta en projektanpassad kvalitetsplan till 1:a 
byggmötet. 
Kvalitetsplanen skall godkännas av beställaren. 
AFC.353 Kvalitetsrevision 
Beställaren kan komma att utföra kvalitetsrevisioner för denna entreprenad. 
Entreprenören skall tillhandahålla erforderlig dokumentation samt i övrigt 
medverka vid revisionen, kostnader härför skall ingå i anbudet. 
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AFC.354 Projektgenomgång 
För att informera om projektet och beställarens val av konstruktioner o d 
kommer projektgenomgång att hållas inom två veckor efter beställning av 
entreprenaden. 
Entreprenören med berörd del av sin personal skall delta i 
projektgenomgången. Beställaren kommer att låta iordningställa för 
genomgången lämpligt informationsmaterial. 
Beställaren tillser att berörda konsulter kommer att närvara. 
Beställaren kallar till genomgången och svarar för protokollföring. 

AFC.356 Provning 
Provningsprotokoll är en förutsättning för slutbesiktning. 

AFC.361 Samordning av arbeten 
Med ändring av AB 92 kap 3 § 12 föreskrivs: 
Att entreprenören övertager beställarens skyldighet att svara för 
samordningen enligt arbetsmiljölagen och AFS 1993:3 

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

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

AFC.371 Av entreprenören förd dagbok 
Godkännande eller signering av dagboksblad utgör icke i sig grund för att av 
entreprenören noterat ändrings- eller tilläggsarbete därmed godkänts av 
beställaren. Godkännandet eller signeringen utgör endast bevis om att 
arbetet som sådant utförts och utgör verifiering över ianspråktagen 
arbetsstyrka, vara och hjälpmedel. 
Entreprenören skall till beställaren överlämna en (1) kopia av dagboksbladen 
vid signeringen. 
Beställaren, hans ombud eller hans kontrollanter äger rätt att även i 
dagboken föra in kompletterande uppgifter, göra tillägg eller eljest föra in 
uppgifter av värde för framtiden. Vid oenighet om visst förhållande, skall 
båda parters uppfattning antecknas. 
Entreprenören skall föra dagbok och provningsjournal för betongarbeten. 
Vid sprängningsarbeten skall entreprenören föra sprängjournal. 
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AFC.382 Byggmöten  
Byggmöten beräknas hållas en (1) gång var fjärde vecka. 
Beställaren kallar till byggmöte och svarar för protokollföring.  
Entreprenören kallar berörda underentreprenörer 

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

AFC.42 Igångsättningstid 
Planerad byggstart, 2005-08-01 

AFC.44 Färdigställandetider 
Entreprenaden i sin helhet skall vara klar för slutbesiktning, enl anbud 
Med ändring av AB 92 föreskrivs: 
Om parterna träffat överenskommelse om ersättningsreglering för ändring 
eller tilläggsarbete, skall överenskommelsen anses innebära att ändringen 
eller tilläggsarbetet skall utföras utan förlängning av kontraktstiden, såvida 
inte annat uttryckligen avtalats. 

AFC.461 Garantitid för entreprenaden 
Garantitiden skall vara två (2) år  

AFC.462 Särskild varugaranti 
I de fall varugarantier sträcker sig längre än garantitiden för entreprenaden 
skall garantisedel avseende sådan varugaranti överlämnas till beställaren vid 
slutbesiktning. 

AFC.511 Vite vid försening 
Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med 
ett belopp motsvarande 10 % av den sammanlagda kontraktssumman för 
generalentreprenaden för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av 
entreprenaden i dess helhet fördröjs. 

AFC.512 Prestandavite 
Om kontrakterade prestanda inte uppnåtts är beställaren berättigad att erhålla 
ett vite motsvarande hela den merkostnad som beställaren åsamkas för att 
uppnå utseendemässiga och tekniska funktioner. 
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AFC.513 Vite vid skada på vegetation 
Vid skada på träd och naturmark som skall behållas utgår särskilt vite enligt 
följande: 
30 000 kr / solitära träd med Ø>10 cm på höjden 1.5 m över mark 
5 000 kr / träd i bestånd 
1 000 kr / 100 m² naturmarksyta 

AFC.516 Vite vid underlåtenhet att följa trafiksäkerhetsanordningar 
Om trafikanordningsplan ej följs eller personal inte använder varselklädsel 
inom arbetsområdet, utgår särskilt vite enligt följande: 
3 000 kr/ tillfälle då trafikanordningsplan ej följs. 
1 000 kr/ tillfälle då personal inte bär varselklädsel 

 
AFC.533 Ansvar mot sidoentreprenör 

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

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

AFC.55 Ansvar för brandskydd 
Entreprenören svarar för att beställarens försäkringsvillkor för heta arbeten 
följs under genomförandet av entreprenaden. Entreprenören ansvarar även 
för att underentreprenörer följer villkoren. 
Entreprenören svarar för brandbevakning efter Heta arbeten. 

 
AFC.551 Beställarens brandskyddsansvarige 

Beställaren överlåter brandskyddsansvaret till entreprenören. 
AFC.552 Entreprenörens brandskyddsansvarige 
AFC.553 Samordning av brandskydd 
AFC.61 Ersättning 

Ändrings- och tilläggsarbeten regleras enligt följande: 
I första hand enligt a´-priser 
I andra hand enligt anbud 
I tredje hand enligt löpande räkning 
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AFC.611 Ersättningar för ändringar och tilläggsarbeten 
Saknas a´-pris i a´-prislista för ett visst arbetsslag, bestäms sådant a´-pris 
genom förhandling 
För generalentreprenörens indirekta kostnader för ändringar eller tillägg i 
underentreprenader görs ett påslag med för denna med i anbudet angivet 
entreprenörsarvode. 
Debiteringsgrunder för mark- och byggnadsarbeten 
Enligt av entreprenören prissatt mängdförteckning/ a´-prislista. Priserna i a´-
prislista/ mängd-förteckning skall avse fullt färdiga arbeten och innefatta 
entreprenörens samtliga kostnader jämte vinst.  
Löpande räkning 
För arbeten, som enligt överenskommelse skall utföras på grundval av 
självkostnader enligt AB 92 kap 6, skall procentsatsen för 
entreprenörsarvode enligt § 7.8 resp § 7.9 liksom för underentreprenaden/er 
(§ 7.5) anges i anbudet. 
På underentreprenad/er äger generalentreprenören endast rätt att räkna 
entreprenörsarvode enligt § 7.5. Något ytterligare påslag får således inte 
göras. 
Utföres arbete mot självkostnad enligt AB 92 kap 6 § 7 och § 8 skall 
fakturering ske enligt de principer som anges i Svenska 
Byggnadsentreprenörföreningens formulär SBEF 15/95 med tillhörande 
bilagor. 

AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder 
För i mängdförteckningar upptagna reglerbara mängder skall reglering ske 
efter utfört arbete och enligt i förteckningarna angivna a´-priser samt enligt 
mät- och ersättningsbestämmelserna MER 2002-Anläggning. 
Uppmätning av utfört arbete sker gemensamt av beställare och entreprenör.  
Entreprenören kallar. 

AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader 
Samtliga rese-, restids- och traktamentskostnader skall ingå i anbudssumman 

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

AFC.62 Betalning 
Faktura får endast uppta arbeten som utförts då fakturan utställes. 
Betalningstiden skall vara 30 dager efter det beställaren erhållit godkänd 
faktura. 
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AFC.622 Betalningsplan 
Kontraktsumman erläggs enligt betalningsplan och mot faktura. 
Betalningsplan skall utan dröjsmål överlämnas till beställaren efter erhållen 
beställning. 
Betalningsplanen skall upprättas enligt de grunder som anges i AB 92 kap 6 
§ 10 andra stycket. Betalningsplanen skall ange storleken av 
utbetalningsposter efter avdrag av innestående medel. Aktiviteterna ska vara 
lätta att stämma av. 
Återstoden erläggs efter godkänd slutbesiktning. 

AFC.624 Fakturering 
Faktura tillställs beställaren i ett (1) original med en (1) kopia under adress: 

Luleå Kommun  
Tekniska förvaltningen 
971 85  LULEÅ 

Entreprenören får inte skicka fakturan oftare än en gång i månad. Faktura 
skall bl.a. innehålla: 
Beställarens projektnamn: Björkskatan-Björsbyn  
Faktura märkt: ”Björkskatan-Björsbyn” 
Slutfaktura märkes ”Slutfaktura” 
Ackumulerat belopp 
Betalningsplanens positionsnummer för aktuell betalning/ Avstämd 
betalningsplan, specifikation på utfört arbete 
Avdrag för innehållet belopp 
Entreprenörens organisationsnummer 
Faktura mottagen senare än 14 dagar före eller under arbetsplatsens och 
beställarens ordinarie semester respektive juluppehåll förfaller till betalning 
först 30 dagar efter densamma. 

AFC.629 Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt skall debiteras beställaren i entreprenörens slutfaktura och 
omfatta all mervärdesskatt på entreprenadsumman. 

AFC.631 Säkerhet till beställaren 
Säkerhet skall utgöras av bankgaranti och skall ej vara tidsbunden. Den skall 
vara beställaren tillhanda i god tid före första faktureringen. 

AFC.711 Besiktningsplan 
Entreprenören skall i samråd besiktningsmannen upprätta en besiktningsplan 
som visar tider för produktionsanpassade förbesiktningar. 

AFC.712 Förbesiktning 
Förbesiktning skall utföras i form av produktionsanpassade förbesiktningar, 
se AFC.711. 
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AFC.713 Slutbesiktning  
För att slutbesiktning skall kunna ske, krävs bla att relationshandlingar enl 
AFC.25 är granskade och godkända av beställaren samt att protokoll från 
provningar finns tillgängliga. 

 
AFC.716 Efterbesiktning 

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

AFC.9 Tvist 
Med ändring av AB 92 kap 9 § 1 föreskrivs: 
Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol. 
 

AFH  ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 
 
AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel 

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

AFH.11 Placeringsritning som upprättas av entreprenören 
Entreprenören upprättar i samråd med beställaren ritning över placering av 
allmänna hjälpmedel och disposition av arbetsområdet. Utbredning utöver 
arbetsområdet får ej förekomma. 

AFH.245 Kontorsbod för beställaren 
Entreprenören tillhandahåller beställarens kontrollant kontorsutrymme om 
min 5 m2 och tillgång till toalett. Kontorsutrymme möbleras med skrivbord 
med låsbar hurts samt stol. 

AFH.29 Övriga bodar 
Entreprenören tillhandahåller lokal för byggmöten 

AFH.3 Tillfällig väg och plan 
Tillfälliga vägar skall i största möjliga mån sammanfalla med objektets 
färdiga hårdgjorda ytor. Underhållet/ dammbindningen skall ske fortlöpande 

AFH.41 Tillfällig elförsörjning 
Anslutningspunkt och leveransvillkor enligt överenskommelse med 
nätägaren. Entreprenören föranstaltar om och ombesörjer mätanordning. 

AFH.42 Tillfällig va-försörjning 
Anslutningspunkt och leveransvillkor enligt överenskommelse med 
beställaren. 
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AFH.51 Skydd av arbete 
AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt mm 
AFH.53 Skydd av vegetation 
AFH.55 Skydd av egendom 
AFH.61 Ställningar mm 
AFH.62 Arbetarskyddsanordningar 
AFH.81 Mätutrustning 
AFH.91 Skyltställning och orienteringstavla 

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

 
AFJ             ALLMÄNNA ARBETEN 
AFJ.43 Dammskydd 

 Jordupplag skall skyddas, så att dammspridning ej sker. 
AFJ.71 Länshållning 

Alla kostnader för länshållning skall ingå i anbudet. 
AFJ.72 Renhållning 
AFJ.73 Snöröjning 
AFJ.731 Snöröjning utföres av entreprenören 
AFJ.752 Slutrengöring 
AFJ.76 Återställande av mark 
AFJ.8  Utsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 














































