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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete består av en trafiklösningsutredning av korsningen 
Björkskataleden/Porsövägen i Luleå kommun samt ett projektgenomförande av antaget 
lösningsförslag. 
 
Korsningen fungerar bra om man ser till framkomligheten och har i dag en 
hastighetsbegränsning på 70 km/h. Många indikationer visar på att hastigheten är i 
många fall betydligt högre och sambandet hög hastighet med frontal eller vinkelrätta 
kollisioner har en väldigt hög skadefaktor och bör undvikas genom en bättre 
trafiklösning. 
 
Björkskataleden kommer att förlängas med anslutning till Riksväg 97 vid Notviken och 
genom denna förlängning kommer belastningen i korsningen 
Björkskataleden/Porsövägen att öka med ca 15 %. Luleå kommuns vision är att alla 
korsningar efter Björkskataleden skall bestå av cirkulationsplatser. 
 
Projektgruppen kom fram till att en cirkulationsplats i nämnda korsning är den bästa 
lösningen. Grunderna har varit följande. 

 Trafiksäkerhet 
 Framkomlighet 
 Miljön 

 
Vårt förslag till lösning av problemet är att anlägga en cirkulationsplats i nämnda 
korsning och Luleå kommun har antagit lösningen. Cirkulationsplatsen kommer att 
utformas inom befintlig hårdgjord yta med en rondellradie på 11 m och rondellen 
kommer att utsmyckas på ett estetiskttilltalande vis. 
Kostnaden för anläggande av denna cirkulationsplats uppskattas till ca 1,2 miljon. 
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1 Inledning 
 

1.2 Bakgrund 
 
I projektgruppens utbildning ingår ett examensarbete på 8 poäng, examensarbetet skall 
vara inriktat på väg och anläggningsarbete. Utbildningsansvarige lärare och examinator, 
Martin Lindmark hade vid kontakt med Vägverket, Luleå kommun samt Boden 
kommun, hittat ett antal lämpliga projekt att välja emellan. Projektgruppen valde 
projektuppslaget, att hitta en bättre trafiklösning i korsningen Björkskataleden och 
Porsövägen i Luleå kommun. 
 När projektgruppen hade projektstartsmöte med Luleå kommuns representanter, 
berättade Roger Nilsson och Ole Johansson om Luleå kommuns framtida satsning, på 
Björkskataleden med anslutning till Riksväg 97 vid Notviken och att detta kan komma 
att leda till en ökad trafikmängd på Björkskataleden och Porsövägen samt det faktum att 
hastigheten i korsningen redan idag överskrids av många fordon. Luleå kommun har 
därför ett önskemål om att bygga cirkulationsplatser i förebyggande syfte med kriterier 
på trafiksäkerhet och framkomlighet samt miljöpåverkan. 
Under vårt undersökande arbete visar trafikforskningen tydligt om hur farliga 
korsningar utan hastighetsreglering är. Skadefaktorn för frontal och vinkelräta 
kollisioner i kombination med höga hastigheter är väldigt hög och de skador som 
drabbar trafikanterna är ofta av allvarlig karaktär. Projekgruppen har analyserat fyra 
lösningsförslag som i tre fall syftar till en förbättring av trafiksituationen i korsningen 
Björkskataleden/Porsövägen 

1.3 Syfte och mål 
 
Rapportens syfte är att är att ta fram den lämpligaste lösningen till en förbättring av 
trafiksituationen i korsningen Björkskataleden/Porsövägen.. Målsättningen är att kunna 
presentera en trafiksäker och kostnadseffektiv lösning för uppdragsgivaren Luleå 
kommun. Rapporten har även haft ett utbildnings syfte för oss som studenter på YTH 
väg och anläggning vid Luleå tekniska universitet.  
  

1.4 Läsanvisning 
 
Rapporten förklarar trafiksituationen i berört område samt påvisar för och nackdelar 
med de olika lösningsförslagen, i med syfte att förbättra trafiksituationen i korsningen. 
Rapporten innehåller en sammanfattning som redovisar rapporten i stort. Under 
rubriken material och metoder, framkommer teorier samt vilka verktyg vi har använt oss 
av under projektarbetet. Under rubriken antagen lösning, framgår vilket förslag vi har 
valt som lösning på problemet. Rubriken förkastade förslag visar på vilka alternativa 
lösningar som vi har tittat på. Slutligen rubriken Slutsatser/betänkande, där lämnar vi en 
avslutande kommentar. 
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2 Antagen lösning  
 

Den antagna lösningen är att bygga en cirkulationsplats med ett körfält, med en rondell 
med radien 10-15 meter och med en hastighetssänkning till 50 km/h. 

2.1 Fördelar 
 

Olycksskadorna blir lindrigare genom att hastigheten är lägre och att frontalkrockar 
samt kollisioner med vinkelrätt korsande fordon försvinner. Framkomligheten är minst 
lika god som i en signalljusreglerad korsning. Genom ett jämt trafikflöde med få 
stillastående fordon minskar utsläppen av farliga ämnen. Enligt Luleå kommuns vision 
kommer alla övriga korsningar på Björkskataleden att bestå av cirkulationsplatser. 

2.2 Nackdelar 
 
Cirkulationsplatser fördröjer ofta trafiken på huvudvägen. Hög byggkostnad mellan 1,4 
– 1,5 miljoner, den höga kostnaden motiveras genom en estetiskt tilltalande kontruktion. 
Om cirkulationsplatsen måste byggas utanför befintlig vägyta blir kostnaden ännu 
högre, eftersom de geotekniska förhållandena utanför befintlig väg yta är dåliga. 
Snöröjningen av förhöjningsringen, den som skall användas av längre fordon kan bli 
besvärlig att utföra på ett bra sätt. 

2.3 Beslutsunderlag 
 
Projektgruppen har läst rapporter samt utvärderingar om korsningsutformningar, från 
både Vägverket och Väg och Transportinstitutet (VTI). Den information som 
framkommit samt projektgruppens diskussioner har enat oss om att lösningsförslaget 
med cirkulationsplats är den bästa förslaget. Projektgruppen har främst inriktat sig på 
trafiksäkerheten och framkomligheten. Miljön har också varit ett viktigt kriterium. Gång 
och cykel vägnätet är välutbyggt och fungerar mycket väl, vilket minskar antalet 
oskyddade trafikanter i korsningen se bilaga 1. 

 



 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
Yrkesteknisk Högskoleutbildning, YTH, 971 87 Luleå 

Tel. 0920-491 000 vx fax 0920-491 742 
Version 1 den 30/11-2003 

 

8

 

2.4 Bedömningsmall  
Alternativ  Trafiksäkerhet Trafikflöde Miljö Kostnad Summa + 
Cirkulationsplats +++++ +++ ++  10 
Signalljus +++ ++ +  +   7 
Fysiska farthinder ++++ +   ++   7 
Oförändrad  + +++ ++  +++   9 

 
 Trafiksäkerhet: Prioritet 1. Max 5 + 
 Trafikflöde: Prioritet 2.Max 4 + 
 Miljö: Prioritet 3. Max 3 + 
 Kostnad: Prioritet 4. Max 3 + 

  
 

2.5 Trafiksäkerhet  
Cirkulationsplatser minskar kanske inte antalet olyckor men skadorna vid en olycka blir 
lindrigare. Det beror på att olyckor, som frontalkrockar och kollisioner med vinkelrätt 
korsande fordon försvinner. Det främsta skälet till att allvarliga olyckor minskar är att 
hastigheterna är låga och att vinkeln mellan fordonens körriktningar är liten, enligt VTI. 

 

2.6 Framkomlighet  
Cirkulationsplatser har större kapacitet än vanliga plankorsningar och signalreglerade 
korsningar. Ökningen i kapaciteten beror på att korsande och svängande trafik har en 
enklare trafiksituation att lösa upp och att trafikanterna kan utnyttja kortare tidsluckor i 
cirkulationsplatsen än i andra korsningar. 

 

2.7 Trafikmiljö 
Cirkulationsplatser har också en fördel när det gäller påverkan på miljön, eftersom det 
sällan blir stillastående trafik minskar antalet start och stopp vilket leder till minskat 
avgasutsläpp och minskat däckslitage. Trafikmiljön blir ofta väldigt estetiskt trevlig om 
man utsmyckar rondellen på ett korrekt sätt. 

 
3 Förkastade lösningar 
 
Projektgruppen har tagit fram fyra alternativa lösningar, för att kunna bemöta den 
förmodade trafikökningen samt öka säkerheten i korsningen 
Björkskataleden/Porsövägen. Vid undersökningarna av våra alternativa lösningar, har vi 
inriktat oss på trafiksäkerhet och framkomlighet i första hand. Miljöfrågan och 
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ekonomiska faktorer har också tagits med i lösningsförslagen. Två av dessa förslag 
förkastades helt och förslaget oförändrad lösning, ges utrymme i slutkommentaren. 

3.1 Signalljusreglering av befintlig korsning. 
 

3.2 Fördelar 
 
En stor fördel är att intill liggandekorsningar är signalstyrda. Det finns möjlighet att 
prioritera olika sorters trafik till exempel kollektivtrafik, utryckningsfordon och tung 
trafik. Inga större markarbeten skulle krävas, eftersom man kan hålla sig inom befintlig 
väg yta. Detta är en kostnadseffektiv lösning ca 450 000 – 750 000 kr, enligt 
telefonsamtal med Örnsköldsvik kommun tekniska förvaltning. 
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3.3 Nackdelar 
 
Undersökningar gjorda av VTI visar att man har en falsk inbyggd säkerhet i 
signalljusreglerade korsningar, detta beror på att andelen människor som kör mot rött 
ljus är allt för hög och att den som fått grönt ljus ofta inte iakttar korsande trafik utan 
kör rakt ut, man har kvar själva grundproblemet den mötande trafiken. Vid långvarigt 
grönt ljus fungerar ej den hastighetssänkande funktionen. Oregelbundet trafikflöde, 
vilket medför större belastning på miljö genom mera avgaser och buller samt högre 
däckslitage mm. Enligt Luleå kommuns vision kommer alla intillliggande korsningar att 
bli cirkulationsplatser och då kan ej trafikflödet regleras effektivt. 

3.4 Fysiska farthinder 
Etablering av fysiska farthinder på Björkskataleden och i anslutning av korsningen. I 
samband med farthindren måste man också sänka hastigheten till 30km/h genom 
korsningen. Vid eventuellt byggande av farthinder är det viktigt att utformning och 
placering bestäms i samråd med referensgrupper t ex yrkeschaufförer. 

3.5. Fördelar  
 
Hastigheten kan sänkas rejält genom korsningen och därmed minskas olycksfallsrisken 
med snabbgående fordon. Förmodligen den billigaste lösning med kort byggtid eftersom 
man kan använda sig av befintliga hårdgjorda ytor. 

3.6. Nackdelar 
 
Det kan bli problem med snöröjningen på vintern, om snöröjningsfordonen inte följer 
farthindrens konturer tappar farthindren sin funktion. Framkomligheten i korsningen 
försämras och detta främst pga. lägre hastighet.  

3.7 Bevara befintlig korsning 
Ingen åtgärd, av befintlig korsning. 

3.8. Fördelar 
 
Ekonomiskt det klart billigaste alternativet. Enligt vår visuella trafikmätning se bilaga 2, 
fungerar korsningen väldigt bra i rusningstrafik. Flödeskapaciteten i korsningen är 
mycket hög, under våran visuella trafikräkning, observerade vi maximalt fyra fordon i 
kö . 
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3.9. Nackdelar 
 
Grundproblemet med den höga hastigheten kvarstår. Risken för frontal samt vinkelräta 
kollisioner är överhängande. Enligt Luleå kommuns vision kommer alla intill liggande 
korsningar att bli cirkulationsplatser, då är det önskvärt att alla korsningar ingår i 
trafiksystemet. 
 
4 Material och metoder 
 

4.1 Projekthandlingar 
Handlingar gruppen har fått ta del av och förfogar över är en planritning på befintlig 
korsning, samt dwg fil, (ritningsdatafil) på inmätt korsning genom flygfoto. Vi har även 
diagram på vilka överlaster som legat där före byggnation av befintlig korsning. 
Geotekniska undersökningar finns också redovisade i olika dokument se bilaga 3. 
Kartor på el, tele och VA-ritningar, 1. 
 

4.2 Arbetsmetod 
 
PQM, Projekt Quality Management har legat till grund som projektform, Åke ”Lillefar” 
Karlsson är en av författarna av PQM och han och Martin Lindmark har ingått i 
projektets styrgrupp. PQM har varit ett bra hjälpmedel under de olika faserna samt 
under de olika grupprocesserna.  
 

4.3 Arbetsfördelning 
 
Vi har haft projektmöten med jämna mellanrum där vi fördelat de olika 
arbetsuppgifterna och avstämt från föregående möten. De olika projektsysslorna har 
varierats inom gruppen så att hela projektgruppen har fått prova på alla sysslor.  
 

                                                 
1 Material återfinns på Luleå kommuns tekniskaförvaltning. 
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5 Beräkningar och inventeringar  
 
Till grund för bärighets beräkningarna har vi gjort en slitage och deformations 
inventering med stöd av Bära eller brista2 resultatet var mycket bra se bilaga 4.När vi 
har dimensionerat överbyggnaden på vägen har vi använt oss av data programmet PMS 
2000. och enligt PMS 2000 är inte den befintliga överbyggnaden inte tillfredställande se 
bilaga 5. Efter diskussion med Luleå kommun och med resultaten från bära eller brista 
inventeringen, kom vi fram till att använda befintlig överbyggnad. Vi bifogar även en 
godkänd dimensionsberäkning se bilaga 6 och 7.. Till kontrollräkning av kapaciteten i 
cirkulationsplatsen har vi använt data programmet Capcal se bilaga 8 och 9.. 
 

5.1 Befintliga förhållanden 
 
Björkskataleden är byggd och dimensionerad på 70-talets senare hälft. Undergrunden 
består av sulfidlera konstaterad genom en geoteknisk undersökning gjord av J&W 1974 
. Överbyggnaden är en  så kallade V-terrass . Beläggningen består av 40mm J+100 AB 
25 t och 40mm 100 OG 25 se bilaga 10 .ÅDT se bilaga 9 är i dagsläget ca 22 000 i 
berört område.Den befintliga vägkroppen bör undersökas, för att konstatera dess 
uppbyggnad överrensstämmer med normalsektionsritning.  
 

 

5.2 Inmätningar 
 
Vi har gjort inmätningar av befintlig hårdgjord vägyta, inklusive refuger, inner och 
ytterslänter samt dikesbotten. Utrustningen som använts vid inmätningen är Geodimeter 
620. 
 
6 Entreprenadbeskrivning 
 

6.1 Etablering 
 
Entreprenaden skall utföras under barmarksäsong och beläggning sker samma år. Bodar 
placeras på anvisad plats. Innan arbetet påbörjas begärs utsättning av kabel hos Luleå 
Energi och Comcarta (Telia). Det finns inga vatten och avloppsledningar i 
arbetsområdet som kan beröras. Avspärrning och skyltning sker av entreprenören, efter 
godkänd trafikanordningsplan. 

6.2 Rivning 
 

                                                 
2 Inventeringsmaterial, utgivare Kommunförbundet.  
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Befintliga skyltar nedmonteras och polygonpunkter befästes innan arbetet startar. 
Demontering och bortforslande av betongkantsten sker till av kommunen anvisad plats. 
Rivning av belagda refugytor sker lämpligast med grävmaskin och transporteras med 
lastbil till plats kommunen anvisat. Eventuella massor av bättre kvalitet transporteras till 
uppläggningsplats för att senare kunna återanvändas. Körbaneytorna fräses och 
materialet läggs på upplag för återanvändning.  Nedmontering av belysningsstolpar sker 
lämpligast med kranbil och upplägges på av kommunen anvisad plats. Nedmonteringen 
av belysningsstolpar och fundament bör ske med försiktighet så att eventuell 
återanvändning av stolpar blir möjlig. 
 

6.3 Utsättning 
 
Höjder för dikesbotten, terrassyta samt ytter och innerslänt sätts ut innan övrigt arbete 
påbörjas. Utsättning av kabel bör ske genom kontakt av nätägare innan schaktning 
påbörjas. 
 

6.4 Elkabel 
 
 Elkablar skyddas med kabelrör och grävs ned strax under terrassytan, samordning bör 
här ske med Luleå energi gällande nydragning av kabel för rondellmitt och 
vägbelysning. 
Befintliga kablar hanteras med försiktighet och får endast flyttas efter kontakt med 
nätägare. En 10 kv högspänning ligger i vägslänt mot vattnet på Björkskataleden. 
 

6.5 Fyllning 
 
Till förhöjning av rondell användes de mellanlagrade massorna. Det tidigare upp frästa 
materialet läggs ut som förstärkningslager och packas. 
 

6.6 Stenbeläggning 
 
Ytor som skall stenbeläggas sätts ut och justeras. Råkantsten sätts och gjuts fast. 
storgatsten läggs i rondellens förhöjningsring. 

6.7 Rondellutsmyckning 
Rondellen är inte symetrisk, utan har två olika radier och anledningen till detta är att det 
ökar framkommligheten för genomströmmande trafik från Björkskatan. Fundament för 
stolpar grävs ned och stolpar för belysningspollare monteras. Geotextil läggs ut på ytor 
som ska bergbetäckas.  Fem st planteringsgropar grävs för plantering av Pinus mugo 
punilio (kryptall) se bilaga 11.. 5 st belysnings armaturer Thorn Johanna 7352 B se 
bilaga 12 monteras på stolpar. Slutligen utlägges bergkross i två olika nyanser i varsin 
sektion. 
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6.8 Beläggning 
 
Utsättning av asfaltytor utförs varefter 40 mm bitumenbundet bärlager AG 32 på förs. 
Motstöd för kantsten utförs samtidigt som beläggning av körbana. Därefter läggs ett 40 
mm slitlager ABT 16. Skadade beläggningsytor inom arbetsområdet repareras 
samordnat med övrigt beläggningsarbete. 

6.9 Återställning och markkomplettering 
 
Stödremsa utlägges för körbanekant. Belysningsstolpar och vägmärken monteras efter 
anvisningar. Övriga återställningsarbeten utförs samt städning av arbetsplatsen. Av 
etablering av bodar, maskiner m.m sker avslutningsvis. 
 

7 Miljökonsekvensbeskrivning 
Projektgruppen har använt sig av en standard mall, vid sammanfattningen av miljö 
effekterna vid byggnationen och brukandet av en cirkulationsplats se bilaga 13. Under 
byggtiden skall entreprenören sträva efter att använda sig av miljövänliga material och 
maskiner. Vilken prioriterings ordning entreprenören skall använda sig av när det gäller 
arbetsmetodik, materialval produkt val, källsortering, och omhändertagande av avfall är 
beskrivet i administrativa föreskrifter se bilaga 14. När det gäller brukandet av 
cirkulationsplatsen ser vi mycket positiva följder när det gäller trafiksäkerhet. Närmiljö 
kommer att påverkas positivt genom att en cirkulationsplats är mer estetiskt tilltalande 
än den nuvarande trafiklösningen. 
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8 Slutsats/betänkande 
 
Anläggande av en cirkulationsplats i korsningen Björkskataleden/Porsövägen, är enligt 
projektgruppen, den bästa lösningen för att förbättra trafiksituationen med focus på 
trafiksäkerhet, framkomlighet samt miljöpåverkan i den berörda korsningen 
 
Luleå kommun har uttryckligen önskat en cirkulationsplats i berörd korsning  men vi 
har försökt att se på problemet med ett brett perspektiv med olika lösningar. Luleå 
kommun har i korsningen, den kommer att ingå i ett cirkulationsplatssystem för hela 
Björkskataleden enligt Rune Karlberg trafikingenjör Luleå kommun. Vi har lyckats att 
rita in cirkulationsplatsen inom tidigare hårdgjord yta och enligt beräkningsprogramet 
Capcal kommer cirkulationsplatsen att fungera väl. Kostnaden kommer att uppgå till 
mellan 1,4 – 1,5 miljoner  
 
Trafiksituationen i den berörda korsningen är svår att förutse, hur kommer en ny infart 
till universitetet från Haparanda vägen att påverka korsningen ?, eventuellt kommer 
trafikbelastningen att minska i korsningen. Eftersom den framtida trafiksituation är svår 
att förutsäga i berört område och det faktum att kostnaden för denna cirkulationsplats är 
ca 1,5 miljoner anser vi att Luleå kommun borde avvakta med att bygga denna 
cirkulationsplats. Grundproblemet kvarstår med hög hastighet i kombination med 
frontal /vinkelräta kollisioner ! men då olycksstatistik saknas och inga allvarliga 
incidenter har skett under den tid som nuvarande korsning har varit i bruk
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13 Ritningsförteckning 
 
Ritningsnr Ritningsbenämning Skala Ritningsdatum 
P01 Översiktskarta 1:500 2003-12-16 
T01 Tvärsektion 0/0 1:200 2003-11-27 
T02 Tvärsektion 0/40 1:200 2003-11-27 
T03 Tvärsektion 0/80 1:200 2003-11-27 
T04 Tvärsektion 0/140 1:200 2003-11-27 
T05 Tvärsektion 0/170 1:200 2003-11-27 
T06 Tvärsektion 1000/0 1:200 2003-11-27 
T07 Tvärsektion 1000/30 1:200 2003-11-27 
T08 Tvärsektion A/A 1:250 2003-12-16 
D1 Detaljritning Belysning 1:1000 2003-12-16 
D2 Detaljritning bef. asfalt 1:500 2003-12-16 
D3 Detaljritning ny asfalt 1:500 2003-12-16 
D4 Detaljritning nya höjder 1:500 2003-12-16 
 
  



 

 

 
 

Bilaga 1                        Översiktskarta GC-vägar Porsön 
 

 
Gulmarkering: Porsöstråket 
Blåmarkering: Universitetsstråket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Bilaga 2 
Visuell trafikmätning, plats: Korsningen Björkskataleden/Porsövägen 

 Tidpunkt: 16/10-03 kl 16:00-17:30 och 20/10-03 kl: 07:00-08:30 

Antal fordon  
TUV3 16/10 
och *20/10 

TUÖ4 16/10 
och *20/10 

FUV5 16/10 
och *20/10 

FUÖ 616/10 
och *20/10 

PFÖ7 16/10 
och *20/10 

PFV 816/10 
och *20/10 

559  *204 202 *260 439 *235  307 *111 451 *188 186 *408 

 

 

                                                 
3 Till universitetet från väster. 
4 Till universitetet från öster. 
5 Från universitetet till väster. 
6 Från universitetet till öster. 
7 Passerande fordon västerut. 
8 Passerande fordon österut. 



 

 

 

Bilaga 3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Bilaga 4 
Objektets beteckning  
:LTU Ö 

Korsningen Björkskataleden/Porsövägen 

 2003-10-14 
Besiktigad av 
: 

 Kjell Johansson, Kyösti Vuollet 

UTBREDNING 
 

 Lokal Måttlig Generell Anmärkningar 

SPÅRBILDNING 
<20% 20-50% >50%  

Spårdjup 1    
SPRICKBILDNING     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor 1    
Tjälsprickor     
Fogsprickor, 
tvärgående 

    

Kantsprickor     
Sprickor på vägren     
YTLIGA SKADOR/DEFEKTER 
Ojämnheter     
Separation     
Blödning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagning     
Lagning/lappning     
Försegling     
ÖVRIGT 
Sättningar i anknytning till 
beläggningsskarv. 

    

Tjällyft vägtrumma samt 
bristfälliga beläggnings 
lagningar. 

    

ACCEPTABEL YTAVRINNING 
 
 
KOMMENTARER Det utfördes en maskinavjämning år 2001. Ca 50 kg/m2 

Beläggningen är i mycket bra skick 

JA 
X 

NEJ 
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Bilaga 5 
 
 
Skapad med PMS Objekt version 3.0 
Utskriftsdatum:  2003-11-10 15:41 
 
Projektinformation - LTU Ö BEF 
 
Skapat:  2003-11-10 15:36 
 
Kommentarer till projektet 
 
——————————————————————————————————————————
————— 
Avsnittsinformation - LTU Ö BEF 
 
Avsnitt nr:   1 
Avsnittstyp:    NYBYGGNAD 
Skapat datum:   2003-11-10 15:36 
Vägnummer:   123 
Klimatzon:   Klimatzon 5 
Referenshastighet(km/h): 50  
Antal körfält:   2 
Län:    Norrbotten 
Dimensioneringsperiod(år): 30 
Avsnittslängd(m):  150 
Vägbredd(m):   9 
Vägrensbredd(m):  0,25 
Vägtyp:    Normal sektion 
Körfältsbredd riktning 1:  4,25 
Körfält:    "Riktning 1" 
StartpunktX:    
StartpunktY:    
StartpunktZ:    
SlutpunktX:    
SlutpunktY:    
SlutpunktZ:    
Släntriktning riktning 1:   
Släntriktning riktning 2:   
Stödremsa:    0 
Skapat av:    
Organisation:    
 
Kommentarer till avsnittet 
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Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod:  Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk:   6 000 
Antagen trafikförändring per år(%): 1 
Andel tunga fordon(%):  5 
Standardaxlar per tungt fordon: 1,3 
Beräknat antal standardaxlar: 5 001 146 
 
 
Trafikberäkning med axelspektrum   
 
Beräkningen är ej utförd. 
 
--Sidbrytning-- 
 
Konstruktionens uppbyggnad 
 
överbyggnadstyp:  Överbyggnaden ej sparad men förändrad! 
Egen överbyggnadstyp:  JA 
Materialtyp, övre terrass:  4a - Blandkornig jord > 30% 
Tjälfarlighetsklass övre terrass: 3 - Måttligt tjällyftande 
 
Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40 NEJ Bitumenbundet slitlager                           
 2 40 NEJ Bitumenbundet bärlager                            
 3 210 NEJ Obundet bärlager                                  
 4 900 NEJ Förstärkningslager krossat material               
 5 0 NEJ Skyddslager                                       
 6 5000 NEJ 4a - Blandkornig jord > 30% ÖVRE TERRASS 
 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 1190 
 
 
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 
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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:  696 967 
Nekv:  5 001 146 
Kvot:  7,18 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:  687 912 150 
Nekv * 2:  10 002 292 
Kvot:  0,01 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0,0003 
Största tillåtna:  0,0021 
Kvot:   0,16 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
0,000094 0,000230 0,000240 0,000170  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
0,000016 0,000133 0,000111 0,000105  
 
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
0,000041 0,000342 0,000288 0,000272  
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Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 

Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 
--Sidbrytning-- 
 
Tjälberäkning   
 
VViS fil:  C:\Program Files\PMS Objekt 2000\VViSFile\ty25379900.skv 
Beräknat lyft(mm):   86 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  1240 
Max tillåtet lyft(mm):   160 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0,5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag):  1,5 
Grundvattentemperatur(C):   3 
Kvot:    0,54 
VViS stationsnamn:   Björsbyn 
X koordinat:    7297000 
Y koordinat:    1790000 
Z koordinat:    0 
Använd säsong:   9900 
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Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyft 
 
Massabeläggningars egenskaper   
 
Massabeläggningars egenskaper är ej utförd. 
 
 
Beläggningsslitage   
 
Slitageberäkning är ej utförd.  
 
--Sidbrytning-- 
 
Volym och kostnadsberäkning   
 
Beräkningen är ej utförd. 
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Bilaga 6 
Skapad med PMS Objekt version 3.0 
Utskriftsdatum:  2003-11-10 16:08 
Projektinformation - LTU Ö NY DIM 
Skapat:  2003-11-10 14:53 
Kommentarer till projektet 

Avsnittsinformation - LTU Ö NY DIM 
Avsnitt nr:   1 
Avsnittstyp:    NYBYGGNAD 
Skapat datum:  2003-11-10 14:54 
Vägnummer:   123 
Klimatzon:   Klimatzon 5 
Referenshastighet(km/h): 50  
Antal körfält:   2 
Län:   Norrbotten 
Dimensioneringsperiod(år): 30 
Avsnittslängd(m):  150 
Vägbredd(m):   9 
Vägrensbredd(m):  0,25 
Vägtyp:    Normal sektion 
Körfältsbredd riktning 1:  4,25 
Körfält:   "Riktning 1" 
StartpunktX:    
StartpunktY:    
StartpunktZ:    
SlutpunktX:    
SlutpunktY:    
SlutpunktZ:    
Släntriktning riktning 1:   
Släntriktning riktning 2:   
Stödremsa:    0 
Skapat av:    
Organisation:    
Kommentarer till avsnittet 
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Trafikberäkning avsnitt 
Beräkningsmetod:  Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk:   6 000 
Antagen trafikförändring per år(%): 1 
Andel tunga fordon(%):  5 
Standardaxlar per tungt fordon: 1,3 
Beräknat antal standardaxlar: 5 001 146 
Trafikberäkning med axelspektrum   
Beräkningen är ej utförd.- 
 
Konstruktionens uppbyggnad 
överbyggnadstyp:  Överbyggnaden ej sparad men förändrad! 
Egen överbyggnadstyp:   JA 
Materialtyp, övre terrass:  4a - Blandkornig jord > 30% 
Tjälfarlighetsklass övre terrass: 3 - Måttligt tjällyftande 
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Lager  
Lageröversikt 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40 NEJ Bitumenbundet slitlager                           
 2 120 NEJ Bitumenbundet bärlager                            
 3 330 NEJ Obundet bärlager                                  
 4 700 NEJ Hyttsten                                          
 5 0 NEJ 4a - Blandkornig jord > 30%      ÖVRE TERRASS 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 1190 
E-moduler [MPa] 
Lager Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
1 18500 9000 4500 11500 
2 15000 6000 3000 450 
4 450 450 450 450 
5 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 0,04 1580 0,4 0,16 
 0,5  0,5 
 5 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:   6 297 935 
Nekv:   5 001 146 
Kvot:   0,79 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   856 150 994 
Nekv * 2:   10 002 292 
Kvot:   0,01 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad:   0,0003 
Största tillåtna:  0,0021 
Kvot:   0,16 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
0,000053 0,000138 0,000167 0,000098  
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
Vinter Tjällossning Sommar  Höst 
0,000014 0,000126 0,000106 0,000096  
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0,000035 0,000327 0,000275 0,000248  

Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 



 

 5

Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 
--Sidbrytning-- 
Tjälberäkning   
VViS fil:     C:\Program Files\PMS 
Objekt 2000\VViSFile\ty25379900.skv 
Beräknat lyft(mm):    38 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  1190 
Max tillåtet lyft(mm):    160 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0,5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag): 1,5 
Grundvattentemperatur(C):   3 
Kvot:      0,24 
VViS stationsnamn:    Björsbyn 
X koordinat:     7297000 
Y koordinat:     1790000 
Z koordinat:     0 
Använd säsong:    9900 

 
 
Max tillåtet tjällyft och beräknat tjällyft 
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Massabeläggningars egenskaper   
Massabeläggningars egenskaper är ej utförd. 
Beläggningsslitage   
Slitageberäkning är ej utförd.  
Volym och kostnadsberäkning   
Beräkningen är ej utförd.
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Bilaga 7 
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Bilaga 8  Beräkning cirkulationsplats med ÅDT 15% ökning 
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Beräkning befintlig korsning/väjningsplikt 15 % ökning 
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Bilaga 9 
 
Ådt underlag för korsningen Björkskataleden/Porsövägen. E-post från Rune Karlberg. 
 
”Trafiknivåerna ett vardagssnitt i oktober rör sig om 
 
14900 på Björkskataleden mellan Haparandavägen och Universitetsvägen 
10000 mellan Universitetsvägen och Porsövägen 
7000 på vägen över mot Björkskatan 
5000 på Porsövägen 
 
Detta gör att det i korsningen Björkskataleden-Porsövägen kommer in i storleksordningen 
(10000+5000+7000)/2 = 11000 fordon 
 
När Björkskataledens förlängning är byggd kommer trafiken genom korsningen att öka. I tidigare 
prognoser för vägen rörde det sig om ca 6000 fordon. De som passera er korsning idag för att sedan köra 
Haparandavägen-Bodenvägen finns kvar. Dessa får en stor vägförkortning. 
 
Frågan som vi inte har några riktiga siffror på (det ska göras en ny trafikpronos runt årsskiftet) är på hur 
mycket trafik drar Björkskataledens förlängning till sig? 
 
En gissning från min sida är något 1000-tal, dvs 10-20%. Den dagen som Kronanleden (väg mellan 
Hertsön och Bensbyvägen) är byggd torde den kunna öka ytterligare”. 
 
 
/Rune Karlberg 
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Bilaga 11 

  
 

   

  
  

   

  
REK* NAMN SVENSKA HÖJD STORLEK ZON 

4 Juniperus communis Sueccia Svensk Pyramiden 2 m 40-50 VI 

4 Juniperus communis Repanda Krypande en 20 cm 30-40 VI 

4 Microbiota decussata Sibirisk cypress 20 cm 30-40 VI 

5 Picea abies Nidiformis Fågelbogran 40 cm 25-30 VI 

4 Picea pungens glauca Blågran 15 m 50-60 VI 

4 Picea pungens glauca Globosa Dvärgblågran 1 m 20-25 VI 

5 Pinus mugo Bergtall 2 m 30-40 VI 

5 Pinus mugo mughus Bergtall låg 1 m 30-40 VI 

5 Pinus mugo pumilio Kryptall 80 cm 25-30 VI 

60-80 VI 5 Thuja occidentalis Fastigiata Pyramid-thuja 2,5 m 

80-100 VI 

* Rekommendation från oss 
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Bilaga 13 
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 
 
Plan/projekt: Nybyggnation cirkulationsplats Björkskataleden/Porsövägen. 
Handläggare: Projektgruppen LTU Ö   Datum: 2003-11-13 
 
Beskriv planens/projektets  PÅVERKAN/EFFEKT  som antingen: OFÖRÄNDRAT (0) 
POSITIVT ( + ) eller NEGATIVT ( - ) med skalan OBETYDLIG, LITEN, STOR 
 
 
KATEGORIER PÅVERKAN/EFFEKT KOMMENTAR 
MARK-OCH ÄMNESKRETSLOPP 0   
VATTEN 0   
ENERGIFLÖDEN - Liten Sämre trafikrytm 
VÄXT- OCH DJURLIV 0   
STADS- OCH LANDSKAPSBILD + Stor Estetisk tilltalande 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 0   
HÄLSA OCH SÄKERHET + Stor För bilisterna 
BOENDE 0   
ARBETE 0   
SERVICE 0   
TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER -  Framkomlighet 
REKREATION 0   
ENERGIANVÄNDNING TOTALT - Liten Ökar ev. något 
ANVÄNDNING AV FÖRNYELSEBAR 
ENERGI 

0   

MATERIALANVÄNDNING TOTALT - Liten Material åtgång 
vid byggnation 

KRETSLOPPETS GRAD AV 
SLUTENHET 

0   

NATURENS FUNKTIONER OCH 
KAPACITET 

0   

BIOLOGISK MÅNGFALD 0   
SAMHÄLLETS UTHÅLLIGHET 
TOTALT 

+ Stor Trafiksäkerhet 

ÖVRIGT + Stor  
 
Sammanfattande bedömning: Projektet förbättrar trafikmiljön väsentligt. Den största vinsten görs i 
trafiksäkerhet och att landskapsbilden blir mer estetiskt tilltalande.  
 
Fortsatt miljökonsekvensbeskrivning behövs ej. 
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Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.12 Beställare 
Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen 
971 85 LULEÅ 

Ombud: 
   
   

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

Handläggare: 
 Tel:  
 Mobil:  
 Fax:  
 E-post:  

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

Tel: 
Mobil
: 
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 Projektörer 
Stefan Brodin LTU 
Lars Norberg LTU 
Kjell Johansson LTU 
Kyösti Vuollet LTU 

AFA.151 Nätägare – va 
Luleå Kommun 
Tekniska Förvaltningen 
971 85 LULEÅ 

 
Tel: 
Fax: 

 
0920-29 30 00 
0920-29 41 22 

AFA.152 Nätägare – värme 
Luleå Energi AB 
Box 50 100 
973 23 LULEÅ 

 
Tel: 
Fax: 

 
0920-26 44 00 
0920-887 39 

AFA.155 Nätägare – el 
Luleå Energi Elnät AB 
Box 50 100 
973 23 LULEÅ 

 
Tel: 
Fax: 

 
0920-26 44 00 
0920-887 39 

AFA.156 Nätägare – tele 
Telia Skanova 
Mårbackagatan 11 
123 86 FARSTA 

 
Tel: 
Fax: 

 
08-724 43 43 
08-724 43 40 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
Objektet avser nybyggnation av cirkulationsplats. 

AFA.22 Objektets läge 
Korsningen Björkskataleden/Porsövägen. 

AFA.3 Förkortningar 
AF Administrativa Föreskrifter 
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. 
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
Upphandling genomförs enligt 6 kap i LOU (SFS 1992:1528) med senare ändringar. 

AFB.11 Upphandlingsförfarande 
Förenklad upphandling. 
Anbud kan antas utan föregående förhandling. 

AFB.12 Entreprenadform 
Generalentreprenad. 

AFB.13 Ersättningsform 
Fast pris utan indexreglering. 

AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen 
Förutsättning för genomförande är att Tekniska förvaltningen erhåller 
igångsättningstillstånd för projektet. 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget kan beställas från: 
Handläggare: 
 Tel:  
 Fax  
Förfrågningsunderlaget består av en (1) omgång av nedan förtecknade handlingar. 
Expeditionsavgift är 500 kr. 
Expeditionsavgifter inbetalas till postgironummer 60 200-3. 
Märkning på inbetalningskort Cirkulationsplats LTU Ö 
Expeditionsavgiften återbetalas ej. 
Ytterligare omgångar kan erhållas mot självkostnadspris. 
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AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 
01 Beställningsskrivelse (bifogas ej)   
02 AB 92 (bifogas ej)   
05 Särskilda ersättnings- och mätningsregler   

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

entreprenaden, lämnade före anbudets avgivande
  

.1 Luleå kommuns inbjudningsskrivelse/annons daterad  
08 Administrativa föreskrifter   

.1 Dessa administrativa föreskrifter daterade  
09 Mängdbeskrivningar   

.1 Mängdbeskrivning Mark daterade  
11 Beskrivningar   

.1 

.2 
PM Luleå Energi AB 
”Allmän teknisk beskrivning” Väg-94 (bifogas 
ej) 

  

12 Ritningar   

.1 Enligt förteckning daterad  
13 Övriga handlingar   

.1 Trafikanordningar vid vägarbete (RV2), TSV 
(bifogas ej) 

  

.2 ”Regler vid utmärkning vid vägarbete” TSV FS 
1984:15 och ”Utmärkning vid vägarbeten” TSV 
1984 (bifogas ej) 

  

.3 Riktlinjer för bedömning av erforderliga 
skyddsåtgärder vid vägarbete enligt 
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 
1984:19 vägarbete (bifogas ej) 

  

    
    
 

.7 
. 

 
Utsättningsdata 

 
daterad 
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AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget återsändes ej. 

AFB.25 Förhållanden på platsen 
Se AB 92 kap 1 § 8. 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 
Anbud skall följa förfrågningsunderlaget samt avges i full överensstämmelse med 
tillhandahållet anbudsformulär. 
Anbud som ej avges enligt anbudsformulär kan komma att förkastas. 
Kvalitets- och miljöledningssystem som anbudsgivaren tidigare ha lämnat till beställaren 
behöver ej redovisas på nytt. 

Anbud skall vara baserat på mängdförteckning / mängdbeskrivning upptagna kvantiteter. 
 Prissatt mängdförteckning skall inlämnas till beställaren efter anfordran. 

Om anbudsgivare finner det erforderligt att till anbud foga reservation eller 
branschbestämmelser, som avviker från AB92 eller förfrågningsunderlaget i övrigt, skall 
anges det ersättningsbelopp mot vilken anbudsgivare är villig att frånträda reservationen 
vid risk att anbudet eljest icke upptas till prövning. SBEF´s reservation 2/71 behöver ej 
prissättas. 

AFB.311 Huvudanbud 
Huvudanbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlag. 

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

AFB.313 Kompletteringar till anbud 
Följande uppgifter som inte behöver fogas till anbudet kommer att begäras in under 
utvärdering av anbud: 

Förslag till tidplan enligt AFC.41 
À-prislista för markarbeten 

Anbudsgivare skall vara beredd att lämna dessa uppgifter inom sex dagar. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast  

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



Företagsnamn 

LULEÅ KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 

Dokumentnamn/Kapitelrubrik 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
 

Kapitelbokstav/Sidnr 

AF/8 (24) 

  Projeknr 

 
 Projektnamn 

Cirkulationsplats Björkskataleden/Porsövägen 
Datum 

 
Status 

BYGGHANDLING 
 Rev.datum 

 
Kod Text Rev
 

H:\priv\Slutrapport reviderad.doc  03-12-16   

AFB.34 Adressering 
Anbud skall avges i slutet kuvert. Försändelsen med anbudet skall vara märkt 
”Cirkulationsplats Björkskataleden/Porsövägen” och ställas till: 

 
 
 
Anbud som avlämnas genom bud skall lämnas till: Enligt ovan. 
Anbud som avges med telefax skall ha samma märkning ” Cirkulationsplats 
Björkskataleden/Porsövägen”framför adressen samt omgående bekräftas skriftligt. 
Fax : 0920-43 52 43 

AFB.4 Anbudsöppning 
Sluten anbudsöppning tillämpas. 

AFB.5 Anbudsprövning 

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. 
– anbudsgivaren skall uppfylla kraven enligt LOU kap 1 § 17. 
– ifylld blankett ”begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, 

RSV 4280”. 

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

Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen 
971 85 LULEÅ 
Besöksadress: Residensgatan 23 
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AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 

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

AFC.11 Kontraktshandlingar 
Beställningsskrivelse, godkänd av entreprenören, kommer att gälla som kontrakt. 
I beställningsskrivelsen kommer ändringar av AB 92 enligt föreskrift AFC.111, AFC.361, 
AFC.45, AFC.611 och AFC.9 att föras in. 

AFC.111 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter 
Med ändring av AB 92 föreskrivs: 
Entreprenören skall kontrollera mängduppgifterna i angiven mängdbeskrivning angiven i 
AFB.22.Vid kontrollen skall mätnings regler i MER2002 Anläggning tillämpas. 
Anbudsgivare skall före beställning och inom sex dagar efter anfordran inkomma med 
uppgift om kostnadsförändring avseende övertagande av för i mängdbeskrivning angivna 
mängduppgifter i förhållande till förfrågningsunderlaget i helhet. Anbudsgivare skall 
därvid även kontrollera: 
– att inga mängder som framgår av förfrågningsunderlaget i övrigt utelämnats. 
Anbudsgivare skall lämna dokumentationen uppställd enligt gängse mängdbeskrivnings 
sorteringsmetodik för sitt anbud beträffande mängdövertagande. Denna dokumentation 
kan sedan bli föremål för förhandling. 
Sedan posterna i mängdbeskrivningen korrigerats beträffande mängd, regleras 
anbudssumman med hänsyn till avvikelser och angivna á-priser. Den därvid reglerade 
anbudssumman skall utgöra kontraktssumman. 
Därefter konstaterade avvikelser mellan i den reviderade mängdbeskrivningen och 
förfrågningsunderlaget skall inte föranleda kostandsreglering.  
Detta kommer att införas i kontraktet. 

AFC.121 Arbetsområdetsgränser 
Arbetsområdets gränser framgår av ritningar. 

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
Före arbetets påbörjande skall entreprenören kalla till och förrätta syn av arbetsområdet 
inklusive byggnader. Protokoll förs av syneförrättaren och skall innehålla en beskrivning 
om områdets och befintliga byggnaders skick. Särskilt noggrant skall förekomst av 
sprickor o d anges. 
Protokollet kompletteras vid behov med foton och skisser. 
Parterna skall kallas och närvara vid synen och signera protokollet. 

AFC.13 Förutsättningar 
Entreprenören skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag 
samt kräva samma utfästelse av anlitad underentreprenör. 
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AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
Följande sidoentreprenader kommer samtidigt med entreprenörens arbete att bedrivas 
inom arbetsområdet: 
Blivande entreprenör skall förutsätta att Luleå Energi, Telia och beställaren kan komma 
att utföra arbeten inom arbetsområdet 
Entreprenören ansvarar för samordning av sina arbeten och sina underentreprenörers 
arbeten med ovanstående arbeten. 
Entreprenören kallar representanter för sidoentreprenörer till erforderliga 
samordningsmöten.  

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
Arbetsområdet kommer att beröras av trafik under hela entreprenad tiden. Denna trafik 
består av både bilar och servicefordon till bostäder och äldreboende. Det befintliga gång- 
och cykelstråket kommer även det att användas. 

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

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 
Under hela entreprenad tiden, skall det finnas möjlighet för gående och cyklister att färdas 
inom arbetsområdet, speciell hänsyn skall visas funktionshindrade så även dom har 
möjlighet att färdas inom arbetsområdet. Även annan trafik till berörda fastigheter skall 
kunna fortgå under entreprenad tiden. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter 

AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 
Samtliga som arbetar inom området skall ha utbildningen ”Arbete på väg”. 

AFC.15 Information 

AFC.153 Information till fastighetsägare, boende m fl 
Entreprenören skall i god tid informera fastighetsägare, boende mfl. om arbeten som kan 
påverka t ex tillgängligheten till fastigheter. 

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

AFC.163 Överenskommelser m.m. 

AFC.171 Anmälningar till myndigheter 
Beställaren ombesörjer bygganmälan samt anmälan om kvalitetsansvarig – PBL 
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AFC.172 Anmälningar till beställaren 
I god tid före igenfyllning, ingjutning eller inklädnad av viktiga anläggnings delar, som 
blir oåtkomliga eller dolda för senare besiktning, skall entreprenören göra anmälan till 
beställaren. 
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AFC.185 CE-märkning mm av maskinanläggning (Vid AB 92-avtal) 
Entreprenören skall lämna erforderlig dokumentation för CE-märkta produkter som 
omfattas av entreprenad åtagandet och dessa skall uppfylla direktivens och 
författningarnas krav. 
Endast CE-märkta maskiner/produkter skall användas i denna entreprenad, alternativt får 
maskiner / produkter användas som har tillverkardeklaration enligt AFS 1994:48 bilaga 
2B. 
I tillverkardeklaration enligt AFS 1994:48 bilaga 2B skall det klart framgå vad och vilka 
krav som uppfyller Maskindirektivet. 
CE-märkning skall vara utförd och försäkran om överensstämmelse enligt AFS 1994:48 
bilaga 2A för maskinanläggningen skall överlämnas till beställaren. 
All CE-dokumentation skall föreligga vid slutbesiktning. 

AFC.21 Kvalitetsangivelser 

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

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenad tiden 

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”. 

AFC.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under 
entreprenad tiden 

Entreprenören skall upprätt projektanpassad kvalitets-/ miljö-/ och betalningsplan 
planerna skall vara beställaren tillhanda i god tid innan kontraktsarbetena påbörjas. 
Entreprenören skall upprätta och anslå en arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3. 
Entreprenören skall upprätta relationshandlingar enligt bilagan ”Föreskrifter för 
dokumentation av nya VA-ledningar”. 

AFC.26 Varor m m 

AFC.2613 Tillvarataget material, överblivna massor 
Allt material är beställarens egendom. Användbart material transporteras enligt anvisning. 
Tekniska förvaltningens förråd ”Logementet” avstånd ca 3km. 
Otjänliga massor och icke användbart material transporteras till av beställaren anvisad 
plats. Sunderby tippen transportavstånd 14km. 
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AFC.311 Beställarens ombud 
Beställarens ombud under entreprenad tiden är: 
   
Luleå Kommun 
Tekniska Förvaltningen 
971 85  LULEÅ 

 
Tel: 
Fax: 

 
 

AFC.313 Entreprenörens ombud 
Skall anges i anbud. 

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

AFC.321 Kvalitetsansvarig enligt PBL 
   

AFC.33 Arbetsledning och anställda 

AFC.34 Miljöledningssystem 

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

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

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

3.  Lära oss se och förstå de arkitektoniska värden som våra fastigheter representerar och 
lägga detta kulturarv till grund för nyskapande och förändringar. Vidare skall 
förvaltning och ombyggnad ske varsamt med beaktande av dessa värden. 
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4.  Ställa krav på miljömedvetenhet hos konsulter, entreprenörer och leverantörer. Söka 
samarbeta med företag som är offensiva och nytänkande inom miljöområdet och som 
har ett kretsloppstänkande. 

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

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

AFC.3411 Beställarens miljöansvarige 
Meddelas vid projektgenomgång. 

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, 
materialhantering, källsortering samt omhändertagande av avfall, produktval och 
materialval (se underordnade rubriker). 

Arbetsmetodik 
Åtgärder på byggarbetsplatsen skall inriktas på att förhindra uppkomst av restprodukter 
och utsläpp. Minimering av restprodukters uppkomst skall göras genom: 
Användande av förtillverkade element 
Konfektionering (måttbeställning) av byggmaterial 
Spara (användbara) spillbitar från tillskärning som måste ske inom arbetsplatsen (för ev 
senare kompletteringar) 
Minimera mängden emballage 
Minimera transporter 
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Materialhantering 
Entreprenören skall upprätta rutiner för förvaring av material på byggarbetsplatsen. 
Rutinerna bör ha följande innehåll: 
Arbetsledare och UE skall vara ansvariga för allt material inom respektive fackområde 
och skall genom regelbundna ronder inspektera att dessa förvaras och hanteras på ett 
tillfredsställande sätt. 
Material skall i största möjliga utsträckning upphandlas och avropas så att materialet 
direkt kan transporteras till montage- eller inbyggnadsställe. 
Dispositionsplanen skall ange ytor där material skall lagras. 

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

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

Arbetsplatsens disposition 
Dispositionsplan över byggarbetsplatsen skall även redovisa avfallscontainrars placering 
och antal samt transportvägar vid hämtning/lämning av containrar och returemballage. 
Ritningen skall dessutom redovisa ytor där material skall lagras. Placeringsritningen skall 
revideras efter hand bygget framskrider om så är nödvändigt. 
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Produktval och materialval 
Varor, material och apparater som skall användas i entreprenaden, skall så långt som 
möjligt vara miljövarudeklarerade. Återbrukbara eller återvinningsbara material och 
byggdelar föredrages och prioriteras i följande ordning: 
1. Återanvändningsbar i sin helhet. 
2. Återvinningsbar som ny produkt. 
3. Återvinningsbar som energi. 
Entreprenören skall genomgående välja lågemittenta material och materialkombinationer 
samt minska användandet av limmer och fogmassor. Entreprenören har även möjlighet att 
föreslå utbyte av föreskrivet material till begagnat eller återanvänt, dock utan att ge avkall 
på föreskrivna krav. Beställaren förbehåller sig rätten att bedöma föreslagna utbyten av 
material, varor och apparaters kvalitet i förhållande till förfrågningsunderlaget. 
Vidare bör entreprenören prioritera tillverkare av varor, material och apparater inom 
närliggande orter till arbetsplatsen för att minimera onödiga transporter. 

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

AFC.3511 Beställarens kvalitetsansvarige 
Meddelas vid projektgenomgång. 

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

AFC.354 Projektgenomgång 
För att informera om projektet och beställarens val av konstruktioner o d kommer 
projektgenomgång att hållas inom två veckor efter beställning av entreprenaden. 
Entreprenören med berörd del av sin personal skall delta i projektgenomgången. 
Beställaren kommer att låta iordningställa för genomgången lämpligt 
informationsmaterial. 
Beställaren tillser att berörda konsulter kommer att närvara. 
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Beställaren kallar till genomgången och svarar för protokollföring. 

AFC.356 Provning 
Entreprenören ansvarar för att i god tid före slutbesiktning tillsammans med respektive 
underentreprenör utföra ett samordnat funktionsprov – provningen av det totala 
funktionssambandet av anläggningen. 

AFC.361 Samordning av arbeten 

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

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. 
Entreprenören skall föra dagbok och provningsjournal för betongarbeten. 
Vid sprängningsarbeten skall entreprenören föra sprängjournal. 

AFC.382 Byggmöten 
Entreprenören skall närvara genom ombud eller annan person med fullmakt att företräda 
entreprenören. 
Beställaren kallar till byggmöte och svarar för protokollföring. 
Vid byggmöte kommer följande punkter att behandlas och de skall vara förberedda av 
entreprenören. 

– Föregående möte 
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o Justering av protokoll 
o Kvarstående punkter 

– Tidplan 
o Avslutade / pågående / ej påbörjade arbeten 
o Arbetet ligger __ dagar före / efter tidplanen 
o Arbetsstyrka 

– Gällande handlingar 
– Oklarheter i handlingarna 
– Betalningsplan 
– Dagbok 
– Underrättelser 
– Ändringar och tilläggsarbeten 
– Myndigheter 
– Samordning 

o Arbetsområde 
o Tillhandahållet material 
o Sidoentreprenörer, övriga 

– Arbetsmiljöplan och skyddsfrågor 
– Miljöplan 
– Provning och kontroll 
– Avvikelser 
– Besiktningar 

o Fortlöpande besiktningar 
o Anmälan till besiktning 

– Överlämnande, dokumentation 
– Övriga frågor 
– Nästa byggmöte 

 

AFC.41 Tidplan  
Översiktlig tidplan skall lämnas på beställarens begäran innan anbud antas. Detaljtidplan 
skall lämnas på anfordran. 

AFC.42 Igångsättningstid 
Planerad byggstart . 

AFC.43 Deltider 

AFC.44 Färdigställandetider 
Entreprenaden i sin helhet skall vara klar för slutbesiktning . 
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AFC.45 Förändring av kontraktstiden 

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

AFC.461 Garantitid 

AFC.462 Särskild varugaranti 
Bevis om särskilda varugarantier för varor med längre garantitid än den som fastställts för 
entreprenaden skall överlåtas på beställaren i samband med garantibesiktning. 

AFC.511 Vite vid försening 
Vite vid försening av entreprenaden i dess helhet 
Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 
0.5% av kontraktssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av 
entreprenaden i dess helhet fördröjs. 

AFC.512 Prestandavite 
Om kontrakterade prestanda inte uppnåtts är beställaren berättigad att erhålla ett vite 
motsvarande hela den merkostnad som beställaren åsamkas för att uppnå utseendemässiga 
och tekniska funktioner. 

AFC.513 Vite vid skada på vegetation 
Vid skada på träd och naturmark som skall behållas utgår särskilt vite enligt följande: 
– 20 000 kr / solitära träd med Ø>10 cm på höjden 1.5 m över mark 
– 5 000 kr / träd i bestånd 
– 1 000 kr / 100 m² naturmarksyta 

 AFC.533 Ansvar mot sidoentreprenör 
Beställaren/beställarensombud ansvarar inte för skadan eller tidförskjutning som 
sidoentreprenören eller tredjeman vållar entreprenören. Entreprenören skall rikta sitt krav 
direkt till den skadevållande sidoentreprenören eller till tredjeman. 
 
På motsvarande sätt är entreprenören skyldig att ersätta sidoentreprenören för skada 
eller tidförskjutning som entreprenören vållar denne. 

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

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

AFC.622 Betalningsplan 
Kontraktsumman erläggs enligt betalningsplan och mot faktura. 
Betalningsplan skall utan dröjsmål överlämnas till beställaren efter erhållen beställning. 
Betalningsplanen skall upprättas enligt de grunder som anges i AB 92 kap 6 § 10 andra 
stycket. Betalningsplanen: ange storleken av utbetalningsposter efter avdrag av 
innestående medel. 
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: 
Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen 
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971 85  LULEÅ 
Entreprenören får inte skicka fakturan oftare än en gång i månad. Faktura skall bl a 
innehålla: 
– Beställarens projektnamn, ”Cirkulationsplats LTU Ö” 
– Beställarens projektledare,  
– Ackumulerat belopp 
– Betalningsplanens positionsnummer för aktuell betalning 
– Avdrag för innehållet belopp 
– Entreprenörens organisationsnummer 
– Avstämd betalningsplan, specifikation på utfört arbete. 

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

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

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

AFC.712             Förbesiktning 
     Förbesiktning skall utföras i form av produktionsanpassade förbesiktningar, se AFC.711. 

 AFC.716 Efterbesiktning 
Maximalt en efterbesiktning per besiktning kommer att göras. Samtliga kostnader härför 
kommer att debiteras entreprenören. 
 
Fel som ej åtgärdats efter efterbesiktningen får åtgärdas genom beställarens försorg, på 
entreprenörens bekostnad. 

 

AFC.9 Tvist 

Med ändring av AB 92 kap 9 § 1 föreskrivs: 
Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol om inte parterna enas om 
skiljeförfarande.
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AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 

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

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

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

AFH.29 Övriga bodar 
Entreprenören tillhandahåller lokal för byggmöten. 

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

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

AFH.42 Tillfällig va-försörjning 
Ordnas i samråd med beställaren. 

AFH.51 Skydd av arbete 

AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt mm 

AFH.53 Skydd av vegetation 

AFH.55 Skydd av egendom 

AFH.61 Ställningar mm 

AFH.62 Arbetarskyddsanordningar 
Om entreprenören påträffar farliga ämnen i samband med demonterings- och 
rivningsarbeten skall denne informera ansvariga för samordningen av arbetarskydd samt 
anordna erforderliga skydd. 
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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 (b*h) utförs och bekostas av entreprenören. 
Entreprenören skall svara för att övriga intressenter i projektet ges möjlighet att få skylta 
med sina namn. All administration kring detta skall ombesörjas av entreprenören. 
Entreprenören ombesörjer erforderliga bygglov för skylt och skyltställning. 
När entreprenaden är färdigställd skall entreprenören ombesörja nedmontering och 
borttransport av skylt och skyltställning. 
 

AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 

AFJ.3 Ursparning, håltagning och igensättning 

AFJ.72 Renhållning 

AFJ.752 Slutrengöring 

AFJ.76 Återställande av mark 

AFJ.8 Utsättning 
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 BILAGA 15 
Teknisk beskrivning med mängdförteckning  

och À-prislista för markarbeten 

 
Denna mängdbeskrivning ansluter till Anläggnings 
AMA98.  Mätning och reglering av ersättning skall ske 
enligt MER2002 Anläggning. 
 
Slutsumman i kostnadssammanställningen skall 
överensstämma med anbudssumman. Vid felräkning i 
kostnadssammanställningen skall delsummor justeras 
utan att det för den skull angivna kvantiteter ändras så 
att angivna villkor uppfylls. 
 
 

Kod Beskrivning 
Reglerbar mängd R 
Oreglerbar mängd OR 
Kostnaden skall vara inkalkylerad - - - - - 
Endast belopp anges - - - - 
Endast à-pris anges R  0  - 
 
 
Denna mängdförteckning och à-prislista tillhör anbud 
daterat: 
 
………………………………………………… 
 
 
………………………………………………… 
Anbudsgivare  
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B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, 
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, 
DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 

BB FÖRARBETEN 
BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D 
BBB.1 Mark- och vattenförhållanden m m 

Grundvattennivån förutsätts ligga minst 1m under MY. 
BBB.11 Topografiska förhållanden 

Se plan- och profilritningar.  
BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden 

Arbetsområdet består huvudsakligen av befintliga 
hårdgjorda ytor. 

BBB.2 Utförda provarbeten 
BBB.32 Befintliga ledningar 

Se ritningar befintliga förhållanden  
BBC UNDERSÖKNINGAR O D 
BBD INMÄTNINGAR 
BBE UTSÄTTNINGAR 

Koordinatbestämda linjer och punkter framgår av 
planer och tabeller. All utsättning skall ske med 
utgångspunkt från av beställare angivna höjdfixar och 
polygonpunkter. Alla mätningsprotokoll och beräkningar 
skall föras och förvaras på sådant sätt att beställaren 
utan svårighet kan utföra kontroll. - - - - - 

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA 
ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M 

BCB *HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING 
BCB.11 *Tillfällighantering av vatten - - - - - 
BCB.3 *Tillfälliga åtgärder för skydd m.m. av ledning  

Avser korsning av el-/teleledning eller annan ledning 
inom teoretisk sektion. Ledning som korsar i vinkel 30°-
90° räknas som korsande. Ledning som korsar i vinkel 
0°-29° räknas som längsgående. 
Hinder eller störning av ledning som framgår av 
ritningar befintliga förhållanden ********** skall vara 
inkluderade i à-pris för det arbete som berörs.  
Hinder av el- och teleledning eller annan ledning som ej 
finns redovisade på ritningar befintliga förhållanden 
************ 
Längsgående kabel / ledning R m 0  - 
Korsande kabel / ledning R st 0  - 

BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o.d. i mark 
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Tillfällig upphängning av befintliga el- och telekablar 
utförs vid korsningar med nya va-ledningar och för 
schakter för vägar, sker i samråd med ledningsägare. - - - - - 

BCB.41 Skyddsplank, skyddsinhägnad o d 
 

BCB.5 *Åtgärd vid skada på vegetation - - - - - 
BCB.7 *Åtgärd för allmän trafik - - - - - 
BCB.7111 *Tillfällig väg med bituminös beläggning - - - - - 
BCB.7112 *Tillfällig väg med slitlager av grus - - - - - 
BCB.7113 *Tillfällig utspetsning mot betäckning o.d.  

Utspetsning mot brunnar, betäckningar, kantstöd m m 
skall utföras med asfaltmassa. - - - - - 

BCB.713 *Tillfällig vägtrafikanordning - - - - - 
BCB.714 *Tillfällig trafikdirigering - - - - - 
BD *SANERINGSARBETEN 
BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 

Användbart material som inte återanvändes 
transporteras till Tekniska förvaltningens förråd 
”Logementet” där det läggs i upplag enligt beställarens 
anvisning, transport avstånd  ca 2,5 km. 
Belysningsstolpar som utgår enligt ritning XXXXXX om 
de är i användbart skick skall de fraktas till Luleå 
energis förråd på Storhedens industriområde, 
transportavstånd ca 7 km.  

BEB FLYTTNING 
BEB.111 Flyttning av stolpfundament 

Placering enligt ritningar *************  OR  st 7 * 
BEB.112 Flyttning av skyltstolpe 

Kostnad ingår i BEB.111 OR  st 4- - - -
BEB.113 Flyttning av belysningsstolpe 

Belysningsstolpar skall placeras enligt ritning XXXXXX 
belysning   st 3 
  

BEB.1134   HÖJDJUSTERING AV BETÄCKNING 
 Nedstigningsbrunnar OR st 1  
 Polygonpunkt OR st 1  

BED RIVNING 
BED.1214  Rivning av alla bitumenbudna lager 
 Enligt ritning NR R m² 3033 

Kantsågning av asfalt R m 52,5 

BED.1514 Rivning av betongkantstöd 
Rivning av kantstöd betong. OR m 143,6 
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BED.152 Rivning av stolpfundament 
Rivning  OR st 6 

BED.153 Rivning av skyltstolpe 
Kostnad ingår i BED.152 - - -3 - - 

BED.157 Rivning / demontering  av vägmärken 
Demontering av vägmärken. Vägmärken markerade på 
ritning OR st 8 

BFE  
BFE.2 *Borttagning av markvegetation och jordmån 

inom område för väg, plan o d 
Kostnad ingår i CBB.112 - - - - - 
 - - - -  

CB *SCHAKT 
CBB *JORDSCHAKT 

I kostnader för jordschakt skall inkluderas kostnader för 
hinder och störning av ledning som finns redovisade på 
ritningar befintliga förhållanden XXXXXXXXXXX 

 
 
CBB.112 *Jordschakt kategori B för väg, plan o d 

Jordschakt för ny överbyggnad skall utföras till den nivå som ansluter till befintlig överbyggnadstjocklek. 
Befintlig överbyggnadstjocklek ca t = 100 cm 
 
Jordschakt Fall B R m³ 613 
Övriga ytor (ej farthinder) som får nya ytskikt schaktas 
0-20 cm. R m² 4205 

CBB.32 Jordschakt för el- och telekabel o d 
Schakt för elledning och kabelrör, se ritning belysning 
XXXX 
Schakt och återfyllnad för elledning samt eventuell 
borttransport av övermassor. Se PM Luleå Energi. R m 300 
Schakt och återfyllnad för kabelrör, inklusive 4st rör 
med dragtråd.  OR m 15 

CBB.811 Jordschakt av jord- och ytblock 1,0−2,0 m3 
Fall B R st 0  - 

CE *FYLLNING, LAGER I MARK M M 
CEB.53 *Fyllning mot fundament 

Kostnad ingår i BEB.111 resp DEF.11. - - - - - 
D MARKÖVERBYGGNADER, 

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 
DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M 
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DBB *LAGER AV GEOTEXTIL 
DBB.131 MATERIALSKILJANDE LAGER AV GEOTEXTIL, 

UNDER ÖVERBYGGNAD FÖR VÄG, PLAN O D 
Geotextil skall vara av bruksklass 3. Utföres där man 
utfört schakt för ny överbyggnad. R m²  300 

DC *MARKÖVERBYGGNADER M M 
DCB *OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, 

PLAN O D 
DCB.311 Obundet bärlager kategori A till belagda ytor  
 Obundet bärlager bestående av fräsmassor och 0-40 

bergkross till avjämning före beläggning. R m³ 62 

  
DCB.412 *Slitlager av grus kategori B och C 

Stödremsa, lagrets tjocklek skall vara 4cm. 
Stödremsans innerkant skall efter avslutad packning 
ansluta till beläggningskantens nivå. R m² 41 

DCC *BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR 
VÄG, PLAN O D 

DCC.2 *Bitumenbundna överbyggnadslager 
kategori B för väg, plan o d 

DCC.24111 Slitlager kategori B av tät asfaltbetong (ABT) 
vid nybyggnad 
ABT16/B85 R m² 3033 
    

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

DCG.13 *Beläggning av kullersten 
Kullersten i refuger ritning Nr XXXXX skall sättas i 
jordfuktad betong OR m² 213 

DCG.11 *Beläggning av storgatsten 
Storgatsten som beläggning i körfältet rondellen   OR m² 258 

DCL *ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR 
DCL.11 *Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord 

Trädgropar djup 80cm Ø=100cm R st 5  
DCL.22 *Kalkning 

Kostnad ingår i DCL.11 - - - - - 
DCL.23 *Gödsling 

Kostnad ingår i DCL.11 - - - - - 
DCL.24 *Jordbearbetning 

Kostnad ingår i DCL.11 - - - - - 
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DCL.25 *Avjämning m m av växtbädd 
Kostnad ingår i DCL.11 - - - - - 

DD *VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH 
PLANTERING M M 

DDB SÅDD, PLANTERING M M 
Växtbädden skall godkännas av beställaren innan 
plantering, sådd o d får utföras. 

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 
DEC *KANTSTÖD 

  
DEC.13 *Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd 

av betong 
Kantstöd skall sättas i jordfuktad betong. 
Sättning av kantstöd skall utföras enligt principritning 
DEC.13. 
Kantstöd skall utföras med sten av typ med beteckning 
enligt SIS 22 18 12. 
Kantstöd skall utföras med råhuggen sten, RV2 resp 
RV2. 
Kantstensvisning 120 mm. 
Kantstöd skall försänkas till till 40 mm visning på de 
enligt ritningarna angivna platserna. 
Kantstöd skall vid försänkning och avslutning utspetsas 
på 1 m längd. 
Begagnat stöd får användas i sammanhängande 
längder. Kapning skall utföras av defekta stenändar. 
Rak sten eller R>15m OR m 330,13 
Radie 0,5m  OR m 4,2 
Radie 1,5m OR m 9,2 
Radie 11m OR m 35,1 
Radie 12m OR m 26,3 
Radie 14m fasad OR m 48 
Radie 15m fasad OR m 35,4 
 

DEE *VÄG- OCH YTMARKERINGAR 
DEE.111 Extruderad markeringsmassa på trafikyta 

Väjningsplikt R st 15 
DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, 

SKYLTAR M M 

DEF.10    Fundament och stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m    
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 Fundament och stolpe.     st 3
  
 

DEF.11 *Fundament för vägmärke, gatunamnskylt m m 
Fundament av betong höjd 700mm för stolpe 60mm. OR st 1 

DEF.12 Stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m 
                        Stolpe 60mm placering enligt ritning . OR st 1 
DEF.13 *Skylt för vägmärke, gatunamn m m 

Samtliga vägmärken skall vara högreflekterande (HI). 
Skyltning enligt planritning. 
Varningsmärke 1.1.23 normalstorlek OR st 2 
Påbudsmärke 1.3.2.1 normalstorlek OR st 3 
Påbudsmärke 1.3.3 normalstorlek OR st 1 
Påbudsmärke 1.3.11. normalstorlek OR st 1 

DEF.3 Fundament för elstolpe m m   OR   st    10 

DEF.33 *Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer 
Sättning av fundament för belysningsstolpe inklusive 
resning av stolpe och mekaniskt montage. Se ritning 
XXXX:10. OR st 5 

DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 
Överblivna massor skall avlägsnas. 
Tillfälliga vägar skall avlägsnas. 
Arbetsområdet skall återställas till samma skick som 
före arbetenas påbörjande. - - - - - 

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM 
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 

PB *RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 
PCB *ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL 

RÖRLEDNING M M 
Kostnad ingår i PBB.5213 - - - - - 

PD *BRUNNAR O D I MARK 
Y MÄRKNING, PROVNING, 

DOKUMENTATION M M 
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TIMPRISER 
 
Arbetsmaskiner och fordonstyp 
 
Hjulgrävmaskin 15 ton  kr/tim   
 
Hjullastare 13 ton  kr/tim   
 
Väghyvel 17 ton  kr/tim   
 
Envalsvält 4 ton  kr/tim   
 
Vibratorplatta 450 kg  kr/tim   
 
Lastbil tvåaxlig 12 ton  kr/tim   
 
  kr/tim   
 
Personal kategori 
 
Yrkesarbetare  kr/tim   
 
Tjänstemän  kr/tim   
 
  kr/tim   
 
  kr/tim   
 
  kr/tim   
 
  kr/tim   
 
  kr/tim   

 
Luleå kommun 
Tekniska förvaltningen 
Projektutv



 

 

Bilaga 14 
 
 ÖverslagsKalkyl 
 
Produkt inkl 
arbete 

Enhet Pris Summa 

Beläggning ABT 16 3 033 m2 80:- 242 640:- 
Betumenbundet 
bärlager 

3 033 m2 65:- 197 145:- 

Storgatsten  258 m2 589:- 151 962:- 
Kullersten  213 m2 336:-    71 568:- 
Råkantsten  488,33 m 600:-  292 998:- 
Geoduk  300 m2   10,50:-      3 150:- 
Planteringsjord   3 m3 666:-      2 645:- 
Kryptall 5 st 420:-      2 100:- 
Belysningsfundament 3 st 270:-  
Rivning av 
beläggning inkl 
refuger 

3 033 m2   4,75:-     14 400:- 

Kantsågning 52,5 m  17,15:-          900:- 
Stenfyllning rondell  90 m3   300:-      27 000:- 
Jordfuktad betong  31,50 m3 1 000:-      31 500:- 
Fundament inkl 
vägmärke 

  7 st 1 000:-           7 000:- 

Johannapollare   5 st 1 575:-       7 875:- 
Div elarbete inkl 
schaktning 

       21 968:- 

Avjämningsmaterial 
0-40 mm 

    150m3       80:-      12 000:- 

Total övrig 
maskinkostnad 

     80 h 450:-      36 000 
 

Etablering och av 
etablerin 

       25 000 
 

Övrig arbetskostnad 240 h 250:- 60 000:- 
Projekgrupps kostnad 1280 h 100.- 128 000:- 
Summa    1 335 851:- 
Cv 10 %      133 585:- 
Total kostnad   1 469 436 :- 
 




























