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Förord 
 
Vi är fem studenter som studerar Yrkes Teknisk Högskola med inriktning väg och 
anläggning, vid Luleå Tekniska Universitet. Som avslutning i vår utbildning har vi under 
tiden maj – t.o.m. december 2003 utfört ett examensarbete. Syftet med vårat projekt är att 
utarbeta ett lösningsförslag åt Vägverket Region Norr, för att öka trafiksäkerheten för gång- 
och cykeltrafikanterna i Älvsbyns kommun sträckan Fluxenvägen - Norra byn. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport är utarbetad av en grupp studenter som läser Yrkes Teknisk 
Högskoleutbildning med inriktning väg och anläggningsteknik vid Luleå Tekniska 
Universitet. Där skall ett examensjobb utföras mot slutet av utbildningen. Projektet omfattar 
en gång- och cykelväg med längden 1,5 kilometer (km) i Älvsbyn. Uppdragsgivare är 
Vägverket Region Norr. 
Vägverket har uppmärksammat trafiksäkerhetsproblem för de oskyddade gång- och 
cykeltrafikanterna längs riksväg 94, sträckan mellan Älvsbyn och Norra byn. Det är mycket 
trafik och på senare tid har en del olyckor inträffat på den aktuella vägsträckan. Vägverket 
har för avsikt att separera gång- och cykeltrafikanter från den övriga trafiken för att höja 
trafiksäkerheten. Bland Vägverkets kriterier så var kostnaden prioritet ett. Efter 
omprioritering av kriterierna tar vårt lösningsförslag främst hänsyn till att trafiksäkerheten 
skall höjas inom en förutbestämd vägkorridor. Som en del i att skapa en trafiksäker situation 
valdes en gång- och cykelport under väg 374, så att de oskyddade trafikanterna inte skulle 
behöva blandas med de övriga trafikanterna i den hårt trafikerade korsningen mellan väg 374 
och riksväg 94. Vi ansåg att den farligaste sträckningen är bron över Piteälven. Där valdes en 
avsmalning av bron, för att gång- och cykeltrafikanterna ska få en egen passage över bron. 
Detta för att kunna hålla en rimlig kostnad. Anläggning av en ny bro för gång- och cykel 
trafikanter eller en breddning av den befintliga bron ansågs som en för stor kostnad. 
Projektets totala kostnad beräknas till 3,4 miljoner kronor. 
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Inledning 
 
Bakgrund 
 
Vägverket Region Norr har beslutat att öka säkerheten för oskyddade trafikanter mellan 
Älvsbyn och Norra byn (Se bilaga 1), genom att bygga en gång- och cykelväg (GC-väg). 
Sträckningens längd uppgår till ca 1,5 km. För närvarande är hastigheten skyltad till 70 km/h 
och vägen trafikeras av mycket tung trafik. Boende i Älvsbyn och Norra byn har idag en 
otrygg trafiksituation att färdas till fots och med cykel längs Riksväg 94 (RV94) och väg 374. 
Viss del av GC-nätet är separerat från biltrafiken, men det saknas fortfarande partier mellan 
Älvsbyn och Norra byn där oskyddade trafikanter blandas med övrig fordonstrafik. Eftersom 
skolorna befinner sig i Älvsbyn måste skolbarn upp till 16 år åka skolskjuts till och från Norra 
byn, totalt rör det sig om ca 35 elever. Under perioden 1996-01-01 till 2000-11-30 har det 
inträffat fem polisrapporterade olyckor där fyra personer skadats svårt och tre lindrigt. 
 
Problembeskrivning 
 
Inom det område som vi har studerat saknas ordentlig gång- och cykelförbindelser mellan 
Älvsbyn och Norra byn. Bebyggelsen är spridd längs vägen och nuvarande RV94 delar 
Älvsbyn och Norra byn i två delar. Med den höga Års dygns trafiken (ÅDT), ca. 3660 varav 
270 tung trafik, den skyltade hastigheten (70 km/h) och den begränsade vägbredden (10 m), 
uppkommer trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter. 
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Kriterier 
 
Prioriteringsordningen av kriterierna inom projektet är följande: 

• Rymmas inom den av beställaren anvisade vägkorridoren (Se bilaga 1). 
• Höja trafiksäkerheten. 
• Ekonomiskt försvarbart. 

 
Syfte 
 
Att förbättra trafiksäkerheten längs RV94, sträckan mellan Älvsbyn och Norra byn. Genom 
att separera fordonstrafiken och de oskyddade trafikanterna. 
 
Kund/slutanvändare 
 
Kunden är Vägverket Region Norr. Slutanvändare blir främst boende i Norra byn, men 
även förbipasserande trafikanter. 
 
Metod 
 
Framtagandet av denna rapport har skett i projektform där vi har arbetat efter Projekt 
Quality Management (PQM) metoden, dokumenten har utarbetats i Microsoft Word, och 
tidplanen i Microsoft Projekt. I vårt arbete med utformning och dimensionering av GC-
vägen har vi använt oss av Vägverkets dimensioneringsprogram PMS objekt 2000, och 
Vägverkets publikationer: 

• Vägutformning 94 (VU94 S2). 
• Allmän Teknisk Beskrivning (ATB), Bro 2002. 
• Allmän Teknisk Beskrivning (ATB), Väg 2003. 
• Sveriges vägmärken VV 88041. 
• Handbok vägvägmärken 2002:160. 
• Regional riktlinje VVÄ 03:03. 

Inmätningarna och geotekniken har Scandiaconsult tillhandahållit. 
Ritningar och terrängmodell har skapats med hjälp av cadprogrammet Autocad och 
Novapoint 5.0. 
Mängdförteckningen är gjord i Vägverkets Mängdförteckning 95 (MF 95). 
Projektets kostnadskalkyl är gjord i MAP. 
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Alternativa lösningar 
 
Bakgrund. 
 
Sträckningen av GC-vägen skall ske inom en given vägkorridor på norra sidan av RV94 
enligt beställarens anvisning. På grund av omfattningen och den stora variationen efter 
korridoren delas lösningsförslaget upp i mindre dellösningar. Rekommenderad lösning har 
valts enligt tidigare nämnda kriterier. 
 
Alternativ norr om bron  
(Se bilaga 2) 
 
Alternativ 1:1 
Från väg 374 avsmalnas befintlig vägbana på RV94 från 10 meter (m) ner till 7,5 m. En ny 
2,5 m bred GC-väg anläggs på norra sidan av RV94. Avsmalningen fortsätter fram till bron 
över Piteälven. 
 
Alternativ 1:2 
Från väg 374 byggs en ny GC-väg på norra sidan av RV94, avståndet bör vara 6 m från 
befintlig vägbanekant pga. plats för snöupplag. Vid fastigheten närmast bron svänger GC-
vägen in mot befintlig vägbanekant och följer den mot bron. 
 
Alternativ 1:3 
En ny GC-väg byggs från lokalväg Löparhedsvägen, Norra byn fram till bron över Piteälven. 
En passage anläggs under väg 374 i form av en GC-port. Längs norra sidan av RV94 bör 
avståndet vara 6 m från befintlig vägbanekant pga. ökad trafiksäkerhet och plats för 
snöupplag. Vid fastigheten närmast bron svänger GC-vägen in mot befintlig vägbanekant 
och följer den mot bron. 
 
Rekommenderad lösning nr 1:3 
 
Fördelar: 
Ökad trafiksäkerhet för GC-trafikanterna när dom separeras från övrig trafik. 
Fordonstrafiken störs mindre av GC-trafikanterna. 
 
Nackdelar: 
Det innebär en ökad kostnad. Mer åkermark tas i anspråk. Minskad framkomlighet under 
byggnadstiden. 
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Alternativ bro 
 
Alternativ 2:1 
Alternativet innebär en ny GC-bro på norra sidan om Piteälven, parallellt med befintlig bro. 
 
Alternativ 2:2 
Alternativet innebär en breddning av befintlig bro på norra sidan över Piteälven, så att en ny 
GC-väg kan anläggas. 
 
Alternativ 2:3 
Alternativet innebär att den 10 m breda körbanan över Piteälven avsmalnas till 7,5 m. Det 
ger de oskyddade trafikanterna en trafiksäker GC-väg, 2,5 m bred på norra sidan av bron. 
Vägbanan och GC-vägen avskiljs med ett räcke. 
 
Rekommenderad lösning nr 2:3 
 
Fördelar: 
Ekonomiskt försvarbar trafiksäkerhetsnivå för GC-trafikanter. 
Genom en avsmalning av körbanan får man automatiskt en hastighetssänkning. 
Markägare berörs väldigt lite i förhållande till en breddning eller en ny bro. 
Bron är konstruerad för att klara av en sidoförskjutning av fordonstrafiken. 
 
Nackdelar: 
Körbanan på bron över Piteälven är i dag 10 m bred. Efter avsmalnande blir körbanan ca 7,5 
m för fordonstrafikanterna, vilket kommer att kännas som smalt eftersom det går mycket 
tung trafik över bron. Det finns också bönder på norra sidan som passerar bron med 
jordbruksmaskiner överstigande fri fordonsbredd (2,6 m). 
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Alternativ söder om bron-reningsverket  
(Se bilaga 3) 
 
Alternativ 3:1 
Efter broanslutningen fortsätter GC-vägen över Östermalmsvägen och längs med norra sidan 
av RV94 till anslutningspunkten Fluxenvägen. 
 
Alternativ 3:2 
Efter broanslutningen fortsätter GC-vägen efter RV94 och passerar Östermalmsvägen. GC-
vägen följer Östermalmsleden ca 30 m och fortsätter bakom reningsverket och förläggs 
längds med RV94 till anslutningen Fluxenvägen. 
 
Rekommenderad lösning nr 3:2 
 
Fördelar: 
Sammanbinder både Östermalmsvägen och Gammelvägen bakom reningsverket. Det blir 
också en kortare sträckning samt att GC-vägen kommer att ligga högre i profil jämfört med 
RV94. Höjdskillnaden mellan RV94 och GC-vägen förbättrar trafiksäkerheten vid t.ex. en 
dikeskörning. Sträckningen blir naturlig då den idag används av GC-trafikanter, man 
sammanbinder också leden med en befintlig återvinningsstation. 
 
Nackdelar: 
Befintlig väg används av fordonstrafik till och från reningsverket som då måste avskiljas från 
GC-vägen. En mer komplicerad korsning måste utföras mellan Gammelvägen, 
Östermalmsvägen och anslutningen från bron. Risk finns för att GC-vägen används som 
skoterled. 
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Alternativ reningsverket–Fluxenvägen  
(Se bilaga 3) 
 
Alternativ 4:1 
Vägen läggs i nivå med RV94, befintligt vägområde breddas genom urschaktning av 
befintliga slänter. 
 
Alternativ 4:2 
Nivån på GC-vägen höjs med kompletterande spont som minskar behovet av schaktning i 
befintliga slänter. Avståndet till RV94 ökar och alternativet blir trafiksäkrare men även 
utrymmet för snö blir större.  
 
Alternativ 4:3 
Befintlig väg avsmalnas med någon form av separation mellan GC-väg och befintlig körbana, 
med t.ex. kantsten eller räcke. 
 
Rekommenderad lösning nr 4:2 
 
Fördelar: 
Med spont och en ökad höjd på GC-vägen ökas avståndet till RV94 och ger en trafiksäkrare 
lösning. Genom användning av spont minskas schakten i slänterna så att ingreppen på 
närliggande tomter blir mindre. 
 
Nackdelar: 
Kostnaderna kommer att öka på grund av spont. Eventuella GC-trafikanter som kommer 
utmed RV94 från centrum kan bli svårare att fånga upp. 
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Lösning 
 
Antagen lösning 
 
I vårt arbete med att lösa trafikproblemen längsmed RV94 så har vi valt att koncentrera oss 
på en antagen lösning. 
En ny GC-väg byggs från lokalväg Löparhedsvägen, Norra byn fram till bron över Piteälven. 
En passage anläggs under väg 374 i form av en GC-port. Längsmed RV94 är avståndet 6 m 
från befintlig vägbanekant för ökad trafiksäkerhet och plats för snöupplag. Vid korsningen 
närmast bron så svänger GC-vägen upp på befintlig körbana. 
Över Piteälven avsmalnas bron med ett räcke för att ge gång- och cykeltrafikanter en egen 
GC-väg vid sidan av RV94. Vid avsmalningen av körbanan så rekommenderas en 
hastighetssänkning från nuvarande 70 km/h till 50 km/h. 
Efter broanslutningen fortsätter GC-vägen efter RV94 och passerar Östermalmsvägen. GC-
vägen följer Östermalmsvägen ca 30 m och fortsätter bakom reningsverket och förläggs 
längsmed RV94 till anslutningen Fluxenvägen. Nivån på GC-vägen från reningsverket till 
Fluxenvägen höjs och förses med spont som minskar behovet av schaktning i befintliga 
slänter. Anledningen till att vi valt denna sträckning, är att den ger högsta trafiksäkerhet med 
hänsyn taget till ekonomiskt perspektiv. 
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Resultat 
 
Utformning 
 
Vi har följt bestämmelserna i VU 94 S2 för utformningen av GC-vägen med god standard 
som målsättning. Vägbanan är 2,5 m bred med en stödremsa på 0,25 m på båda sidor. GC-
vägen kommer att förses med belysning utefter hela sträckan. 
 
Vi har använt oss av Vägverkets program PMS objekt 2000 för att dimensionera 
överbyggnaden (Se bilaga 4). De material som ingår i överbyggnaden är ett bitumen bundet 
slitlager 45 mm, obundet bärlager 80 mm, obundet förstärkningslager 415 mm, den totala 
överbyggnadshöjden blir 540 mm. Med denna överbyggnad kommer vägen att fylla sin 
funktion både hållfasthetsmässigt och mot tjällyft. Materialen skall fylla Vägverkets krav 
enligt ATB väg 2003. 
 
GC-porten är utförd i prefabricerade betongelement typ Skanska trafidukt. Fri höjd 2,5 m 
med fri bredd 4,0 m och längd 11,5 m. 
GC-porten grundlägges på nivå som anges på GC-port ritningen (Se ritning GC01-GC02). 
 
På sträckan reningsverket-Fluxenvägen kommer det uppföras spont i två slänter för att 
minska schakt och minimera åverkan på slänter. 
 
Geoteknik 
 
På uppdrag av Scandiaconsult Sverige AB har Banverket Projektering Luleå utfört en 
geoteknisk fältundersökning i september 2003, i läge för ny GC-väg i anslutning till RV94. 
Fältundersökningarna bestod av 10 st. viktsonderingar och 10 st. borrhål med störda 
provtagningar. Inget vatten observerades i borrhålen ned till 2,5 m under markytan. Marken 
består av mulljord till ett djup av (0-0,2 m), sand (0,2-1,5 m) och siltig sand (1,5-3,0 m). 
Resultat av utförda undersökningar redovisas i bilaga 5. 
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Miljökonsekvenser 
 
GC-vägen har projekterats parallellt med befintlig väg och därigenom påverkas inte natur 
och kulturmiljö. Hänsyn har också tagits till befintliga träd som därigenom sparas. 
 
Bullernivån från RV94 upplevs på vissa ställen hög. Bullernivån kan reduceras genom en 
hastighetssänkning från 70 km/h till 50 km/h. Om hastigheten sänks kommer 
barriäreffekten från vägen att upplevas mycket mindre. 
 
Stor försiktighet bör tas till grundvattnet och ytvattnet i området. Vid schaktarbetena skall 
stor hänsyn tas så konsekvenserna blir små. 
 
Byggskedet av GC-vägen är av stor betydelse för hur projektets faktiska miljöhänsyn uppnås. 
Det blir beroende på om och hur de miljöåtgärder som angivits i arbetsplanen blir 
genomförda, samt om bygget genomförs så inte onödiga skador uppkommer på miljön. 
Miljökonsekvensbeskrivningen som utförts av projektgruppen redovisas i bilaga 6. 
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Arbetsbeskrivning 
 
Etablering 
 
I samråd med vägverket finns det möjlighet att etablera bodar samt material på vägverkets  
servicestation, som ligger i direkt anslutning till arbetsområdet. 
 
Trafik 
 
Omläggning av trafik kommer att ske i korsningen väg 374 - RV94 på grund av 
urschaktningen för GC-port. Schaktningen kommer att förläggas intill en helg för att 
minimera störningar i trafiken. Trafikomläggning och skyltning skall följa vägverkets 
bestämmelser ”arbete på väg”. Trafikplan skall upprättas och överlämnas av entreprenör till 
beställaren för godkännande. 
 
Röjning och flyttning av träd 
 
Röjning kommer att ske i slänt invid RV94 och Fluxenvägen. Flyttning av träd och buskar 
blir aktuellt vid reningsverket. 
 
Avtäckning schaktning 
 
Avtäckning som sker på arbetsområdet skall mellanlagras på anvisad tipp i samråd med 
beställare. Matjorden ska återanvändas till beklädnad av slänter. Schaktmassor återanvänds till 
underbyggnad. Överblivna massor tillfaller entreprenören och borttransport ombesörjes av 
entreprenören. 
 
GC-port 
 
Schaktningen för GC-porten innebär ca 8 m bred schakt för själva GC-porten och 16*2 m 
återfyllnad och spetsning från GC-port längs med befintlig väg. 
Fyllning skall utföras med grus som påföres samtidigt bakom båda frontmurs raderna på ett 
sådant sätt att betongytorna ej skadas. Fyllning och packning skall ske i lager enligt Mark 
AMA-98. Fyllning får ske tidigast två dygn efter fogfyllning har skett. Vägräcke monteras 
enligt standardritning Vägverket NR 583: 2S-aj (Se bilaga 7). 
 
GC-väg 
 
Total överbyggnadstjocklek är 540 mm. Där ingår bitumenbundet slitlager ABT 16 
B330/430, tjocklek 45 mm, obundet krossat bärlager tjocklek 80 mm samt förstärkningslager 
av krossat material tjocklek 415 mm. 
Slänter avjämnas och kläs med matjord och gräsbesås. 
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Vatten och avlopp 
 
I utredningen angående vatten och avlopp (VA) runt anläggandet av GC-vägen, bedöms det 
att endast små ingrepp kommer att påverka befintlig vägkorridor. Inga stora påverkningar av 
dagvatten kommer att ske då inga nya hårdgjorda ytor kommer att anläggas. Ingen 
påverkning av vatten eller spillvatten kommer att ske. 
GC-vägen ger endast små dagvattenflöden då den är 2,5 m bred och följer befintliga vägar. 
Allt dagvatten kommer att ledas ner i befintliga dagvattenbrunnar, och brunnar som ska 
nyanläggas på befintligt dagvattensystem. Förändringarna av flödena uppskattas som små till 
marginella, därför kommer ingen dagvattenberäkning att utföras. 
 
Befintlig VA. 
 
2 st. dagvattenbrunnar skall flyttas (Se ritning P01-P04). 1 st. vid 0/518 och 1 st. vid 1/470. 
1 st. dräneringsbrunn skall flyttas ca 8 m norr om RV 94 (Se ritning P01-P04), vid 0/270. 
Det för att säkerställa avvattning av åkermark, då detta är det enda utloppet. Med stor 
sannolikhet finns det en befintlig dränering ansluten till denna dräneringsbrunn. Om så är 
fallet flyttas den också och ansluts till dräneringsbrunnen. Ritningar finns ej på dräneringen 
då det är en lokal lösning. 
1 st. spillvatten brunn skall flyttas (Se ritning P01-P04), vid sektion 0/268. 
 
Nyanläggning av VA. 
 
Vid anläggande av dagvattenbrunnar måste anslutande ledningars höjd kontrolleras innan 
arbetet påbörjas. 
2 st. trummor skall läggas i GC-vägen (Se ritning P01-P04). 1 st. vid 0/835 och 1 st. vid 
1/222. 
2 st. dagvattenbrunnar skall nyanläggas (Se ritning P01-P04). 1 st. vid 0/890 och 1 st. vid 
1/430. 
1 st. överdike skall anläggas väster om GC-porten för att förhindra att dagvatten från 
åkermarken rinner ner i porten (Se ritning P01-P04). 
Det ingår även en kombinerad överbyggnads och undergrundsdränering med en längd av 
190 meter, med start sektion 0/910 till 1/100 (Se ritning P01-P04, och tvärsektioner). 
Dräneringen skall sedan kopplas till dagvattenbrunnar som finns belägna i början och slutet. 
Hänsyn skall tas till att befintliga brunnar måste justeras i höjdled när GC-vägen anläggs. Det 
handlar totalt om 9 st. dagvatten- och spillvattenbrunnar. 
Vid byggande av GC-tunnel måste det utredas om dagvatten kan anslutas till befintlig brunn 
då ej höjder finns att tillgå. Finns ej tillräcklig lutning bör en pumpanläggning anläggas. 
 
4 st. dagvattenbrunnar skall anläggas runt GC-tunnel (Se ritning P01-P04). 
2 st. tillsynsbrunnar skall anläggas runt GC-tunnel (Se ritning P01-P04). 
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Bro 
 
Bron ska delas in i ett fält för GC-vägen och ett för fordonstrafiken. Den befintliga körbanan 
är i dag 10 m bred. Delningen leder till att GC-vägen blir 2,5 m bred och körbanan för 
fordonstrafiken blir 7,5 m bred. 
Ett broräcke kommer att användas för att skilja GC-trafik från fordonstrafik enligt Bro 2002 
§ 74.61. 
Räcket skall förses med stänkskydd som ska vara ogenomträngligt för vattenstänk. Det fria 
avståndet mellan plinten och stänkskyddets underkant ska vara högst 30 mm. Stänkskyddets 
överkant ska vara minst 1000 mm över beläggningens överkant enligt Bro 2002 § 74.16. 
Räckets överkant ska vara minst 1200 mm över beläggningens överkant. En rörlig skarv ska 
utföras i räckets båda broändar. Räcket ska monteras och gjutas fast enligt Bro 2002 §74.43. 
 
Vid montering av räckesståndarna borras det ur en kärna med djupet 130 mm och diametern 
200 mm, för att den befintliga isoleringen ska kunna avlägsnas. Sedan måste det handbilas för 
att lokalisera befintlig armering. Plintarna för räckesståndaren gjuts upp med en höjd av 160 
mm och appliceras med asfaltmix som försegling mot inträngande vatten mellan plint och 
bro isolering. Därefter gjuts ett skyddslager runt plintarna upp till befintlig beläggnings yta. 
Hålen för räckesstolparna mäts ut och borras med en diameter av 110 mm till ett djup av 250 
mm. Borrkärnan tas upp och hålen rengörs och spolas rena med rent vatten. Stolparna tvättas 
av med avfettning eller liknande i nedre änden. Stolparna ställs i hålen och toppföljaren 
monteras fast i stolparna, därefter monteras navföljaren. Stolparna riktas med stålkilar i hålen 
och pallas till rätt höjd med virke. Hålen gjuts igen med expanderande undergjutningsbruk 
upp till 30 mm från överkant på plint. Då bruket har uppnått tillräcklig hållfasthet så ska 
kilarna tas bort. Bruket eftervattnas och hålls fuktigt. När bruket härdat fylls försänkningen 
med jordfuktigt undergjutningsbruk med en överhöjning mot stolpen på 3 mm. Därefter 
monteras mellanföljarna. Samtliga bultförband ska monteras enligt Vägverkets standardritning 
NR 582:2S-aa. 
 
Vägräcke 
 
Som avskiljning mellan GC-vägen och den befintliga körbanan skall vägräcke monteras på 
en sträcka av 290 m (Se bilaga 8). Uppsättningen av räcket har bedömts utifrån en skaderisk 
för de oskyddade trafikanterna i förhållande till anläggningskostnaden. Utgångspunkt är 
Vägverkets 5.8.5-5, 5.8.5-6 VU-94 S2. 
Avslutande vägräcke och navföljarförankring skall nedvinklas i mark och utmed GC-vägen 
se även standardritning Vägverket NR 583: 2S-aj. 
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El och tele 
 
El- och teleledningar finns och dessa skall flyttas samt markeras i dess nya läge. Innan arbetet 
med att flytta dessa ledningar sker skall kontakt tas med respektive ledningsägare. Med hjälp 
av ledningsägarna planeras jobbet för att minska störningarna för abonnenterna. 
 
Belysning 
 
Belysning sätts efter GC-vägen på ett avstånd av ca 30 m mellan stolparna. 
Entreprenören ombesörjer att detta material kommer att monteras enligt Rebel 91. 

• Belysning för GC-väg: 40 st. belysningsstolpar, 3,5 m höga med tillhörande 
fundament och armatur Thorn Strata QE 80/50 [50W]. 

• Belysning för GC-port: 3 st. armaturer typ Siemens [Anita 80 W] med 
ingjutningslåda E 77 491 20 och 1 st. kopplingslåda med ingjutningslåda E 77 491 
41 för montage i GC-porten. 

• Kabel: SE-NIXE U5G*10. 
 
Nedmontering och flyttning av belysning 
 

• Mellan Väg 374 och bron nedmonteras 2 st. gamla belysningsstolpar samt 2 st. 
flyttas (Se ritning P01-P04). 

• Mellan bron och Fluxenvägen nedmonteras 1 st. belysningsstolpe, samt 2 st. flyttas 
(Se ritning P01-P04). 

• Nedmonterade eller ersatta belysningsstolpar omhändertas av beställaren. 
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Vägmärken 
 
Skylt med betongfundament där påbjuden gång- och cykelbana visas placeras 5 m in på GC-
vägen vid dess början från Löparhedsvägen. På likadant sätt placeras en skylt där påbjuden 
gång- och cykelbana visas vid slutet av GC-vägen, där den ansluter till Fluxenvägen. 
Skyltarna skall placeras 1,6 m över GC-väg och 0,5 m från GC-vägens kant. Skylt med 
fundament där begränsad hastighet 50 km/h visas skall placeras på varsin sida av 
avsmalningen över bron. Skyltarna skall placeras 1,6 m över körbana och 2,0 m ut från 
körbanans kant (Se ritning P06-P07). 
 
 
 

Standardmärkens placering 
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Övergångsställe 
Där GC-vägen passerar över Östermalmsleden skall ett övergångsställe anläggas (Se ritning 
P05). 
Det är av avgörande betydelse för många att vägmiljön görs tillgänglig för alla i samhället. År 
2003 är EU:s handikappår och Vägverket ska nu och i framtiden särskilt satsa på att 
möjliggöra den goda resan för alla. 
Vägverket Region Väst har tagit fram en lathund som mera i detalj än VU 94S-2 visar hur 
handikappanpassning, av platser som är planerade för fotgängare och cyklister ska ske. 
Lathunden finns bara tillgänglig på Internet och via Vägverkets interna nät Portalen under 
rubriken vägutformning. 
Dessa riktlinjer bör användas vid all ny och ombyggnad av gator och vägar som utförs med 
stöd från Vägverket 
 
Avetablering 
 
Rent allmänt skall ansvarig entreprenör återställa arbetsområdet i ursprungligt skick, dvs. alla 
uppkomna skador som åstadkommits av entreprenad eller sidoentreprenad skall repareras. 
Området skall slutstädas, allt överblivet material samt till entreprenören tillhörande 
inventarier skall avlägsnas. 
 

Kostnader 
 
Totalkostnaden för projektet blir ca 3 400 000 kr (se bilaga 15). 
Priset per löpmeter färdig väg inklusive belysning blir ca 2300 kr. Projektgruppen reserverar 
sig för eventuella prisändringar som kan inträffa. 
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Diskussion och slutsatser 
 
I projektarbetet som utarbetats för beställaren Vägverket Region Norr har vi tittat på en 
vägförbättring för oskyddade trafikanter. Efter dom första kriterierna som ställdes med 
kostnad som den högsta, utformades ett lösningsförslag. Då även en konsultfirma har anlitats 
av vägverket för att projektera fram ett förslag och presenterade den i form av en arbetsplan, 
kunde vi se att det i stort sett var samma lösning på sträckningen som hade valts. Efter 
omprioritering av kriterierna så att trafiksäkerheten valdes framför kostnaderna och med 
godkännande av beställaren kunde så det slutgiltiga förslaget sammanställas. Den slutgiltiga 
utformningen medför en mycket hög trafiksäkerhet för dom oskyddade trafikanterna.  
 
Efter en resumé i gruppen då projektet avslutats har vi kommit fram till att vidare utredning 
bör göras på några moment. Dels för att tiden varit kort, och dels för att vissa problem som 
vi inte kunde förutse i början av projektet har dykt upp i samband med utformningen. 
Moment som bör utredas utförligare vid ett eventuellt anläggande. 

• En reviderad platsspecifik beställning för en GC-port. Den ritningen vi har använt är 
från Skanska Prefab, och är en ritning som vi har förlängt 4 m för att passa för vårat 
projekt. 

• En kompletterande geoteknisk undersökning av marken kring anläggandet av GC-
port. Det finns inte tillräckliga borrprover tagna. 

• En utredning om spont för att stabilisera slänterna måste ske, kanske kan spont bytas 
mot något annat alternativ. 

• En utredning angående avsmalningen av bron över Piteälven. Det för att vid 
avsmalningen så kommer vägräckena (påkörningsskydden) att hamna i brobalken, 
vilket medför en försvagning av bron. Kontakt måste ske med brokonstruktören, i det 
här fallet brosektionen vid Vägverket Region Norr. 

• Bestämma befintliga dagvattenledningarnas höjd före anläggande av nya 
dagvattenbrunnar. 

 
En sammanfattning har gjorts i gruppen angående projektarbetets helhet. Genom personligt 
val av projekt, har det bidragit till hög arbetsmoral och bra närvaro. Det har i sin tur skapat 
ett projekt som har varit mycket lätt att jobba med. Dock har tidsplaneringen varit svår att 
förutse. Bristande kunskap av cadprojektering och cadutbildning av medarbetarna är två 
faktorer som skulle ha behövts förberedas mer. Dock anser projektgruppen att övningen har 
varit utvecklande och att man vidare har fått en god insyn och förståelse för arbetsmetodiken 
för projektering. 
 
Avslutningsvis är vi mycket nöjda med projektresultatet med tanke på att detta är första 
gången någon inom gruppen följer med arbetsgången för ett helt projekt. Många nyttiga 
erfarenheter har samlats för framtida arbeten. Vi inom gruppen anser att detta är en mycket 
bra form för att bedriva utbildning. 
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BILAGA   INNEHÅLL 
 

1 ÖVERSIKTSKARTA 
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7 SKYDDSANORDNING GC-PORT 
8 SKYDDSANORDNING BRO 
9 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
10 TEKNISK BESKRIVNING 
11 TEKNISK BESKRIVNING BRO 
12 TEKNISK BESKRIVNING EL 
13 BELYSNING 
14 MÄNGDFÖRTECKNING 
15 KALKYLSAMMANSTÄLLNING 
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Ritningsförteckning 
 

NR INNEHÅLL  SKALA  REV DATUM 
 
Ö01 ÖVERSIKTSRITNING 1:5000   2003-11-27 
 
P01 PLANRITNING  1:1000   2003-11-26 
P02 PLANRITNING  1:1000   2003-11-26 
P02 PLANRITNING  1:1000   2003-11-26 
P04 PLANRITNING  1:1000   2003-11-26 
P05 PLANRITNING  1:100   2003-12-16 
P06 PLANRITNING  EJ SKALENLIG  2003-12-16 
P07 PLANRITNING  EJ SKALENLIG  2003-12-16 
 
PF01 PROFILRITNING  1:500, 1:100  2003-11-27 
PF02 PROFILRITNING  1:500, 1:100  2003-11-27 
PF03 PROFILRITNING  1:500, 1:100  2003-11-27 
PF04 PROFILRITNING  1:500, 1:100  2003-11-27 
 
N01 NORMALSEKTION 1:50   2003-11-27 
N02 NORMALSEKTION 1:50   2003-11-27 
N03 NORMALSEKTION 1:50   2003-11-27 
N04 NORMALSEKTION 1:50   2003-11-27 
 
T01 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T02 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T03 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T04 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T04 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T05 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T06 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T07 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T08 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T09 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T10 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T11 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T12 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T13 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T14 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T15 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
T16 TVÄRSEKTIONER 1:100   2003-11-24 
 
GC01 TYPRITNING  1:200   2003-11-27 
GC02 TYPRITNING  1:200   2003-11-27 
 
 



GC-väg Älvsbyn 
BILAGA 1 

 
 

 
Examensarbete YTH 

Version nr 1:2 Datum:2003-12-16 

Bilaga 1 
 

 
 

Lösningsförslag 
GC-väg. 

Löparhedsvägen 
Norra byn Vägkorridor 

Fluxenvägen Reningsverk 
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Skapad med PMS Objekt version 3.0 
Utskriftsdatum:  2003-11-11 14:56 
 
Projektinformation - GC-väg Älvsbyn 
 
Skapat:  2003-11-11 14:49 
 
 
 
 
————————————————————————————————————————————
———  
 
 
Avsnittsinformation - GC-väg Älvsbyn 
 
Avsnitt nr:   1 
Avsnittstyp:    NYBYGGNAD 
Skapat datum:   2003-11-11 14:49 
Vägnummer:   Riksväg 94 
Klimatzon:   Klimatzon 5 
Referenshastighet(km/h):  30  
Antal körfält:   1 
Län:    Norrbotten 
Dimensioneringsperiod(år): 20 
Avsnittslängd(m):   1468 
Vägbredd(m):   3 
Vägrensbredd(m):  0 
Vägtyp:     Normal sektion 
Körfältsbredd riktning 1:   2,5 
Körfält:    "Riktning 1" 
StartpunktX:    
StartpunktY:    
StartpunktZ:    
SlutpunktX:    
SlutpunktY:    
SlutpunktZ:    
Släntriktning riktning 1:   1:3 
Släntriktning riktning 2:   1:3 
Stödremsa:    0,25 
Skapat av:    
Organisation:    
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Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod:  Angivet ekvivalent antal standardaxlar 
Ekvivalent antal standardaxlar: 150 000 
 
 
Trafikberäkning med axelspektrum   
 
Beräkningen är ej utförd. 
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Konstruktionens uppbyggnad 
 
Överbyggnadstyp:  GC-väg 
Egen överbyggnadstyp:  JA 
Materialtyp, övre terrass:  4a - Blandkornig jord > 30% 
Tjälfarlighetsklass övre terrass: 3 - Måttligt tjällyftande 
 
Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 45  NEJ  Bitumenbundet slitlager                           
 2 0  NEJ  Bitumenbundet bärlager                            
 3 80  NEJ  Obundet bärlager                                  
 4 415  NEJ  Förstärkningslager krossat material               
 5 0  NEJ  Skyddslager                                       
 6 0  NEJ  4a - Blandkornig jord > 30%  ÖVRE TERRASS 
 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 540 
 
 
E-moduler [MPa] 
 
Lager Vinter Tjällossning Sommar   Höst 
1 18500 9000  4500  11500 
2 18500 9000  4500  11500 
3 1000 300  450  450 
4 450 450  450  450 
5 1000 70  100  100 
6 1000 30  50  50 
 
 
Övriga egenskaper 
 
Lager Lyft ω ρ η σr  λofr  λfr 
 1 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13  2  2 
 2 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13  2  2 
 3 NEJ 0,03 2000 0,25 0,24  1,33  1,02 
 4 NEJ 0,03 2000 0,25 0,24  1,33  1,02 
 5 NEJ 0,13 1900 0,28 0,88  1,8  2,43 
 6 JA 0,2 1700 0,36 0,94  1,61  2,5 
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Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: GBÖ 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD):  1 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:    332 947 
Nekv:    150 000 
Kvot:    0,45 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:    2 681 976 
Nekv * 2:    300 000 
Kvot:    0,11 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0,0014 
Största tillåtna:   0,0021 
Kvot:    0,64 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0,000119  0,000246  0,000235  0,000192  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0,000061  0,000530  0,000447  0,000420  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0,000155  0,001354  0,001140  0,001070  
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Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 

 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 
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Tjälberäkning   
 
VViS fil:   C:\Program Files\PMS Objekt 2000\VViSFile\ty25119697.skv 
Beräknat lyft(mm):    125 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):   1879 
Max tillåtet lyft(mm):    160 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0,5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag):  1 
Grundvattentemperatur(C):   3 
Kvot:      0,78 
VViS stationsnamn:    Sävast 
X koordinat:     7307718 
Y koordinat:     1772876 
Z koordinat:     0 
Använd säsong:     9697 
 
 

 
Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyft 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Sammanfattning 
Vägverket Region Norr har beslutat att öka säkerheten för oskyddade trafikanter mellan 
Älvsbyn och Norra byn (se bilaga 1), genom att bygga en gång och cykelväg (GC-väg). 
Boende i Älvsbyn och Norra byn har idag en otrygg trafiksituation att färdas till fots och 
med cykel längs riksväg 94 och väg 374. Viss del av gång och cykelnätet är separerat från 
biltrafiken, men det saknas fortfarande partier mellan Norra byn och Älvsbyn där oskyddade 
trafikanter blandas med övrig fordonstrafik. Miljökonsekvensbeskrivningen analyserar och 
beskriver de långsiktiga miljökonsekvenserna projektet medför, men även under byggandet 
av aktuell sträcka. 
 
Områdesbeskrivning 
Älvsbyn är ett samhälle som ligger ca 60 km västerut från Luleå. 3 km norr om Älvsbyn 
ligger Norra byn, där går även väg 374 mot Jokkmokk. Den nya GC-vägens sträckning blir 
parallell med riksväg 94, från väg 374, in mot Älvsbyn till kommun gatan Fluxenvägen. 
 
Natur och kulturmiljö 
Pite älvdal anses vara av riksintresse (enligt Miljöbalken 3 kap 6 §). Enligt länsstyrelsen i 
Norrbottens län finns det en fornlämning söder om riksväg 94 i höjd med Fluxenvägen, samt 
ett kyrkoområde i centrum av Älvsbyn som är föremål för kulturvård. I Älvsbyns kommuns 
bevarande plan finns det ett antal byggnader intill riksväg 94 som är kulturhistoriskt 
värdefulla. Området intill Norr byn är främst jordbruksbygd, den berörs inte av något 
riksintresse för natur och kultur. 
 
Boendemiljö 
På den norra sidan av bron över Piteälven finns det ett bostadsområde nära GC-vägens 
sträckning. De två övriga bostadsområdena gränsar mot riksväg 94 och väg 374. Söder om 
bron ligger det ett reningsverk, Vidare in mot centrum angränsar två bostadsområden riksväg 
94. Övrig mark utgörs av glest bebyggd tomtmark. 



GC-väg Älvsbyn 
BILAGA 6 MKB 2 (2) 

 

 
Examensarbete YTH 

Version nr 1:2 Datum:2003-12-16 

 
Miljöriskanalys 
De miljörisker som analyserats och som kan innebära påverkan på natur och miljö är 
följande. 
 

• Ianspråkstagande av jordbruksmark och tomtmark. 
• Grundvatten och ytvatten i samband med GC-vägens byggande kan påverkas. 
• Grundvattnets nivå kan påverkas under byggskedet. 
• Höga bullernivåer från fordonstrafiken. 
• Vibrationer på närliggande fastigheter i samband med entreprenaden. 
• Överskottsmassor bör undvikas i projekteringsskedet. 
• God planering i byggskedet för att förhindra onödig skador på miljön. 
• GC-vägen och riksväg 94 kommer att upplevas som barriär. 
• Hot mot kulturmiljö. 

 
Åtgärder 
Eftersom GC-vägen kommer att placeras parallellt med befintlig väg, berörs inte 
kulturmiljön. 
Runt reningsverket finns det lövträd och en del stora tallar, de bör så långt som möjligt 
sparas. 
Lokalt intresse med avseende på bevarande av jordbruksmark och tomtmark överväger inte 
ianspråktagande ur ett samhällsintresse. 
Anläggningsmaskiner som används i entreprenaden skall vara miljöanpassad och använda 
drivmedel av miljöklass 1. 
Entreprenören svarar för att godkänd miljöstation upprättas inom arbetsområdet och 
beskrivning för denna finns tillgänglig. 
Genom en hastighets minskning från 70 km/h till 50 km/h, kommer buller från 
fordonstrafiken att minska. Samtidigt kommer barriär effekten av riksvägen upplevs minska. 
Vid entreprenad i närhet av fastighet skall försiktighet med avseende på vibrationer iakttas, 
och samråd med berörd fastighetsägare föras så skada inte uppstår. 
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Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98 

AF  ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, 
anläggnings- och installationsentreprenader, AB92   

 

AFA  ALLMÄN ORIENTERING 
AFA.12  Beställare 

Vägverket region norr 
Box 809 
971 25 Luleå 

Beställarombud: 
Andreas Asplund Tel: 0920-243749 
Fax:0920-243940 Mobil: 070-3220030 

AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 
Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: 
Vägverket region norr 
Box 809 
971 25 Luleå 

Handläggare: 
Andreas Asplund Tel: 0920-243749 
Fax:0920-243940 Mobil: 070-3220030 
 E-post: andreas.asplund@vv.se 

 
AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

För visning av arbetsområdet kontakta: 
Vägverket region norr 
Box 809 
971 25 Luleå 
 
Handläggare: 

Andreas Asplund Tel: 0920-243749 
Fax:0920-243940  Mobil: 070-3220030 
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AFA.13  Projektör 

Älvsbyn division norr 
YTH Luleå tekniska universitet 
971 87   LULEÅ 
Handläggare: 
Mikael Nylund Tel: XXXX-XXXX 
 Mobil: XXX-XXXXX 
 Fax: XXXX-XXXX 
 E-post: Karnyl-2@student.luth.se 
Handläggare: 
Kimmo Väyrynen Tel: XXXX-XXXX 
 Mobil: XXXX-XXXX 
 Fax: XXXX-XXXX 
 E-post: kimvay-2@student.luth.se 

AFA.151 Nätägare – va 
Älvsbyns Kommun Tel:0929-17179 
Storgatan 27 Fax:0929-17400 
942 85 Älvsbyn  

AFA.152 Nätägare – värme 
Älvsby värmeverk Tel:0929-17189 
94285 Älvsbyn Fax: 

 
AFA.155 Nätägare – el 

Vattenfall Norrnät AB Tel:0920-77000 
97177 LULEÅ Fax:0920-77145 
  

AFA.156 Nätägare – tele 
Telia Sonera 
Mårdbackagatan 11 Tel:08-7131000 
123 86 FARSTA Fax:08-7133333 

 
AFA.157 Nätägare – kabel-TV 

Telia Sonera 
Mårdbackagatan 11 Tel:08-7131000 
123 86 FARSTA Fax:08-7133333 

 
AFA.21  Översiktlig information om objektet 

Projektet omfattar en ny GC-väg. 
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AFA.22  Objektets läge 
Objektet är beläget i Älvsbyns kommun, sträckan Norra byn – 
Fluxenvägen. 
Total sträcka ca 1,5 km. 

AFA.3  Förkortningar 
AB Allmänna Bestämmelser 
AF Administrativa Föreskrifter 
AMA Allmän Material och Arbetsbeskrivning 
UE Underentreprenör 
KF Kompletterande föreskrifter för entreprenaden 

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

AFB  UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
Upphandling genomförs enligt 6 kap i LOU (SFS 1992:1528) med senare 
ändringar. 

AFB.11  Upphandlingsförfarande 
Förenklad upphandling enligt LOU. 

AFB.12  Entreprenadform 
Generalentreprenad. 

AFB.13  Ersättningsform 
Ej indexreglerat fast pris. 

AFB.15  Förutsättningar för upphandlingen 
Ej erhållna tillstånd enl. AFB.51 kan komma att påverka upphandlingen. 
Anbudsgivaren ersätts ej om ovanstående tillstånd ej erhålles. 
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AFB.21  Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget kan beställas från: 
Vägverket region norr receptionen 

Handläggare: 
Andreas Asplund Tel: 0920-243749 
Fax: 0920-243940 Mobil 070-3220030 
 
Förfrågningsunderlaget består av en (1) omgång av nedan förtecknade 
handlingar. 
Expeditionsavgift är 500:- sek 
Expeditionsavgifter inbetalas till postgironummer xxx-xxx-x 
Expeditionsavgiften återbetalas ej. 
Ytterligare omgångar kan erhållas mot självkostnadspris. 
 

AFB.22  Förteckning över förfrågningsunderlag 
 
AFB.23  Kompletterande förfrågningsunderlag 

Under tiden för anbudsräkning kan eventuella kompletterande föreskrifter 
enl. KF NR: 07 att skickas ut till anbudsgivaren. 

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. 
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. 

AFB.311 Huvudanbud 
Huvudanbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlag. 
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AFB.312 Sidoanbud 
Anbud på alternativa utföranden får avges utöver huvudanbud. 
Alternativt utförande skall redovisas så att jämförelse med huvudanbud kan 
ske. 

AFB.32  Anbudstidens utgång 
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast. ???? Kl 15.00 i receptionen 
Hos: 
Vägverket region norr 
Box 809 
971 25 Luleå 
 

AFB.33  Anbuds giltighetstid 
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud 60 dagar efter anbudstidens 
utgång. 
 

AFB.34  Adressering 
Anbud skall avges i slutet kuvert. Försändelsen med anbudet skall vara 
märkt ”ANBUD GC-VÄG ÄLVSBYN” och ställas till: 

Vägverket region norr 
Box 809 
971 25 Luleå 

AFB.4  Anbudsöppning 
Sluten anbudsöppning tillämpas. 

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 m m. 
– 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”. 
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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: 
60%. Anbudssumma 
20%. Anbudsgivarens organisation och utförda 
leverantörsvärderingar 
10%. Anbudsgivarens kvalitetssystem och tidigare projektrevisioner 
10%. Anbudsgivarens miljöledningssystem och tidigare 
projektrevisioner 
 

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. 

 

AFC  ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
UTFÖRANDEENTREPRENAD 
AFC.1  Omfattning 

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. 

AFC.11  Kontraktshandlingar 
Erhållen beställningsskrivelse gäller som kontrakt. 

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. 
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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. 

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

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. 

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.  

AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
Entreprenören ansvarar för samordning av sina arbeten och sina 
underentreprenörers arbeten. 

AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 
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AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

Befintliga infarter till fastigheter får ej avstängas om inte annan godtagbar 
infart anordnats eller annat avtalats med fastighetsägaren. 

AFC.14  Skydds- och säkerhetsföreskrifter 
Entreprenören skall upprätta objektanpassade planer för trafik och 
elsäkerhetsarbetet. 
Planerna skall godkännas av beställaren. 

AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 
När arbete sker på väg skall samtlig personal som berörs ha utbildning i 
Arbete på väg. Det åligger entreprenören att informera personalen om 
dessa bestämmelser. 
 

AFC.161 Tillstånd från myndigheter 
Beställaren handlägger alla markfrågor inom det aktuella området. 
Entreprenören skall i förväg meddela beställaren vilken dag han beräknar 
igångsätta entreprenadarbetet. 
Igångsättnings tillstånd beräknas föreligga vid arbetsstart. 

Beställaren svarar för erforderliga ansökningar om tillstånd. 
AFC.163 Överenskommelser m m 
AFC.171 Anmälningar till myndigheter 
 
AFC.172 Anmälningar till beställaren 

Till beställaren skall meddelas: 

• Namn och telefonnummer till arbetsledaren 

• Alla förändringar som uppkommer under byggets gång. 

AFC.21  Kvalitetsangivelser 
AFC.22  Underentreprenörer 

Val av underentreprenör skall vad beträffar tekniskkompetens godkännas av 
beställare. Byte av godkänd underentreprenör får ej ske utan beställaren 
medgivande. 

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 påstämplad 
”BYGGHANDLING”. 
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AFC.25  Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden. 
Entreprenören skall upprätta och anslå en arbetsmiljöplan enligt 
AFS 1999:3. 
Entreprenören skall upprätta en plan för avfallshantering  
Entreprenören upprättar:  

– relationshandlingar. Dessa levereras  i digitalform samt 1 omg      
arkivbeständigt papper, 2 omg.  papper vara en omg. i A3-format  

– samordnad Drifts- och underhållsinstruktion för hela projektet i 
digitalform och 2 omg. i pappers form. 

– en pärm ”Överlämnande Pärm” med följande innehållsregister. Se 
bilaga 1 

Entreprenören skall ombesörja och bekosta erforderliga 
sakkunnighetsintyg såsom Säkerhetsbesiktning, brandskydd, etc. 

 
AFC.26  Varor m m 
 
AFC.311 Beställarens ombud 

Beställarens ombud under entreprenadtiden är: 

Andreas Asplund 
Vägverket region norr 
971 25  LULEÅ 
Tel: 0920-243749 
Mobil: 070-3220030 

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, kostnaden för detta skall ingå i anbudet. 
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. 



Beställare: 

Vägverket region norr 
 

Dokumentnamn/Kapitelrubrik 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Generalentreprenad 

Kapitelbokstav/Sid
nr 

Bilaga 9 
11 (25) 

Datum 

2003-12-16 
Projektnamn 

GC-väg Älvsbyn 
Projeknr 

BD-
10615-
94 

 

 
Examensarbete YTH 

Version nr 1.2 Datum:2003-12-16 

 

AFC.321 Kvalitetsansvarig enl PBL 
Entreprenören skall utse kvalitetsansvarig. 
 

AFC.34  Miljöledningssystem 
  VÄGVERKETS MILJÖPOLICY 
  Syfte 

Vägtransportsystemet skall utvecklas så att miljö, hälsa och välfärd inte 
äventyras nu eller i framtiden. Vägverkets miljöpolicy lägger grunden för 
att vägtransportsystemet inklusive vår egen verksamhet utvecklas mot en 
acceptabel klimatpåverkan, en hållbar energiförsörjning, hållbara utsläpp av 
föroreningar, acceptabla bullernivåer, en hållbar hushållning med 
naturresurser samt en infrastruktur anpassad till natur och kulturmiljön 

  Förhållningssätt 
Vi skall  
Använda skonsamma metoder för väghållning och övrig verksamhet. 
Kritiskt pröva all användning av skadliga och naturfrämmande ämnen. 
Lokalisera och utforma vägar, broar och andra anläggningar i harmoni med 
omgivningen och se till att de uppfyller höga krav på gestaltning. 
Bevara särskilt värdefulla kultur- och naturmiljöer. 
Samverka med medborgare, näringsliv, andra myndigheter och 
organisationer, samt tillvarata deras kompetens, engagemang och vilja till 
ansvarstagande. 
Hantera miljöfrågorna på ett öppet, seriöst och kompetent sätt. 
Ständigt förbättra oss. 

  Ansvar 
Vägverket ansvarar för både den egna verksamhetens och hela 
vägtransportsystemets miljöpåverkan. 
Varje chef och medarbetare har ansvar för den egna verksamhetens 
miljökonsekvenser. 
Miljöarbetet skall bedrivas som en integrerad del av övrig verksamhet. 
Som central förvaltningsmyndighet med sektorsansvar för hela 
vägtransportsystemet har Vägverket ett övergripande ansvar för 
vägtransportsystemets miljöpåverkan och skall följa upp och driva på en 
miljöanpassad utveckling. Detta innebär även en skyldighet att verka för 
förbättringar i transportsystemet som helhet när detta är befogat av 
miljöskäl. 
Som väghållare är Vägverket ansvarigt för miljöpåverkan och störningar 
från det statliga vägnätet samt från väghållningen och transporterna på detta 
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vägnät. I detta ansvar ingår att den väghållning som Vägverket beställer 
skall uppfylla högt ställda miljökrav och att Vägverket skall uppmuntra 
entreprenörer att utveckla miljöanpassade produktionsmetoder. 
Som organisation ansvarar Vägverket för miljöhänsyn i all egen 
verksamhet. Vår dominerande ställning som väghållare medför stora 
möjligheter att driva på branschens teknik och metodutveckling i riktning 
mot ökad miljöhänsyn. 
Generaldirektören är ytterst ansvarig gentemot styrelsen för att 
miljöfrågorna beaktas i Vägverkets alla verksamhetsområden. 
Varje chef har ansvar för att miljöfrågorna beaktas inom hans eller hennes 
verksamhetsområde och skall arbeta för att medarbetarna får en ökad 
miljömedvetenhet, vad gäller både den egna verksamhetens och hela 
vägtransportsystemets miljöpåverkan. Vägverkets chefer har också ett 
särskilt ansvar som stilbildare. De skall eftersträva att i sitt ledarskap sprida 
miljömedvetande. I detta ingår att driva på och följa upp att denna policy 
efterlevs. 
Varje medarbetare skall känna till Vägverkets miljöpolicy och arbeta efter 
dess intentioner. 
 

 

AFC.3411 Beställarens miljöansvarige 
Beställarens miljöansvarige är  

Andreas Asplund Tel: 0920-243749 
 Mobil 070-3220030 
 Fax 0920-243940 
 E-post andreas.asplund@vv.se 

AFC.3412 Entreprenörens miljöansvarige 
Skall anges i anbudet. 
 

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). 
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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. 
 

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 
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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. 

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. 
 

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 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.. 
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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. 

AFC.3511 Beställarens kvalitetsansvarige 
Beställarens kvalitetsansvarige är  

Vägverket region norr Tel: 0920- 
 Mobil 070- 
 Fax 0920 
 E-post  

AFC.3512 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
Skall anges i anbudet. 

AFC.3521 Beställarens kvalitetsplan 
AFC.3522 Entreprenörens kvalitetsplan 

Entreprenören skall upprätta en kvalitetsplan som skall bifogas anbudet.. 
Slutligt fastställande av kvalitetsplan görs i samråd med beställarens 
projektledare. 

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

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. 
Följande projektgenomgångar kommer att hållas före byggstart. 
”Projektgenomgångsmöte” beställaren och entreprenören. 
”Genomgång av handlingar” beställare/beställarens projektörer och 
entreprenören /entreprenörens underentreprenörer . 
 

AFC.356 Provning 
Entreprenören ansvarar för att i god tid före slutbesiktning tillsammans med 
respektive underentreprenör utföra ett samordnat funktionsprov. 
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AFC.361 Samordning av arbeten 
Med ändring av AB 92 kap 3 § 12 föreskrivs: 
Att entreprenören övertager beställarens skyldighet att svara för 
samordningen. 

AFC.362 Samordning av installationer 
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. 
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. 
 

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. 
 

AFC.382 Byggmöten 
Byggmöten beräknas hållas en (1) gång/månad. 
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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. 

AFC.42  Igångsättningstid 
Senast 14 dagar efter beställning. 

AFC.43  Deltider 
AFC.44  Färdigställandetider 
AFC.45  Förändring av kontraktstiden 
AFC.511 Vite vid försening 
AFC.513 Vite vid skada på vegetation 

Vid skada på befintliga träd som skall behållas är beställaren berättigad att av 
entreprenören erhålla vite med 5000 kronor per träd. 

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.5411 Försäkring avseende beställarens befintliga egendom 
 
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 
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AFC.611 Ersättningar för ändringar och tilläggsarbeten 

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. 
Entreprenören skall avge à-priser enligt anbudsformulär. 
Timkostnad innehållande kostnader enligt AB 92 kap 6 § 7 punkt 2, 3, 4, 
6, 7, 8. 
För ändringar och tilläggsarbeten som utförs enligt principen för löpande 
räkning skall ersättningen beräknas på grundval av entreprenörens 
självkostnad ökad för AB 92 kap 6 § 7 punkt 8 med 15% räknat på 
punkten 1. 
Ersättning för AB 92 kap 6 § 7 punkt 2, 4, 6 och 7 skall ingå i AB 92 kap 6 
§ 7 punkt 8. 
På kostnader enligt AB 92 kap 6 § 7 punkt 5 utgår ersättning för 
entreprenörens kostnader (kostnader enligt punkt 1-4 och 6-8) genom 
påslag med 10%. 

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 tidsförlängning 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. 

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

AFC.62  Betalning 
Faktura får endast uppta arbeten som utförts då fakturan utställdes. 
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. 
Återstoden erläggs efter det att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. 

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

Vägverket region norr  
Box 809 971 25 LULEÅ 
Enligt AB 94 kap 6 §15. 

AFC.631 Säkerhet till beställaren 
Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller kreditförsäkring. 

AFC.711 Besiktningsplan 
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. 

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

AFH.41  Tillfällig elförsörjning 
Anslutningspunkt enligt överenskommelse med nätägaren. Entreprenören 
föranstaltar om och ombesörjer mätanordning. 
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AFH.42  Tillfällig va-försörjning 
Anslutningspunkt enligt överenskommelse med nätägaren. Entreprenören 
föranstaltar om och ombesörjer mätanordning för kallvattenservis. 

AFH.431 Telefon 
Entreprenören ombesörjer för anslutning av telefon på arbetsplatsen. 

AFH.432 Telefax 
Entreprenören skall ha anläggning för mottagning och 
sändning av telefax/mail på byggarbetsplatsen. Entreprenören 
skall meddela beställaren faxnumret resp mail adress 

AFH.433 Utrustning för datakommunikation 
Entreprenören skall ha anläggning för mottagning och sändning av e-mail 
på byggarbetsplatsen. Entreprenören skall meddela beställaren e-mail adress 

AFH.51  Skydd av arbete 
Entreprenören skall skydda eget färdigt arbete om det kan skadas genom 
förslitning under entreprenaden. 

AFH.52  Skydd av ledning, mätpunkt mm 
Entreprenören skall begära av ägare till angiven ledning at på platsen ange 
dess läge före arbetet som kan skada ledningen och samråda om lämplig 
skyddsåtgärd. 
Om ledning e d som inte angetts påträffas, skall entreprenören rådgöra med 
beställaren och i förekommande fall med vederbörande ägare till ledning 
om erforderlig åtgärd. 
Väl fungerande försäkringsmarkeringar (röd hage) skall finnas vid mät- och 
fixpunkter. 
 

AFH.53  Skydd av vegetation 
Det åligger entreprenören att hos Länsstyrelsen skaffa information om 
belägenhet av fridlyst flora så att denna inte skadas eller förstörs vid 
dikningsarbeten o dyl. 
För att undvika skada skall entreprenören skydda träd, buskar och andra 
växter som skall bibehållas. Detta gäller i förekommande fall såväl stam och 
rotzon. 

AFH.55  Skydd av egendom 
Entreprenören skall skydda byggnad eller anläggning som kan skadas av 
arbetena. 
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AFH.62  Arbetarskyddsanordningar 
Om entreprenören för in farliga ämnen på arbetsplatsen eller utför arbete 
som medför hälso- eller olycksrisk, skall denne i förväg informera ansvarig 
för samordningen av arbetarskydd om detta samt anordna erforderliga 
skydd. 

AFH.81  Mätutrustning 
AFH.91  Skyltställning och orienteringstavla 

Entreprenören tillhandahåller belyst skylt inkl. skyltställning för beställaren. 
Utformning skall ske i samråd med beställaren. 
Beställarens skylt, min 2000x1000 mm (bxh) utförs och bekostas av 
entreprenören. 
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. 

 

AFJ  ALLMÄNNA ARBETEN 
AFJ.113 Transport som tillhandahålls 

Entreprenören tillhandahåller maskin för lossning av gods på arbetsplatsen. 

AFJ.3  Ursparning, håltagning och igensättning 
 
AFJ.6  Efterlagning 

Entreprenören skall utföra efterlagning på den egna entreprenaden. 
 

AFJ.72  Renhållning 
Entreprenören svarar för renhållning av arbetsområdet samt källsortera och 
ombesörja bortforsling av material inkl ev. tippavgifter. 

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. 

AFJ.8  Utsättning 
All utsättning åvilar entreprenören.
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11 Avverkning och röjning 
Avverkning och röjningsarbeten utförs inom vägområdet. Innan arbetena 
påbörjas skall samråd ska med beställaren. 

12 Rivning 
Befintlig asfaltbeläggning från rivning eller sågning körs av entreprenören till 
ett av myndigheter godkänt avfallsupplag. Tipp- och mottagningsavgift 
bekostas av entreprenören. Ingen riven asfalt får läggas inom arbetsområdet. 

13 Flyttning och skydd 
Befintliga el-, tele- och VA- ledningar framgår av plan- och profilritningar. 
Vid schakt efter flyttning måste utmärkning beställas från respektive ägare. 
Skada som under entreprenadtiden uppkommer på vegetation som skall 
bevaras, skall omgående anmälas till beställaren för beslut om åtgärd som skall 
vidtas. 

14 Bank och skyddspålning 
15 Grundförstärkning för väg. Stabilisering, urgrävning mm 
16 Dike 
17 Terrasseringsarbete jord 

Jordarter och geotekniska förhållanden se bilaga (11) 
Vegetations massor skall borttransporteras av entreprenören med samråd med 
beställaren. 

18 Terrasseringsarbete berg, bergtunnel och förstärkning berg 
19 Fyllning mot konstbyggnad exklusive rörbro 
21 Dagvatten-,avlopps- och dräneringsledning i separat ledningsgrav 
22 Vattenledning i separat ledningsgrav 
23 Ledningar i gemensam ledningsgrav 
24 Brunn 
25 Trumma, rörbro och skyddsledning 
26 Grundförstärkning och bergarbete för ledning, brunn, trumma och 

rörbro 
27 Armatur 
28 Övrig ledning 
29 Övrig yt- och grundvattenåtgärd 
31 Obundet förstärkningslager 

Förstärkningslager skall utföras enligt de krav som ställs i ATB VÄG 2003. 
32 Skyddslager 
33 Obundet bärlager och grusslitlager 

Bärlager skall utföras enligt de krav som ställs i ATB VÄG 2003. 
34 Kantstöd, ytlager, stöd- och skyddsmur 
35 Trafikanordning, sidoanläggning 

Entreprenören skall upprätta och redovisa trafikanordningsplan för beställaren. 
Fundament och stolpar skall vara av Vägverket godkänd typ. 

36 Skyddsanordning 
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37 Stationär trafikbelysning och trafiksignaler 
38 Kabelgrav och kabel 
39 Installation i tunnel 
41 Massabeläggning 
42 Ytbehandlingar 
43 Bärlager av indränkt makadam 
44 Övrigt beläggning 
45 Cementbundet lager 
49 Vägmarkering 
51 Konstbyggnad 
52 Reglering av schaktnings- och fyllningsarbete för konstbyggnad 
54 Stål för konstbyggnad 
55 Armering och betong för konstbyggnad 
61 Massabeläggningar 
62 Ytbehandlingsslitlager 
63 Bärlager av indränkt makadam 
64 Försegling 
65 Övrigt beläggning 
69 Vägmarkering 
71 Bro 
76 Stödmur 
79 Övrigt 
91 Kontorsutrymme 
92 Besiktning 
93 Dokumentation 
94 Teknisk dokumentation 

Utförs för hela objektet. 
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1. Allmänt 
1.1 Förutsättningar 
1.11 Huvudanbud 

Då mått inte är angivet för en konstruktionsdel på en förslagsritning gäller 
kraven på utformning m.m. som följer av kraven i Bro 2002. 

1.2 Allmänna krav 
1.22 Arbeten som berör väg-, järnvägs- och sjötrafik 
1.221 Vägtrafik 

Vägtrafiken ska under entreprenadtiden kunna passera bron. 

2. Lastförutsättningar 
2.32 Gång- och cykelbana 

Gång- och cykelbana ska inte antas framdeles bli belastad som körbana. 

4. Betongkonstruktioner 
4.1 Överbyggnad 
4.11 Kantbalkar 

Ursparing för räckesståndare ska utföras enligt Bro 2002, § 44.33 
4.2 Elektrokemisk potentialmätning 

Ingen anslutningpunkt för elektrokemisk mätning. 
4.5 Miljöklass 
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6. Brodetaljer 
6.12 Plint för räckesståndare skall förses med tätskikt typ asfaltmastix se även Bro 

2002 § 61.2 
7. Brodetaljer 
 
7.4 Skyddsanordningar 
7.41 Utformning 

7.411 Räcken ska utföras enligt vv:s standardritning. 

7.412 Räcke som skiljer av fordonstrafik och gång-cyckeltrafikanter på vägbro ska 
förses med stänkskydd. 

7.414 Infästning av räckesståndare invid övergångskonstruktion i landfäste och 
vägbank utförs i princip enligt ritning nr 583:2T-c, rev C. 

7.415  Mellan körbana och gång-cykelbana anordnas broräcke enligt Bro 2002 §  
 
7.5 Trafikbelysning m.m. 

Se Bro 2002, 75.12. 
Omfattning 
Befintlig belysning skall användas. 
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6 Elanläggningar 
Entreprenaden omfattar belysning i den omfattning som framgår av handlingarna. 

Elanläggning skall utföras enligt gällande föreskrifter, normer och standard. I 
entreprenaden ingår materialleveranser och installationsarbeten i och ovan mark, 
schaktning och återfyllning av kabelgravar samt schaktning, sättning och återfyllning 
av fundament. 

Material och mängder enligt mängdförteckning och denna beskrivning. 

 El- och teleförsörjning 
 Elleverans och elservis 

•Elleverantör är Vattenfall Norr nät AB 

•Elkraften levereras med systemspänningen 400/230v 50 Hz 

 Samförläggning 
Samråd med elleverantör, teleleverantör och berörd projektör i de fall det är aktuellt 
med samförläggning av kablar för el och tele i mark. 

 Omläggning 
Omläggning av befintliga ledningar ombesörjes av respektive ledningägare. 

A Märkning, provning, dokumentation m m 
A7 Märkning, provning m m 
A7.2  Märkning 

All märkning ska göras enligt handlingar och i samråd med beställaren. 

Manöverledning och plint ska märkas enligt norm. Skylt ska placeras så att dess 
budskap klart framgår och så att den lätt kan avläsas även när anläggningen är i drift. 

A7.2612 Märkning av kabelskåp 
Skylt för beteckning av kabelskåp ska anbringas på centralskåpets framsida. 

A7.2615 Märkning av apparatskåp 
 Märkning av belysningscentraler 

Skylt för märkning av komponent i belysning och gruppcentral ska ha texthöjd av 
minst 5 mm. 

Föreskrifter om märkning i avsnitt A7.2613 (i EL AMA 83) gäller. 

Samtliga kablar skall märkas av el-entreprenören. 

 
A7.2641 Märkning av kablar och ledningar i mark 
 Kablar 

Ledningar med flera ledare ska vara utförd med märkning enligt 
starkströmsföreskrifterna och gällande SEN. 

Kablar i stolpe märks med el-tejp enligt följande: 
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• Röd tejp kabel till vänster 

• Blå tejp kabel till höger 

Vid färgmärkning enligt ovan så skall man titta på stolpen från vägen. 

Beträffande markering av elledningar i mark med plastband, se J3.43. 

A7.2659 Märkning av platsutrustningar belysningsstolpar, armaturer och 
anslutningsobjekt 
Armatur skall märkas med symbol för märkning av trafikarmaturer Medföljer normal 
armaturen. 

A7.267 Skyltar, märkband o d – el 
A7.2671 Skyltar – el 

Montering på löstagbart lock ska undvikas. 

A7.4 Injustering och provning 
A7.46 Injustering och provning – el 
A7.463 Injustering och provning – belysning, elvärme, motordrift 

Samtliga lampor ska lysa vid överlåtande av anläggning. 

Isolationsmätningsprotokoll ska överlämnas till beställaren. 

A8 Teknisk dokumentation 
A8.2 Bygghandlingar – el 

Entreprenören utför och bekostar de detaljritningar och arbetsskisser, som han anser 
sig behöva för att klarlägga detalj och funktionsutförandet av arbetsdelar. 

A8.361 Underlag för relationshandlingar – el 
A8.3613 Underlag för relationshandlingar – belysningt 

På ritningskopior redovisade avvikelser ska göras med röd färgpenna. 

A8.362 Relationshandlingar – el 
A8.3623 Relationshandlingar – belysning 
 Relationshandlingar 

Relationshandlingar ska godkännas av beställaren. 

Relationshandlingar ska överlämnas senast vid slutbesiktning i 2 st omgångar och 
bekostas av entreprenören. 

A8.462 Driftinstruktioner – el 
A8.4623 Driftinstruktioner – belysning 

Driftinstruktioner skall överlämnas i 2 exemplar senast i samband med slutbesiktning. 

Dessa skall bl.a. innehålla faktablad på fundament, stolpar, armaturer. 

 

B Förarbeten, hjälparbeten, schakter m m 
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B1 Undersökning, provarbeten, inmätning 
 
B1.13 Geotekniska förhållanden 

Se geotekniska rapporten. 

B1.3  Inmätning, utsättning, avvägning 
 Stolpfundament 

Utsättning av läge för stolpfundament ska utföras av entreprenören i samråd med 
beställare. 0.6 meter från väg dock ej i dikesbotten 

 Utsättning (Markering) 
Utsättning av läge för kabelgrav ska utföras av entreprenör i samråd med beställaren 
och i förekommande fall även med ägaren till närliggande eller annan berörd ledning. 

B1.32 Inmätning och avvägning av befintlig ledning 
Entreprenör skall senast 10 dagar, innan arbetet påbörjas, skriftligen hos 
ledningsägaren begära markering av dennes ledningar med kännedomskopia till 
beställaren. 

B2 Hjälparbeten 
B2.23 Tillfälliga trafikanordningar 

Eventuell tillfällig trafikanordning skall utföras enligt Vägverkets anvisningar. 

B2.232 Tillfällig vägbelysning 
Ingen tillfällig belysning erfordras. 

 

B3 Flyttning, rivning, demontering m m 
B3.1  Flyttning (tillvaratagande) 

Iaktta mätregler i MR 94 Mark och de koder som gäller för markarbeten. 

B3.112 Flyttning av stolpe 
Se belysnings ritning. 

B3.122 Flyttning av elledning – mark 
B3.2 Rivning, demontering m m 

Vid rivning av befintlig belysning skall armaturen först skiljas från stolpen. Rivet 
material, är väghållarens egendom och skall av entreprenören transporteras till av 
väghållaren angiven plats. 

 

B3.212 Rivning av stolpe 
Se belysningsritning. 

B5 Jordschakt 
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Entreprenör ska kontakta beställaren om markförhållandena avviker från redovisade 
förutsättningar. 

B5.3  Jordschakt för ledning 
B5.32 Jordschakt för elledning 

Jordschakt ska uppfylla kraven enligt SS 424 14 37 ”Kabelförläggning i mark” och 
utföras enligt EBR-standard KJ:41 ”Kabelförläggning”. Kabelgravstyper ska utföras 
enligt i mängdförteckning angivna typer. 

Kabelgrav som är parallell med vägens längdriktning förläggs i möjligaste mån mellan 
stolpfundament och vägrenskant.  

Vid brytpunkt skall avrundning av kabelgrav ske så att kablar kan förläggas med minst 
de radier som kabelfabrikanten föreskriver. 

B5.44 Jordschakt för fundament för stolpar. 

B6 Bergschakt 
Entreprenör ska kontakta beställaren om markförhållandena avviker från redovisade 
förutsättningar. 

C Fyllningar, förstärkningar, pålverk m m 

C2 Fyllningar m m för ledning 
C2.2  Fyllning för ledningsbädd 

Vid återfyllning får massorna ej vara tjälade eller innehålla stenar med större diameter 
än 100 mm. Återfyllningen skall komprimeras väl. 

C2.4  Kringfyllning 
C2.42 Kringfyllning för elledning 

Kringfyllning (skyddsfyllning) ska uppfylla kraven enligt SS 424 14 37 
”Kabelförläggning i mark”. Kabelgravstyper ska utföras enligt EBR-standard KJ 41 
”Kabelförläggning”. 

C2.46 Kringfyllning för fundament för stolpar, transformatorer m m 
Fundament ska grundläggas på väldränerad ledningsbädd. 

Kring fundament ska återfyllning utföras med packningsbart friktionsmaterial med 
största stenstorlek 65 mm. Vid kabelgenomföring ska återfyllning utföras enligt KJ:41 
”Kabelförläggning”. 

C2.5 Resterande fyllning 
D Marköverbyggnader, markkompletteringar m m 
D6 Markkomplettering 
D6.1 Fundament i mark 
 Stolpfundament och stagförankring 

Fundament för belysningsstolpar ska dimensioneras efter aktuella markförhållanden. 

Fundamentets överyta ska vara fri från jord m m. 
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Fundament ska orienteras så att armatur och stolplucka får avsedd riktning. 

Kabelintaget ska riktas mot kabelgraven. 

Fundament för eftergivlig stolpe som inte står i skydd av vägräcke, eller dylikt ska 
placeras så att inte någon del av fundamentets horisontala överyta blir belägen högre än 
0,10 m över färdig mark. 

Fundament ska utföras med erforderligt utrymme för kablar. 

D6.131 Fundament för belysningsstolpe 
Hål för kabel i fundament ska vara väl avfasad så att kabel inte skadas av vassa kanter. 
Betongrester i hål ska avlägsnas. 

J. Elkanalisation, elledningar 
J2 Förläggningsmateriel m m 
J2.4  Stolpar, master, rörarmar 
J2.411 Belysningsstolpar 

Belysningsstolpar skall upprättas i den omfattning som framgår av belysningsritningen. 
Stolparna skall skyddsjordas genom med stolpgodset fast förbunden skruvanslutning. 
Min area 10 mm² 

J3 Rör, genomföringar m m för elledning 
J3.4 Skydd av elledning i mark och under byggnad (hus). 

Kabelmarkeringsskylt ska sättas upp vid brytpunkter och rörgenomgångar i väg och för 
övrigt där läge av rör eller jordkabel inte är uppenbart. 

Vid korsning med andra ledningar i mark behöver inte korsningsstället markeras. 

J3.41 Skydd av elledning i mark 
J3.43 Markering av elledning i mark 

Beakta anvisningar i EBR –standard KJ 41. 

J4 Ledningar, kablar m m 
J4.2 Ledningar och kablar i krafttekniska anläggningar 

Hantering och förläggning av ledning och kabel ska ske enligt tillverkarens 
anvisningar. 

Vid förläggning får tillåtna dragkrafter inte överskridas. 

Vid förläggning ska noggrant kontrolleras att öglor som kan skada kabeln inte uppstår. 

Kabelförläggning intill fundament får inte ske innan fundament är satt och återfyllning 
(väl packad) är utförd till den nivå på vilken kabeln ska förläggas. 

Kabel får inte förläggas helt sträckt. 

Beakta elledningens avstånd till eventuella längsgående va-ledningar, 
fjärrvärmeledningar, teleledningar m m. 

J4.22 Installationskablar 
 I skyddsfyllning 
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Lågspänningskablar ska ligga i samma nivå i kabelgrav. 

 Montering i stolpar och broar 
Invändig ledning får inte skarvas. Skarv av utvändig ledning får endast ske i 
kopplingsdosa. 

Före dragning av invändig ledning ska kontrolleras att vassa kanter är avlägsnade. 

Vid förläggning ska kabeltillverkarens anvisningar om tillåtna dragkrafter och minsta 
böjningsradier på ledningarna följas. 

Vid förläggning ska kontrolleras att öglor som kan skada ledningarna inte uppstår. 

Vid genomföringar ska ledning skyddas med bussning enligt norm. 

Vid utvändig förläggning ska ledning fästas med korrosionsbeständig klammer. 

Vid invändig förlagd ledning ska ledningen mellan säkring och armatur ha en extra 
längd av 0,5 m, så att armaturen lätt kan bytas. 

V Apparater, maskiner m m i elektriska system 
V1 Kopplingsutrustningar 
V1.14 Lådkapslade centraler m m 
V1.141 Kapslade centraler 
V1.142 Beröringsskyddade centraler 

Gruppcentraler (stolpcentraler och centraler i broar) Varje armatur för vägbelysning 
ska avsäkras i gruppcentral. 

Varje armatur ska om möjligt anslutas till separat säkringssockel. Varje armatur ska 
anslutas med separat skyddsledare. 

Gruppcentral ska när lucka öppnats, vara beröringsskyddad i lägst kapslingsklass IP 
2x. När lucka är tillsluten ska gruppcentral vara i beröringsäkert och strilsäkert 
utförande i lägst kapslingsklass IP 43. 

Gruppcentral i ledande material ska skyddsjordas. 

Gruppcentral ska vara försedd med lucka med låsanordning som manövreras med 
speciell nyckel. Lås får inte kunna öppnas med skruvmejsel, mynt eller liknande. 

Säkringslåda ska vara försedd med: 
• fästanordningar för montering av gruppcentral och framtida komponenter samt 

jordningsanslutning. 

• flänsöppning för montering av standardfläns eller gängade hål för 
ledningsförskruvningar. 

• distanselement och anordningar för infästning av låda till aktuellt underlag. 

6 A snabb säkring skall användas för avsäkring av armatur. 

V3 Ljusarmaturer, lamphållare m m 
Beträffande allmänt utförande se SS-EN 60 598-1 

V3.1 Ljusarmaturer 
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V3.14 Väg- och gatubelysningsarmaturer 
Beträffande krav se SS-EN 60 598-2-3 

Lamphus för sluten armatur med optik ska lägst uppfylla kraven för kapslingsklass IP 
54. 

I tunnel, vägport o d, där rengöring avses ske genom spolning av vatten eller 
rengöringsvätska ska armatur vara utförd så att den uppfyller kraven för kapslingsklass 
IP 65. 

Armaturer och upphängningsanordning ska vara utförd så att istappsbildning försvåras. 

Armaturhus och alla utvändiga detaljer ska vara utförda i korrosionsskyddat material. 
Detta innebär att om stålplåt används ska denna minst vara varmförzinkad. 

För aluminium gäller att yta ska vara tät och eloxering utförd minst i klass AA 15, 
vilket innebär 15 my skikttjocklek enligt SS ISO 7599. Som alternativ till eloxering av 
armaturhus kan industrilackering med exempelvis primer och tvåkomponentlack eller 
kromatering och pulverlackering godtas. 

Utvändigt beslag som utsätts för nötning ska vara av rostfritt stål eller likvärdigt 
material. Aluminium som uppfyller krav enligt föregående textstycke godtas. Utvändig 
skruv, nit och gångjärn ska vara utförda i rostfritt stål eller från korrosionssynpunkt 
minst likvärdigt material. 

Skruv och andra detaljer i armatur ska minst vara elförzinkade och kromaterade. 

Om armaturhus utförs i plast ska denna vara krackeleringssäker och uv-stabiliserad 
samt ha hög väderbeständighet. 

Packning ska vara åldringsbeständig och får inte missfärga kupan. 

Armatur avsedd för montering på lägre höjd än 2,3 m ska ha lamphus och 
kopplingsutrymme anordnat så att dessa är öppningsbara enbart med verktyg. Armatur 
avsedd för montering på högre höjd, bör ha lamphus som är öppningsbart utan verktyg. 

Kupa ska vara fixerad vid armatur genom exempelvis gånjärn som hindrar kupa att 
falla. 

Armatur ska vara försedd med avlastningsklämma för inkommande ledning. 

Armaturs anslutningspunkt ska ha varaktig och tydlig märkning bestående av 
beteckning för fas och nolla. I de fall armatur är utförd utan extra isolering och i 
ledande material ska den ha skyddsjordning. 

Kopplingsplint ska vara så utförd att intern ledning inte lossnar när yttre ledning 
ansluts. 

I armatur för lampa med separat tändapparat (exempelvis högtrycksnatrium) ska 
ledning mellan tändapparat och lamphållares bottenkontakt jämte anslutningspunkt där 
högspänning förekommer ha en isolation som klarar förekommande spänning. 

Armatur av metall utan extra isolering ska skyddsjordas genom en skyddsledare 
förlagd från stolpcentral eller avgrening från hängspiralledning till armaturs 
anslutningspunkt för skyddsjordning. 

Armatur ska monteras enligt tillverkarens anvisningar. 
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På armatur ska tydligt anges för vilken lamptyp ( t ex intern eller extern tändare) och 
lampstorlek armaturen är avsedd för. 

Strålkastare ska uppfylla kraven enligt SS-EN 60 598-2-5. Dessutom gäller föreskrifter 
under V3.14. 

V3.2 Lamphållare 
Lamphållare ska uppfylla krav som ställs i gällande norm. 
Lamphållare för E 27 och E 40 ska vara försedd med kraftig svarvad eller gjuten gänga 
som nitas eller skruvas fast till lamphållare. Övre delen av gängan ska vara utkragad. 

Anslutning av nolledare ska ske direkt till gänga, s k ansluten gänga. 

Lamphållares bottenkontakt ska vara kraftig och försedd med robust fjäder samt vara 
fixerad i sidled. 

Lamphållare av bajonettyp ska vara kraftig och utförd så att den tål förekommande 
mekaniska och termiska påkänningar. 

Lamphållare i armatur för högtrycksnatriumlampa och annan ljuskälla där högspänning 
förekommer ska vara provad för förekommande spänningar. 

Lamphållares bottenkontakt ska anslutas till fas. Lamphållares fastsättning ska vara 
stabil och så utförd att lamphållare inte vibrerar då lampa iskruvats. 

V3.31 Förkopplingsdon 
Förkopplingsdon ska vara utförda enligt gällande norm och bör vara monterade på 
insatsplåt. 

V3.5 Ljuskällor 
Lampor ska vara utförda enligt gällande norm. Samt passa ihop med driftdonen i 
armaturen. 

V3.531 Kvicksilverlampor 
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 Arbete95 Läge MF95Enhet Reglerbarkod Mängd 

111.21 Diameter: > 100 - 300 mm   st R 1 

112.1 Typ: Sly röjning   m² R 1 

113.1 Brytning av stubbe   st R 1 

132.11 Diameter: > 100-200 mm Typ: Lövträd   st R 1 

133.111 Dim: 400-1000   st   4 

138.111 Inklusive fundament   st   4 

161.3 Schaktarea > 2.0 - 4.0 m²   m   1913 

171.1 Terrassering     m³ (tf)   4098 

171.71 Tjocklek 100 mm   m³ (tf)   1014 

171.81 Tjocklek 100 mm   m³ (tf)   1014 

173.1 För bankfyllning   m³ (ta)   3547 

174.511 Med material från väglinjen, tillägg till konto 171.1/181.1   m³ (ta)   1452,422 

213.11 /Schaktdjup: 2,5-3 m/Ritning nr: V01-V04/   m   134 

216.111 Antal rörsträngar: 1   m   227 

241.113 Brunnshöjd: 1,5-3 m. Schaktdjup: --- / Ritning nr: V01   st   2 

241.4211 Brunnshöjd: 1,5-2 m. /Schaktdjup: --- m/Ritning nr: V01-V04/   st   6 
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 Arbete95 Läge MF95Enhet Reglerbarkod Mängd 

247 Justering av befintlig brunn och betäckning     R 1 

252.111 /Schaktdjup: 1-2 m/Ritning nr V03-V04/   m   16 

331.11 Tjocklek 80 mm   m²   312 

331.12 Tjocklek 415 mm   m²   2252 

339.11 Normalsektion/Ritning nr: P01-P04   m³ (ta)   221,55 

361.193 Ståndaravstånd 1,8 m   m   470 

361.211 Enkelsidigt stålbalksräcke W-profil utan tvärbalk (EU)   st   6 

361.3 Typ Broräckesavslutningar   st   6 

371.1 Typ: Belysningsfundament E 77 782 31   st   40 

372.221 Typ: E xx xxx xx---  Längd: 3,5 m   st   40 

374.11 Typ: Thorn Strata QE 80/50    st   40 

382.11 Typ: SE- NIXE U5G*10    m   1285 

515 GC-Port(se ritning GC01-GC02)  st  1 

52 Schaktning i torrhet   m³ (tf)   1252,353 

611.1232 Största nominella stenstorlek: 16 mm   m²   3380 

71.1260.5 Stänkskydd-komplettering   st   150 
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Sammanfattning 
 Denna rapport är utarbetad av en grupp studenter som läser Yrkes Teknisk Högskoleutbildning 
med inriktning väg och anläggningsteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Där skall ett 
examensjobb utföras mot slutet av utbildningen. Projektet omfattar en gång- och cykelväg med 
längden 1,5 kilometer (km) i Älvsbyn. Uppdragsgivare är Vägverket Region Norr. 
Vägverket har uppmärksammat trafiksäkerhetsproblem för de oskyddade gång- och 
cykeltrafikanterna längs riksväg 94, sträckan mellan Älvsbyn och Norra byn. Det är mycket trafik 
och på senare tid har en del olyckor inträffat på den aktuella vägsträckan. Vägverket har för avsikt 
att separera gång- och cykeltrafikanter från den övriga trafiken för att höja trafiksäkerheten. Bland 
Vägverkets kriterier så var kostnaden prioritet ett. Efter omprioritering av kriterierna tar vårt 
lösningsförslag främst hänsyn till att trafiksäkerheten skall höjas inom en förutbestämd vägkorridor. 
Som en del i att skapa en trafiksäker situation valdes en gång- och cykelport under väg 374, så att 
de oskyddade trafikanterna inte skulle behöva blandas med de övriga trafikanterna i den hårt 
trafikerade korsningen mellan väg 374 och riksväg 94. Vi ansåg att den farligaste sträckningen är 
bron över Piteälven. Där valdes en avsmalning av bron, för att gång- och cykeltrafikanterna ska få 
en egen passage över bron. Detta för att kunna hålla en rimlig kostnad. Anläggning av en ny bro för 
gång- och cykel trafikanter eller en breddning av den befintliga bron ansågs som en för stor 
kostnad. Projektets totala kostnad beräknas till 3,4 miljoner kronor. 
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