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Förord 

Jag vill tacka Piteå Hamn för att jag har fått göra min VFU hos dem. Jag vill rikta ett speciellt 

stort tack till min handledare och mentor under min praktik, Lars Wikström. Som gett mig 

rum att jobba självständigt vilket har lett till att jag lärt mig oerhört mycket. Vidare vill jag 

rikta ett stort tack till Lars Hannu på Norconsult för CAD-hjälp och Jonas Inwall på WSP för 

tips och möjligheten att plotta ut ritningar.   
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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar den utredning och projektering som jag gjort över en 

uppställningsplats på Haraholmen som Piteå Hamn befogar över och valt att kalla ”Plan 12”. 

Min utredning sträcker sig till att undersöka vilka fordon och ekipage som ska verka på denna 

plan, ge förslag på ett antal olika överbyggnader och projektera fram ritningar med 

höjdsättning över planen tillsammans med diken, vattenavrinning och anslutningsvägar.  
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Förklaringar 

 

CAD- Computer Aided Design, datorbaserad konstruktion och design. 

 

TERRÄNGMODELL- En modell med nivåkurvor som används  

 

SURFACE- Yta som baseras på data innehållande höjdpunkter tillsammans med x,y 

kordinater 

 

DWG-FIL –Filformatet som används främst för Autocad-baserade program så som Civil 3D 

 

FEATURE LINE – Ett linjeverktyg som man kan sätta in höjder med valfritt mellanrum som 

stöd för att skapa en yta.  

 

SURFACE LEVEL LABEL – Punkter som kan placeras på valfri plats på en vald yta som 

då uppvisar plushöjden för den valda punkten 
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1. Projekt 

1.1 Bakgrund 

Under min utbildning Samhällsbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet ingår det i 

utbildningsplanen att studenten ska göra en 10 veckors praktik, även kallad 

verksamhetsförlagd utbildning som förkortas VFU. Under min VFU har jag fått i uppdrag av 

Piteå Hamn att hjälpa till att framställa markritningar över en uppställningsyta av lågvärdigt 

gods. Uppställningsytan har fått namnet plan 12. Planen är nu grovt iordningställd där 

trädfällning, avjämning och inmätning befintliga förhållanden är gjorda.  

1.1.1 Piteå Hamn 

Piteå Hamn är belägen ca 12km sydost om Piteå ute på Haraholmen. Piteå Hamn äger och 

förvaltar all infrastruktur på hamnområdet inklusive samtliga magasin.  Piteå Hamn är modern 

med god kapacitet både avseende godshantering och lagerutrymmen. Hamnen är utrustad 

med lyftkranar till olika ändamål för lastning/lossning av bland annat skogsprodukter, 

bulkgods, containerhantering och projektlaster. Hamnens stora flöden består av 

skogsprodukter. Primärt lossas containers, entreprenadmaskiner samt olika typer av 

projektlaster till gruv -och energinäringen. Förutom kraftliner lastas här sågade trävaror både 

på däck och i trailers samt tomma containers.  

 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka förhållandena för en uppställningsplats utanför hamnområdet och 

sedan projektera fram ett förslag på en ny överyta upp till beläggning tillsammans med 

vattenavrinning, diken och anslutningsvägar och framställa dessa i ritningsform. 
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Område för uppställning 

1.3 Frågeställning/ problem 

 

 Vilket håll ska planen luta åt? 

 Kommer det vara möjligt att leda bort allt vatten utan att det blir vattenansamlingar? 

  Vilken slags överbyggnad ska planen ha? 

  Vilka laster verkar på ytan?  

 Vad blir dimensionerande krafter? 

  Vilken sorts belysning ska finnas på planen.  

 Vad blir massdispositionen? 
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 Var ska det finnas infartsvägar?  

 Ska det vara ett slutet område?  

 Vilken livslängd ska vara dimensionerande?  

1.4 Begränsningar 

Jag har begränsat mig till att undersöka de grundläggande förutsättningarna för 

uppställningsytan för framtida användning i form av vilka laster som kommer att verka och 

vara dimensionerande, samt föreslå en rad olika överbyggnader och projektera fram 

markritningar för ett framtida förfrågningsunderlag. Min huvuduppgift har varit att få fram en 

bra överyta från befintlig mark och sedan inrikta mig på att få till en bra vattenavrinning och 

dimensionera nya och befintliga diken därefter.  

 

2. Metod 

2.1 Utredning 

2.1.1 Laster 

De ekipage som kommer verka på planen är en mobilkran med lyftkapacitet på 125 ton. En 

containertruck av typen Kalmar DRF 420 med en nettovikt av 65,5 ton. En CAT 980 som har 

en operativ vikt av 30 ton. Sen kommer det passera lastbilar med en maximal vikt av 60 ton. 

Den mobila kranen som eventuellt kommer att verka på planen har jag tillhandahållits ett 

produktblad över, där det tydligt framgår vilka laster som förekommer och den maximala 

lasten på stödbenen som ligger på 270 kN/m².  

En lastbil med maximalt 60 ton ligger på 10 tons axellast, det motsvarar alltså 98,1 kn per 

axel. För att räkna ut kN/ m² så måste vi ta reda på hur mycket av däcket som ligger mot 

marken. Enligt hur man räknar ut marktrycket från skogsmaskiner med en gammal och 

beprövad formel så motsvarar radien på ett däck den ungefärliga ytan som ligger mot backen. 

Vi räknar på ett standard lastbilsdäck av storleken 315/80–22.5”. Höjden på fälgen är 

22,5∙25,4= 571,5mm. Höjden på däcket är profilen gånger två (315∙0,8 )∙ 2= 504 mm. Totala 

höjden på däcket, diametern är 571,5+504 = 1 075,5 mm. Radien är alltså 1 075,5/2 = 537,75 

mm. Omvandlat till meter 0,538 m. Bredden på däcket är 315 mm alltså 0,315 m. Tar man då 
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radie∙bredden, dvs 0,538∙0,315 = 0,169 m² per 1 stycke däck. Det är 4 st. däck per axel, alltså 

4∙0,169=0,677 m² per axel. 98,1 kN per axel, för att få ut det i kN/ m² så tar vi 98,1/0,677= 

144 kN/ m² 

För CAT 980 så har vi en axellast av 30 ton, alltså 294 Kn. Den har två stycken hjul per axel 

av dimensionen 29.5x25” som har en diameter av 1,9 m och då blir radien 0,9 m. Bredden på 

däcket är 29.5”= 749 mm dvs. 0,749 m. Då blir anliggningen 0,749∙0,9= 0,67 m² per hjul. 

Vilket resulterar i 2∙0,67= 1,35 m² per axel. För att få det i kN/ m² så tar vi 294/1,35= 218 kN/ 

m²  

Containertrucken Kalmar DRF 420 har en lastkapacitet av 42 ton och en maximal vikt av 65,5 

ton. Jag gör bedömningen att på framaxeln kommer egenvikten av 23,5 ton ligga ca 55 % på 

framaxel och då blir maximala vikten 42+13= 55 ton. Dvs. ca 550 Kn. Efter att ha mätt 

däcken på plats så uppgår de på framaxeln till en diameter av 1,6 m och en bredd av 0,457 m. 

Anliggningen blir således 0,8∙0,46= 0,365 för ett hjul. För 4 st. hjul blir anliggningen 

4∙0,365= 1,46 m². För att få det i kN/ m² så tar vi 550/1,46= 376 kN/ m²   

Det blir alltså containertrucken som blir den dimensionerande faktorn. 
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Containertruck Kalmar DRF 420 

 

2.2 Överbyggnad 

2.2.1 Överbyggnadsförslag I 

Beräkningarna är gjorda med hjälp av kompendiet ”markstensbeläggningar för industriytor”. 

Containertrucken av typen Kalmar DRF 420 som används i hamnen har en ungefärlig axellast 

av ca 55 ton, men eftersom kompendiet endast behandlar antingen 10, 30 eller 90 tons 

axellaster så antar vi 90 tons axellast.  Detta förslag grundar också på värsta möjliga scenario 

där det gäller containerlaster staplade på varandra.  

Förutsättningar 

Trafiklast: Ytan används för uppställning av containrar och trafikeras 

huvudsakligen av en containertruck motsvarande Kalmar DRF 420 
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(ca (55) 90 ton på framaxel vid transport av maximalt lastad container). Totalt 

30–40 containrar per dag transporteras på ytan. Containrar placeras i 

block och staplas max 4 i höjd. Krossad betong ska 

användas som förstärkningslager. 

 

Trafikmönster: Oregelbundet trafikmönster. Dimensionera för fordonslast och 

kontrollera tjocklek med avseende på containeruppställning. 

 

Konstruktionstyp: Överbyggnad med krossad betong som förstärkningslager (typfall C). 

 

Terrass: SaSiMn. 

 

Antal dagar med trafik per år: 300. Klimatzon 3. 

 

Beräkningsgång 

 

1. Teknisk livslängd 20 år (n = 20). 

 

2. Osäkerhet råder om hur ytan kommer att trafikeras och den karakteriseras därför som 

transportväg (D = 1.0). På ytan som ska dimensioneras finns dock inga körfält eller 

trånga passager så spårbundenheten bedöms vara låg (C = 0.5). 

 

3. Ytan trafikeras till största del av 90-tons containertruckar med merparten av lasten på ena 

axeln, dvs. dimensionerande axellast = 90 ton. 

 

4. Ytan trafikeras till största del av 90-tons containertruckar vilket ger L10 = 0, L30 = 0 och 

L90 = 1. 

 

5. Uppgift om andelen fullastade fordon per fordonstyp saknas, antag dock att A = 1.0. 

 

6. Ytan trafikeras enbart av 90-tons containertruckar med merparten av lasten på ena 

axeln vilket ger B90 = 1.0 . 

 

7. Beräkna årsdygnstrafik per körfält (ÅDTk) 

ÅDTk = L10 × N10 × A10 × B10 + L30 × N30 × A30 × B30 + L90 × N90 × A90 × B90 

= 1 × 40 × 1.0 × 1.0 = 40 dimensionerande axlar per dygn 

 

8. Antal dagar med trafik per år m = 340. 
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9. Bestäm dimensionerande trafikbelastning Nind(90) 

Z = (m / 365) × C × D = (300 / 365) × 0.5 × 1.0 = 0.41 

Nekv = ÅDTk × 365 × n = 40 × 365 × 20 = 292 000 

Nind(10) = Nekv × Z = 292 000 × 0.41 = 120 000  

Dimensionerande trafikbelastning uppgår till ca 120 000 st. 90-tonsaxlar 

 

10. Enligt Tabell 13 motsvarar SiSaMn materialtyp 3 

 

11. Val av överbyggnadstyp enligt typfall C (överbyggnad med förstärkningslager av 

krossad betong). 

 

12. Tabell 4 (interpolering) eller Figur 19 ger förstärkningslagertjocklek = 670 mm 

(100 marksten, 30 mm sättsand, 150 mm obundet bärlager). 

 

13. Ytan används som containeruppställning, enligt Tabell 9 är minsta 

förstärkningslagertjocklek 1 720 mm. Överbyggnaden blir då: 100 marksten, 30 mm 

sättsand, 150 mm obundet bärlager och 1 720 mm förstärkningslager av krossad betong. 

 

14. Kontroll av minsta överbyggnadstjocklek med avseende på tjällyftning enligt Tabell 10 

ger att justering behövs ej. 

 

15. Bärlagret justeras från 150 mm till 80 mm enligt Tabell 12. Detta medför att total 

förstärkningslagertjocklek blir 1 720 + 70 = 1 790 mm. 

2.2.2 Överbyggnadsförslag II 

Trafiklast: Ytan (ca 33 000 m2) skall användas som lageryta för lågvärdigt gods. Ett antal 

transporter (fordonsvikt 60 ton) uppskattas till ca 10st per dygn. Uppskattningsvis 10st 

passager av 30 tons axlar per dygn. På ytan opererar även en tyngre containertruck för diverse 

omlastningar på ytan. 

 

Trafikmönster: I den mest kritiska sektionen (ca 25 x 25 m) trafikerar samtliga fordonstyper 

med full last (dock med relativt låg spårbundenhet). I den kritiska sektionen passerar samtliga 

fullastade transporter. 90-tonsaxeln passerar den kritiska sektionen ca 10 ggr per dag. 

Dimensionera kritisk sektion. 

 

Konstruktionstyp: Obunden överbyggnad, alternativ överbyggnad med krossad betong i 

förstärkningslagret (typfall A och B). 
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Terrass: SaSiMn 

Antal dagar med trafik per år: 300. Klimatzon 2 

 

Beräkningsgång 

 

1. Teknisk livslängd 20 år (n = 20). 

 

2. Osäkerhet råder om hur den kritiska sektionen kommer att trafikeras så vi antar att 

D = 1.0. På ytan som ska dimensioneras finns dock inga körfält eller trånga passager, 

så spårbundenheten bedöms vara låg (C = 0.5). 

 

3. Högsta axellast på ytan är 90 ton, dvs. dimensionerande axellast = 90 ton. 

 

4. Ytan trafikeras i omfattande grad av flera fordonstyper, dvs. både 90-, 30- och 10-tons 

axellaster. Tillskottet till dimensionerande trafikbelastning från samtliga fordon beaktas 

genom uppskattning av ekvivalent skadefaktor L10, 30, 90 för respektive fordons 

axellast enligt Appendix D. Ekvivalent skadefaktor. För obunden överbyggnad ger 

Tabell 5 L10 = 0.001, L30 = 0.05 och L90 = 1. 

 

5. Uppgift om andelen fullastade fordon per fordonstyp saknas, vi antar dock att 

A10,30,90 = 1.0. 

 

6. Ytan trafikeras av flera fordonstyper som samtliga skall beaktas i beräkningen. Efter 

utredning samt med ledning av Appendix I. Antal standardaxlar per tungt fordon 

uppskattas antalet tunga axlar (10 ton) per virkestransport uppgå till 5 per fordon (B10= 5). 

30- och 90-tons containertruckar med merparten av lasten på ena axeln ger B30,90 = 1.0 . 

 

7. Beräkna årsdygnstrafik per körfält (ÅDTk) 

ÅDTk = L10 × N10 × A10 × B10 + L30 × N30 × A30 × B30 + L90 × N90 × A90 × B90 

= 0.001 × 10 × 1.0 × 5 + 0.05 × 10 × 1.0 × 1.0 + 1 × 10 × 1.0 × 1.0 

= 0.05 + 0.5 + 10 = ca 11 axlar (90 tons) per dygn 

 

8. Antal dagar med trafik per år m = 260. 

 

9. Bestäm dimensionerande trafikbelastning Nind(90) 

Z = (m / 365) × C × D = (260 / 365) × 0.5 × 1.0 = 0.36 

Nekv = ÅDTk × 365 × n = 11 × 365 × 20 = 80 300 
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Nind(10) = Nekv × Z = 94 900 × 0.36 = 28 908 ~29 000 

Dimensionerande trafikbelastning uppgår till ca 29 000 st. 90-tonsaxlar. 

 

10. Enligt Tabell 13 sandig morän materialtyp 3 

 

11. Räkna på obunden överbyggnad samt överbyggnad med krossad betong i 

förstärkningslagret. 

 

12. Obunden överbyggnad: Tabell 2 (interpolering) eller Figur 13 ger 

förstärkningslagertjocklek = 600 mm (100 marksten, 30 mm sättsand, 150 mm obundet 

bärlager). Total överbyggnadstjocklek = 880 mm. 

Överbyggnad med krossad betong: Tabell 4 (interpolering) eller Figur 19 ger 

förstärkningslager av krossad betong = 450 mm (100 mm marksten, 30 mm sättsand, 

150 mm obundet bärlager). Total överbyggnadstjocklek = 730 mm. 

 

13. Ytan används inte för containeruppställning. 

 

14. Kontroll av minsta överbyggnadstjocklek med avseende på tjällyftning enligt Tabell 10 

ger att justering ej behövs. 

 

15. Bärlagret justeras ej i detta exempel. 

Val av slutlig överbyggnadstyp görs genom övervägande av ekonomi och materialtillgång. 

2.2.3 Överbyggnadsförslag III 

Har tagit fram denna överbyggnad med hjälp av Lars Wikströms egna erfarenheter om vad 

som brukar fungera. Har sedan kört den överbyggnaden i PMS objekt som är ett 

vägdimensioneringsprogram som trafikverket tillhandahåller. De beräkningar gjorts i PMS 

objekt är gjorde med en ÅDT på 100 och andel av 100% tung trafik med 6st antal 

standardaxlar per fordon, dvs 60tons ekipage. Dimensioneringsperioden är 20 år, vilket 

resulterar i ca 4 800 000 antal standardaxlar och då är det med ett antagande av att samtliga 

ekipage ska vara fullastade. Beräkningarna är gjorda med en undergrund bestående av Siltig 

sandig morän och det är en blandkornig jord med en Finjordshalt < 30%.  

När jag körde överbyggnaden i PMS så säger programmet att terrassen håller belastningarna 

med råge och tjällyftningen är okej. Slitlagret håller i minst 20 år med tanke på att det inte är 

någon spårbundenhet då det är en stor uppställningsplats och körningarna kommer att vara 
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varierande. Däremot så är töjningen i underkant bitumenlagret alldeles för stor, den klarar 

endast ca 1 000 000 standardaxlar mot de 4 800 000 beräknade. 

Lars överbyggnad består av 550 mm förstärkningslager, 80 mm Obundet bärlager, 45 mm 

AG, 22 mm bärlager och 40 mm ABS slitlager. 

Slutsatsen jag drar är att överbyggnaden kommer mest troligt att hålla en period av 

uppskattningsvis 10-15 år. Det grundar jag på att det inte kommer vara någon spårbundenhet 

som vid en riktig väg vilket PMS objekt räknar med. En annan faktor som spelar in är att det 

mest troligt inte kommer vara 100% fullastade ekipage på planen.  

2.2.4 Överbyggnadsförslag IV 

Med tanke på Överbyggnadsförslag III endast klarar av ca 1 000 000 fullastade ekipage så 

skulle jag föreslå en överbyggnad som består av följande: 400 mm förstärkningslager, 160 

mm obundet bärlager, 2x44 mm AG22 samt 40 mm ABS 16 vilket skulle klara av ca 4 000 

000 ekipage med tanke på töjning i underkant bitumenlager. Denna överbyggnad skulle utan 

problem hålla dimensioneringstiden på 20 år, vilket kan vara kostnadseffektivt med tanke på 

att det kan vara lite osäkert exakt hur länge överbyggnad III håller. Se bilaga 8 

2.3 Intervjuer 

Jag har fört löpande intervjuer med Lars Wikström då han är beställare och 

infrastrukturansvarig på Piteå Hamn. Det första vi kom fram till var åt vilket håll planen 

skulle luta åt och var dikena skulle hamna efter att jag framfört ett förslag på det. Vidare har 

vi haft en löpande dialog under hela arbetets gång där det gjorts en rad revideringar av 

framförallt ritningarna. 

Jag har sedan haft en intervju med Per Nyström och Lars-Ola Gustavsson som jobbar åt 

Shorelink (Fd Bottenvikens Stuveri). Per är fastighetsskötare och har som huvuduppgift att 

anlägga och serva båtar och har jobbat åt Shorelink i större delen av sitt verksamma liv. Lars-

Ola är elektriker och har också jobbat åt Shorelink en väldigt lång tid och tillsammans så har 

de en mycket god förståelse om området och det är därför valde jag att intervjua dem då deras 

kompetens om hamnverksamhet var riktigt värdefull. De fastställde var bästa placeringen av 

infartsvägen från Haraholmsvägen och från hamnområdet skulle vara. De tyckte också att 

lutningen av planen och dikenas placering såg bra ut.  

Dessutom så hade de åsikter om hur belysningen skulle se ut på planen och de tyckte att det 

skulle vara 8 lysmaster på hela planen, 4st på varje långsida med jämna mellanrum. På dessa 
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master skulle det sitta elcentraler åtminstone på hälften av dem. Elcentralen skulle vara av 

typen 2x16A 400V, 4x230V så att om man ska göra något underhåll eller andra åtgärder som 

kräver ström så ska det finnas där. De tyckte också att belysningen skulle gå att styra utifrån 

hamnens egen fjärrstyrning av belysning.  

 

3. Projektering 

3.1 Framställning av terrängmodell 

Jag började med att skapa en terrängmodell i Autodesk Civil 3D. Till hjälpmedel fick jag en 

.dwg-fil med inmätningar över hela planen samt vägkanterna runtomkring. Jag tog sedan hjälp 

av Lars Hannu med att komma igång med framställningen av terrängmodellen. Jag skapade 

sedan en Surface i Autodesk Civil 3D som jag höjdsatte med hjälp av Feature Lines som 

utgick från att följa höjden efter Oljevägen samt Haraholmsvägen och ha en lutning mot 

Cisternvägen med ca 1 %. Jag satte ut referenspunkter längst planen med ett mellanrum av ca 

50 meter längst både lång och kortsidor.  

När första versionen av höjdsättningen var klar var det dags att rita ut var dikena för planen 

skulle placeras och eftersom planen skulle luta mot Cisternvägen så blev diket för planen lagt 

längst långsidan mot Cisternvägen och ansluter till befintligt dike Cisternvägen ungefär i 

mitten av planen och befintligt dike Haraholmsvägen. Vidare beslutade vi att diket som ligger 

efter Haraholmsvägen låg för högt så den vägtrumman ska sänkas och diket göras något 

djupare på utsatt sträcka se bilaga 4. Samma gäller för den sträcka där det nya diket ska 

ansluta till det befintliga diket längst Cisternvägen, där det redan gjorts en utgrävning av diket 

på en viss sträcka men inte hela diket så där måste det schaktas ut mer på utsatt sträcka se 

bilaga 4.  

Anslutningsväg från Haraholmsvägen kommer att hamna där det en gång varit en infartsväg 

och där det redan ligger en vägtrumma, denna väg kommer vid behov att breddas en aning för 

att underlätta för långa ekipage som ska beträda uppställningsytan. Anslutningen från hamnen 

valdes att gå där det också tidigare funnits en infartsväg men där det nu är ett stängsel som 

måste göras en öppning i och sättas en låsningsbar grind.  

3.1.1 Volymer  

Efter diverse justeringar av höjdsättningen över planen med samråd av Lars Wikström samt 

Lars Hannu så kom det slutliga resultatet av massorna att hamna på ca 12500 m³ i fyll och ca 
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5000 m³ i schakt upp till underkant beläggning.  Då är det inte räknat in alla högar med 

massor som står på planen som ska användas för att jämna ut marken och fylla upp terrassen 

till lämplig nivå.  

 

Volymberäkningen i Civil 3D 
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Del av fyllnadsmassor på plan 12 
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4. Diskussion/ Resultat 

Jag vill börja med att säga att jag är väldigt nöjd över resultatet. Det har varit en rad problem 

som uppkommit som jag varit tvungen att överkomma. Ett av problemen som legat till grund 

för en stor del av tiden har varit att lära sig programmet Civil 3D som visserligen grundar sig 

på en Autocad plattform som jag använt tidigare under mina studier. Men det jag ritat i 

Autocad sträcker sig till att ha ritat hus i Autocad Architecture och väg i Novapoint som är ett 

skalprogram runt Autocad.  

Markprojektering är inget jag tidigare hållit på med så det har varit en stor utmaning att jobba 

i ett skarpt projekt och framställa ritningar för eventuella framtida förfrågningsunderlag. I 

inledningen av projektet så behövde jag en knuff i rätt riktning och den tillgodosågs av Lars 

Hannu på ca en timmes genomgång. Jag har sedan suttit och provat mig fram i en rad timmar 

för att framställa terrängmodellen med höjder över planen och diken för framställning av 

utseenderiktiga sektioner. 

Datorn jag har använt är inte den snabbaste och mest ändamålsenliga dator för CAD-ritning 

vilket lett till att min Autodesk Educational version av Civil 3D kraschat otaliga gånger, vilket 

i sin tur lett till att de gånger jag inte hunnit spara i tid så har det gått arbete till spillo. Det 

svåraste med terrängmodellen var att framställa diken med rätt lutning och som utgår utifrån 

befintlig mark. När terrängmodellen började vara färdig så var det dags att börja framställa 

ritningar. Vilket var bra mycket svårare än vad jag hade räknat med. Detta medförde att jag 

behövde en konsulttimme till med Lars Hannu där han visade mig lite knep för att framställa 

exempelvis Surface level label så jag skulle kunna uppvisa plushöjder på valfri plats på ytan 

över planen utan att skapa en ny plushöjd utan istället bara exponera en höjd som redan fanns 

där. Vidare har jag fått tips och råd av Jonas Inwall på WSP gällande framställningar av 

korrekta och snygga ritningar.          

 

 

 

 

 



 

15 

Projektering Plan 12 Piteå Hamn, Haraholmen 

Version 1.1 2013-04-23 

 

  

5. Projektorganisation 

 

 

 

6. Referenser 

http://www.arnells.nu/_filebank/download.asp?file=/_filebank/Industriytor.pdf 

http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=11&t=3411&start=15 

Lars Wikström 

Lars Hannu 

Pär Nyström 

Lars-Ola Gustavsson 

 

Beställare 

Martin Lindmark 

Referens  

Lars Hannu 

Projektledare  

Johannes Eman 

Referens 

Pär Nyström 

Referens  

Lars-Ola Gustavsson   

Kund 

Piteå Hamn  



 

16 

Projektering Plan 12 Piteå Hamn, Haraholmen 

Version 1.1 2013-04-23 

7. Ritningar 

7.1 Ritningar 

7.1.1 Ritningsförteckning excelark Bilaga 1 

Listar upp samtliga ritningar med ritningsnummer samt vad de föreställer.  

7.1.2 Översiktsplan M10-01-001 Bilaga 2 

Översiktsplanen visar befintliga förhållanden med skogslinje, högspänningsledning, ny 

jordledning, tomtgräns samt arbetsområdesgräns. På översikten syns också tydligt var 

sektionerna ligger och vad de heter.  

7.1.3 Vattenavrinning/ diken M11-01-001 Bilaga 3 

Den här ritningen är framställd för att kunna visa var vattnet kommer att ta vägen efter planen 

är belagd och åt vilket håll alla diken ska luta och vilka åtgärder som behöver göras runt diken 

och vägtrummor.  

7.1.4 Mängdföteckning M11-01-002 Bilaga 4 

Denna ritning visar vilka ytor som kommer behöva schaktas av och vilken yta som kommer 

att behöva fyllas. Samt vilken slags mark det rör sig om och vilka mängder och storlek på 

respektive ytor.  

7.1.5 Höjdsättningsplan M16-01-001 Bilaga 5 

Den uppvisar för den framtida entreprenören vilka höjder som kommer verka utöver planen 

upp till färdig beläggning.  

7.1.6 Sektioner A-D M16-01-002 Bilaga 6  

Sektionerna la jag med 100 meters mellanrum och de har en höjdförställning av 1:10 och visar 

förhållanden mellan befintlig mark och den nya marken.  

7.1.7 Typsektion A M16-01-003 Bilaqga 7 

Jag valde att endast göra typsektioner på överbyggnadsförslag III och IV då det var dem mest 

troliga förslagen som skulle kunna genomföras med tanke på att det är en så pass stor yta som 

33 000 m² så blir det så klart det alternativ som det finns budget till och då är det mest troligt 
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inte markstensbeläggning alternativ 1 eller 2 som kommer att kunna konkurrera i prisfråga 

med de två andra alternativen.      

7.1.8 Typsektion B M16-01-003 Bilaga 8 

Visar överbyggnadsförslag IV 

8. Bilagor 

 



Bilaga 1

PITEÅ HAMN PLAN 12

RITNINGSFÖRTECKNING

SIGNATUR ARBETSNUMMER DATUM SENASTE REV. DATUM

J.E 1 041 2013-03-13 2013-03-22

RITNINGS-NUMMER RITNINGENS BENÄMNING SKALA/ STORLEK

M10-01-001 ÖVERSIKTSPLAN 1:1000 A1

M11-01-001 VATTENAVRINNING/ DIKESUTFORMNING 1:1000 A1

M11-01-002 1:1000 A1

M16-01-001 1:1000 A1

M16-01-002 SEKTIONER A-D 1:1000 A1

M16-01-003 TYPSEKTION A 1:1000 A3

M16-01-004 TYPSEKTION B 1:1000 A3

HÖJDSÄTTNINGSPLAN

MÄNGDFÖRTECKNING

j0jje
Maskinskriven text

j0jje
Maskinskriven text

j0jje
Maskinskriven text

j0jje
Maskinskriven text

j0jje
Maskinskriven text

j0jje
Maskinskriven text



Bilaga 2

j0jje
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Bilaga 3



Bilaga 4



Bilaga 5



Bilaga 6



Bilaga 7



Bilaga 8


