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Förord 
 
 
 
 
Studien utgör ett examensarbete om 10 poäng inom ramarna för 
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ogenomförbart. Sist men inte minst tackar jag programansvarig, professor Karel Miškovský för 
hjälpen. 
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Sammanfattning 
 
 
 
 
Examensarbetets mål är att beskriva och beräkna Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuners framtida 
bergmaterialbehov med utgångspunkt från bygg- och anläggningsprojekt som pågår och som 
planeras. Syftet är att få en sammanställning som visar om materialet räcker till eller om det 
finns behov att öppna nya täkter. Sammanställningen kan med fördel användas av kommunerna 
som planeringsunderlag beträffande nya vägbyggnadsprojekt. 
 
Alla tillståndsgivna täkter i Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner har kartlagts och täkternas 
kapacitet har också tagits fram. Även alla pågående och planerade vägarbeten kommunvis och 
årsvis från år 2005 fram till 2009 har karterats. Därefter har kapacitetsminskningen efter 
planerad årsförbrukning av bergmaterial beräknats. Beräknat bergmaterialbehov redovisas i form 
av tabeller, kartor och löpande text samt års- och kommunvis. Datainsamling har skett genom 
telefonintervjuer, intervjuer, e-postkorrespondens och litteraturstudier. 
 
Resultatet från studien visar att i Arvidsjaurs kommun räcker de nuvarande täkterna när det 
gäller bergmaterialmängd jämfört med planerade vägarbeten. Även täkternas lokalisering är 
geografiskt välplanerade, d.v.s. nära de planerade vägprojekten. 
 
I Arjeplogs kommun räcker bergmaterialet väl till de nuvarande och planerade vägarbeten, men 
underhållmässigt finns det ett visst behov av en mindre täkt i norra delen av kommunen. Västra 
delen, ungefär halva kommunen, tillhör fjällområdet och på grund av berggrundens 
sammansättning (i huvudsak olika typer av skiffrar) är det svårt att hitta lämpliga ställen att 
öppna en täkt i området 
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Summary 
 
 
 
 
The goal of this study is to describe and calculate the future need of rock aggregate in the 
municipality of Arvidsjaur and Arjeplog with respect to planned roadworks. The purpose is to 
make a survey, which shows if the amounts of rock aggregate are enough or if there is a need to 
exploit new quarries. 
 
All the licence given quarries in the municipalities of Arvidsjaur and Arjeplog has been mapped 
and also the rock aggregate capacity of the quarries has been taken out. All the present and 
planned roadwork from both of the municipalities and annually from the year 2005 to 2009 has 
been mapped. Then the capacity reducing of the rock aggregate after the plan of the annual 
consumption is calculated. 
 
The result shows that the present extraction places in the municipality of Arvidsjaur are 
sufficient when the quantity of the rock aggregate is compared with the plans of the roadworks. 
Also the localisations of quarries are geographically well planned, which means that they are 
close to the planned road projects. 
 
In the municipality of Arjeplog the rock aggregate suffices well to the present and planned 
roadworks, but in the maintenance of the roads there is a certain extent need of a smaller quarry 
in the Northern area of the municipality. The West side, about half the municipality, belongs to 
mountain territory and because of the quality of the bedrock (most different kinds of schist) it is 
difficult to find a suitable place to exploit a new quarry within the area. 
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Beteckningar och definitioner 
 
 
 
 
A-kommuner Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner 
 
Ballast Gemensamt benämning för natursten och jordmaterial 

samt förädlat bergmaterial 
 
Beläggning Bitumen- eller betongbundet slit- eller bärlager 

(Vägverket, 2004) 
 
Bärighet Högsta last som kan accepteras med hänsyn till 

uppkomst sprickor eller deformationer 
(Vägverket, 2004) 

 
Bärighetsförbättring Förbättring hos konstruktioner, anläggningar och 

anordningar jämfört med den nivå som avsetts vid 
byggande (Vägverket, 2004) 

 
Bärighetstyp BK 1 bro Full bärighet för broar på viktiga näringslivsvägar 
 
Bärighetstyp BK 1 väg Full bärighet året runt på viktiga näringslivsvägar 
 
Bärighetstyp Tjäls lätt Framkomlighet året runt för ”lätt” trafik (Vägverket 

Region Norr, 2004) 
 
Bärlager Upptar och fördelar trafikbelastningen nedåt samt 

förhindrar även det betydligt finare slitlagret från att 
dränera ned i det grova förstärkningslagret. Skall 
motstå påkänning utan att dess sammansättning och 
bärighetsegenskaper förändras 

 
Förstärkningslager Upptar och fördelar trafikbelastningen från 

ovanliggande bär- och slitlager på terrassen samt 
skyddar överbyggnaden mot inträngning av finmaterial 
från terrassen. Den skall isolera mot tjäle och dränera 
för att minska tjälskador. (Merox AB, 2005) 

 
Husbehovstäkt Uttag på egen mark för eget behov, ej för försäljning 

(Länsstyrelsen, 2004) 
 
i.u. Ingen uppgift 
 
Magmatisk bergart Bildas genom stelning och kristallisering av 

silikatmassa (magma), massformig struktur, t.ex. granit 
och gabbro 
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Metamorf bergart Temperatur- och tryckförändrad (omvandlad) 
sedimentär eller magmatisk bergart, folierad struktur, 
t.ex. kvartsit, skiffer och grönsten (Miškovský, 2003) 

 
Sedimentär bergart Bildas vid nedbrytning av magmatiska och metamorfa 

bergarter genom yttre krafters verkan (sol, vatten 
m.m.), skiktad struktur, t.ex. sandsten, alunskiffer, 
lerskiffer och konglomerat (Miškovský, 2003) 

 
Slitlager Det översta lagret, avsett att köra/slita på. Kan vara 

antingen asfalt eller vanligt grus/krossmaterial, även 
oljegrus kan förekoma i äldre beläggringar. Bör under 
alla förekommande väderleksbetingelser ha god 
hållbarhet samt slitstyrka (Merox AB, 2005) 

 
Vilande täkt Täkt som är inte i bruk, saknar tillstånd från 

Länsstyrelsen 
 
ÅDT Årsdygnstrafik; medeltrafikflödet, fordon per dygn 
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1 Inledning 
 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Eftersom bergmaterial är en ändlig naturresurs, är det av största vikt att materialet används till 
ändamål där de fyller sin funktion utan att vara vare sig över- eller underkvalificerade 
beträffande kvalitet. Det är även viktigt att hushålla genom att inte göra för stora uttag, men om 
behovet är större än tillgången kan det skapa problem. I planeringssyfte är det därför 
meningsfullt att kartlägga framtida bergmaterialbehov utifrån pågående och planerade bygg- och 
anläggningsprojekt. 
 
 
1.2 Mål och syfte 
 
Examensarbetets mål är att beskriva och beräkna Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuners framtida 
behov av bergmaterial med hänsyn till bygg- och anläggningsprojekt som pågår och som 
planeras. Syftet är att få en sammanställning som visar om materialet räcker till eller om det 
finns behov att öppna nya täkter. Sammanställningen kan med fördel användas som 
planeringsunderlag beträffande nya vägbyggnadsprojekt. 
 
 
1.3 Metodik 
 
1.3.1 Insamling av data 
 
Datainsamlingen har skett genom telefonkontakt och e-postkorrespondens med följande 
personer: 
- Bernt Normark, enhetsledare, tekniska kontoret, Arvidsjaurs kommun (december 2004) 
- Nils Johansson, transportledare, A-frakt AB, Arvidsjaur (januari 2005) 
- Jan Bengtson, miljöskydd och täkter, Länsstyrelsen, Luleå (februari 2005) 
- Helge Fjellgren, banchef, Inlandsbanan AB, Östersund (april 2005) 
- Ove Lundgren, täktägare, Glommersträsk (maj 2005) 
- Arjeplogs allmänningars förvaltning, täktägare, Stensund, Arjeplog (maj 2005) 
- Gunnar Zweifel, Vägverket Region Norr, Luleå (maj 2005) 
- Christer Lestander, täktägare, Tjintokk KB, Slagnäs (maj 2005) 
- Göran Johansson, stenmaterialkursanordare, Arjeplog (maj 2005) 
- Eva Widman, Lantmäteriet, Luleå (maj 2005) 
- Peder Hendrikson, planeringsansvarig, Vägverket Region Norr, Luleå (maj 2005) 
 
Intervjuer och insamling av data såsom rapporter, kartor, planer och statistik har genomförts med 
hjälp av: 
- Leif Ståhl, enhetsledare, tekniska kontoret, Arjeplogs kommun (januari 2005)  
- Ulf Lundkvist, Vägverket Produktion, Arjeplog (januari 2005) 
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- Håkan Johansson, ballastingenjör, Vägverket Produktion Nord, Piteå (februari 2005) 
- Reijo Wünch, biträdande distriktchef, Swerock AB, Piteå (februari 2005) 
- Bosse Gustafsson, statsgeolog, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Malå (april 2005) 
 
Datainsamling har även skett via övrig litteratur och Internet. 
 
Diagram och tabeller i kapitel 2 är bearbetade utifrån SGU:s publikationer om produktion och 
tillgångar av grus, sand och krossberg. I beräkningarna har inte hänsyn till de vilande täkterna i 
A-kommuner tagits. Anledningen är att informationen har varit otillräcklig. I resultatberäkningen 
i kapitel 6 har inte Vägverkets utökningsuppskattningar beaktats. Studien omfattar inte heller de 
täkter som ligger utanför A-kommuners gränser. 
 
1.3.2 Analysmetod 
 
Utifrån syftet har bergmaterialbehovet av pågående och planerade projekt i A-kommuner 
beräknats med formel. Beräknat behov har analyserats och jämförts med täkternas kapacitet. 
Enligt Wünch (2005) kalkyleras behovet: 
- Bärlager 0-30 mm 1 500 ton/km 
- Beläggning MJOG-16 mm 600 ton/km 
 
Beräknat behov av bergmaterial redovisas i form av tabeller, kartor och löpande text samt års- 
och kommunvis. 
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2 Allmänt om täkter i Sverige 
 
 
 
 
2.1 Totalt antal täkter per län och typ av täkt år 2003 
 
För att kunna nyttja material från en täkt, kommersiellt eller för husbehov, krävs ett tillstånd från 
Länsstyrelsen. I Sverige var totalt 3 023 täkter tillståndsgivna under år 2003. I Norrbottens län 
var det 238 täkter som hade fått tillstånd av Länsstyrelsen. Antalet tillståndsgivna grus-, sand- 
och moräntäkter uppgick samma år till 1 813 i hela riket, varav 160 täkter i Norrbottens län. 
Bergtäkter som hade fått tillstånd var 782 och 54 av dem låg i Norrbottens län. Bland övriga 
täkter såsom industrimineral, blocksten, torv m.m. hade 428 fått tillstånd i Sverige och 
Norrbottens läns andel var 24 stycken (Sveriges geologiska undersökning, 2004). 
 
Enligt Länsstyrelsen (2004) var det 15 täkter i Arvidsjaurs kommun som hade tillstånd. Av dem 
var nio grus- och moräntäkter, tre bergtäkter, en torvtäkt och två okända täkter. Det finns också 
en vilande bergtäkt samt 14 vilande grus- och moräntäkter i Arvidsjaur. I Arjeplogs kommun var 
det i slutet av år 2004 tio tillståndsgivna täkter, varav sju grus- och moräntäkter, en bergtäkt, en 
matjordtäkt och två okända täkter. Även i Arjeplog finns vilande täkter; en bergtäkt samt nio 
grus-, sand- och moräntäkter (Länsstyrelsen, 2005). 
 
 
2.2 Frekvensfördelning över inrapporterade täkters storlek 
 (produktion/år) 
 
I enlighet med Sveriges geologiska undersökning (2004) fanns det 225 inrapporterade täkter i 
Norrbottens län som hade redovisat sina produktionsvolymer. I hela riket uppgick antalet 
inrapporterade täkter till 2 803. Av dem var 37 täkter (519 i hela riket) i storleksordningen 
1 - 2 500 ton/år. 25 täkter (450 i hela riket) låg mellan 2 501 och 10 000 ton/år och täkter som 
hade årsproduktion över 10 000 ton/år var 55 stycken i Norrbottens län (903 i hela riket). Antal 
täkter som hade redovisat noll uppgick till 108 stycken i Norrbottens län och motsvarande siffra 
för hela landet var 931 (Sveriges geologiska undersökning, 2004). 
 
 
2.3 Totala leveranser av ballast i Sverige, Norrbottens län samt 
 A-kommuner 
 
2.3.1 Totala leveranser under åren 1996 - 2003 
 
Under åren 1996-2003 levererades ballast enligt tabell 1, efter Sveriges geologiska 
undersökning (2004). Tabellen visar att leveranserna i A-kommuner har stigit från 
ca 0,18 miljoner ton år 1996 till ca 0,28 miljoner ton år 2003, medan de i Norrbottens län har 
sjunkit från ca 3,29 miljoner ton till ca 3,04 miljoner ton. Hela rikets leveranser under samma 
period har legat nästan konstant. 
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Tabell 1 Leveranser av ballast i Sverige, Norrbottens län samt A-kommuner 1996-2003 
(Sveriges geologiska undersökning, 2004) 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ARJEPLOG 42 569 118 569 19 878 12 103 42 750 73 895 45 628 198 745
ARVIDSJAUR 134 020 20  547 141 503 194 349 169 914 148 006 233 953 79 295
Totalt A-kom. 176 589 139 116 161 381 206 452 212 664 221 901 279 581 278 040
NORRBOTTEN 3 293 611 3 133 742 3 766 393 3 199 341 2 468 030 3 238 377 3 020 129 3 043 658

HELA LANDET 70 400 000 62 900 000 74 800 000 79 300 000 71 200 000 71 500 000 71 300 000 71 000 000
 
Ett logaritmiskt diagram (diagram 1) visar att leveranserna i A-kommuner stiger, men när de 
särskiljs visar de ganska stora omkastningar som dock kompenserar varandra. 
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Diagram 1 Diagram över leveranser i Sverige, Norrbottens län samt A-kommuner 1996-2003 
 
2.3.2 Leveranser fördelade på materialslag 
 
SGU:s rapport om leveranser fördelade på materialslag år 2003 visar att moränleveranser är 
större i Arvidsjaurs kommun än i Arjeplog (se tabell 2 samt diagram 2). I Arvidsjaurs kommun 
saknades bergtäkter helt. De övriga materialslagen saknades i Norrbottens län (Sveriges 
geologiska undersökning, 2004). År 2004 öppnades en stor bergtäkt i Arvidsjaur, dock 
inkluderas den inte i statistiken ännu (Länsstyrelsen, 2005). 
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Tabell 2 Leveranser i Norrbottens län fördelat på materialslag (ton) år 2003 (Sveriges 
geologiska undersökning, 2004) 

 
 Naturgrus Morän Krossberg Övrigt Totalt Antal täkter
ARJEPLOG 51 602 13 000 134 140 0 198 742 9
ARVIDSJAUR 24 680 54 615 0 0 79 295 9
Totalt A-kommuner 76 282 67 615 134 141 0 278 037 18
NORRBOTTEN 902 704 153 050 1 490 461 497 443 3 043 658 225

HELA LANDET 20 167 064 1 381 888 40 778 377 8 450 324 70 777 653 2 719
 

Lokaritmiskt tabell över leveranser år 2003 per 
materialslag

1
10

100
1000

10000
100000

1000000
10000000

100000000

Natu
rgr

us

Kros
sb

erg
Tota

lt

ARJEPLOG
ARVIDSJAUR
Tot.A-komm.
NORRLAND
HELA LANDET

 
 
Diagram 2 Diagram över leveranser per materialslag (ton) år 2003  
 
 
2.4 Användning av täkter i A-kommuner 
 
Kunder som använder täkterna i A-kommuner är i första hand Vägverket Region Norr med sina 
underleverantörer. Täkterna nyttjas för vägunderhåll samt till vägbyggande av statliga vägar. 
Underleverantörer är bland andra Vägverket Produktion, Skanska, NCC och Swerock.  
 
Kommunerna tar hand om samhällets vägar och gator i egen regi. 
 
Inlandsbanan anlitar sina underleverantörer, vilka i stort sett är desamma som Vägverket Region 
Norrs. 
 
Arvidsjaurs kommun sköter sitt flygfält med sina underleverantörer. 
 
I mindre skala använder också testbanor, privata samt skogsbolag täkter som ofta räknas till 
husbehovstäkter (Johansson, 2005). 
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2.5 Transportinfrastruktur inom A-kommuner 
 
2.5.1 Vägnät 
 
Norrbottens län har det största, men glesaste, statliga vägnätet, drygt 850 mil, varav ca 35 % är 
grusvägar. En stor del av vägarna är inte dimensionerade för de laster som tillåts idag, vilket 
innebär att stora delar av vägnätet har bärighetsskador i form av spår, ojämnheter och sprickor. 
Den bristande standarden i Norrbottens län innebär att transportkostnaderna är högre än för 
landet generellt. Enligt en bristanalys som har genomförts av Vägverket finns ca 40 % av landets 
totala bärighetsbrister inom Vägverkets norra region, d.v.s. i Norrbottens och Västerbottens län 
(Länsstyrelsen, 2004). 
 
I Arvidsjaurs kommun finns det totalt 1 024 km statliga vägar och av dem är 590 km grusvägar. 
Arjeplogs kommun har totalt 594 km statliga vägar, varav 323 km är grusvägar (Vägverket 
Region Norr, 2005). 
 
2.5.2 Länsplan 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten och de regionala självstyreorganen har upprättat en plan för länets 
transportinfrastruktur för perioden 2004-2015. Regeringen beslutade den 19 februari år 2004 de 
definitiva ramarna för länsplaner. Norrbottens län tilldelades 460 miljoner kronor fördelat i 
treårsblock. Vägverket har budgetansvar för länsplanerna beträffande regional 
transportinfrastruktur. I Norrbottens län har planarbetet utförts av en beredningsgrupp och en 
samrådsgrupp har följt arbetet. I beredningsgruppen har följande organisationer varit 
representativa: Banverket Norra Banregionen, Vägverket Region Norr, Länstrafiken i Norrbotten 
AB och Länsstyrelsen i Norrbottens län. I samrådsgruppen sitter representanter från 
Luftfartsverket, Kiruna och Luleå flygplats, Sjöfartsverket, Norrbottens Handelskammare, 
Företagarnas Riksorganisation, Kommunförbundet samt Norrbottens läns landsting 
(Länsstyrelsen, 2004). 
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3 Arvidsjaurs och Arjeplogs berggrunder 
 
 
 
 
3.1 Fjäll- och fjällrandsområdena 
 
Norrbotten indelas geologiskt från väst till öst i fjäll- och fjällrandsområdena samt 
urbergsområdet (GeoNord, 2000). 
 
Ungefär halva Arjeplogs kommun tillhör fjällområdena som består av den alloktona 
berggrunden. Den omfattas av många överskjutningar, d.v.s. skollor. Arjeplogs fjäll tillhör den 
övre skollan (Lindström et al., 2000). 
 
Fjällområdets bergmaterial består närmast riksgränsen av svagt metamorfa bergarter som fylliter, 
kvartsiter och marmor. I Nasafjällen finns också ett ”tektoniskt fönster” med odifferentierat 
urberg. Mer österut finns högmetamorfa bergarter såsom skiffrar, kvartsiter och grönstenar, så 
kallade Sevebergarter. I fjällranden förekommer konglomerat och ljusa kvartsiter (GeoNord, 
2000 och Loberg, 1999). 
 
 
3.2 Urberget 
 
Den andra, östra halvan av Arjeplogs kommun och hela Arvidsjaurs kommun består av urberg. I 
dessa områden finns det primorogena (tidigt orogena) ortognejser och på Arjeplogs sida 
sedimentgnejser. I båda kommunerna finns också post- som anorogena magmatiska bergarter 
(yngre) såsom Revsunds- och Linagraniter, pegmatit och porfyr. Från Skellefteåfältet upp mot 
Jokkmokk finns det ett område som kallas för Arvidsjaurfältet. I det vulkaniska fältet finns 
basiska till sura vulkaniter (porfyrer). I Arvidsjaur förekommer också graniter, så kallade 
Arvidsjaursgraniter (GeoNord, 2000 och Loberg, 1999). 
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4 Bergmaterialkvalitet 
 
 
 
 
Det finns noggranna beskrivningar i fråga om bergmaterialkvalitet på vägarna. Alla är samlade i 
Vägverkets publikation ATB Väg. Det är en allmän teknisk beskrivning som innehåller 
Vägverkets krav på byggande, underhåll och bärighetsförbättring av vägobjekt. 
 
Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) har tillsammans med Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut (SP) standardbeskrivningar om provtagningar från täkter till färdigbyggd väg. 
 
Stenmaterialkrav för beläggning av berg eller naturgrus är att materialet skall vara normalt hårt 
och hållfast. Det skall göra beläggningen stabil och samtidigt ge slitlagret god slitstyrka mot 
däckdubbar. Exempel på bra bergmaterial för vägarbete är enligt Almqvist et al. (1987) granit, 
glimmerfattig gnejs, kvartsit, diabas och porfyr. 
 
Av de provningsmetoder som används för att undersöka bergmaterial kan nämnas korndensitet 
för att bestämma materialets volym, flisighetsindex som visar förhållandet mellan partikels bredd 
och tjocklek, Los Angeles-tal vilket anger motstånd mot fragmentering och siktanalyser som 
visar kornfördelning i en kurva baserad på viktprocentberäkning av varje ingående fraktion. 
Kulkvarnsvärdet demonstrerar materialets motstånd mot nötning av dubbdäck och 
nötningsmotstånd bestäms genom micro Deval-värdet (Miškovský, 2003). 
 
Enligt Lundkvist (2005) är bergmaterialet i fjällområdet som börjar ca två mil nordväst om 
Arjeplog av så dålig kvalitet att det går inte att använda i vägarbeten. Detta beror på stora 
mängder av skiffer. Urberget är av betydligt bättre kvalitet och kvaliteten blir allt högre desto 
mer österut man kommer. Norr om Arjeplog påträffas bättre bergmaterialkvalitet, men dessvärre 
finns det bara en mindre trafikerad väg i området. Närmast östra kanten av Arvidsjaurs 
kommungräns finns täkter som håller god kvalitet. 
 
I allmänhet är inte kvaliteten på bergmaterial omkring Arjeplog den bästa. Enligt 
Johansson (2005) är vägverkets täkter framför allt ämnade för grusvägsunderhåll, slitlager, 
bärlager och förstärkning, men även för obundet material i belagda vägar, exempelvis bärlager 
och förstärkningslager. Nordöst om Arjeplog finns en ännu inte öppnad bergtäkt som även klarar 
kraven för beläggningsmaterial. 
 
Tjintokk KB:s täkt söder om Arvidsjaur har god kvalitet och fyller alla normer som ATB Väg 
kräver (Lestander, 2005). 
 
Uranhalten i berget är hög, särskilt i Arjeplogs kommun. Som exempel kan nämnas Nauras 
bergtäkt, som för tillfället är den enda i Arjeplog, rekommenderas försiktighet om bergmaterial 
för användning som fyllnads- och kapillärbrytande material i byggnader (MRM Konsult AB, 
2003). 
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5 Pågående och framtida planer/projekt 
 
 
 
 
Åtgärdsbehov som prioriteras för Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner är riksväg 45, 
Inlandsvägen, vilken skär båda kommunerna i riktning Sorsele-Jokkmokk. 
 
Efter riksväg 95, Skellefteå - Merkenes/Riksgränsen, ska trafiksäkerheten förbättras igenom 
Arvidsjaurs samhälle främst genom att skydda oskyddade trafikanter (Länsstyrelsen, 2004). 
 
Arvidsjaurs flygplats är också i behov av satsningar. Primärt är det förlängning av rullbana och 
stråk med 500 m (Länsstyrelsen, 2004). 
 
På inlandsbanan är inga projekt utöver det vanliga underhållet samt rälsbyte planerade 
(Fjellgren, 2005). 
 
Inom Arjeplogs kommun finns 13 beläggningsprojekt, sammanlagt ca 180 km, för åren 
2005-2009. I bärighetsplanen för Arjeplogs kommun förekommer under samma period totalt 
ca 55 km för två projekt (Vägverket Region Norr, 2004). 
 
I Arvidsjaur finns det 14 beläggningsprojekt, sammanlagt drygt 90 km. Bärighetsplanen omfattar 
totalt 12 projekt och ca 118 km för åren 2005-2009 (Vägverket Region Norr, 2004). 
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6 Analys och resultat 
 
 
 
 
6.1 Bergmaterialbehov i A-kommuner under åren 2005-2009 
 
Beläggningsplan och bärighetsplan är ett samarbete mellan Vägverket Region Norr samt 
representanter från näringslivet. Den utarbetas i treårsperioder. Beslut gäller bara ett år framåt. 
Det kan komma förändringar för planerna (Hendrikson, 2005). 
 
6.1.1 Beläggningsplan för Arvidsjaurs kommun 
 
För år 2005 finns en beläggningsplan för riksväg 45, del genom Auktsjaur, som är ca 2,6 km 
lång. 
 
År 2008 börjar arbetet mitt i samhället, en 4,5 km lång sträcka längs riksväg 95 samt följande 
gator: Borgargatan, Skillnadsgatan - Järnvägsgatan, Vestlundavägen, Stationsgatan och 
Sjukstugegatan, tillsammans 3,7 km. Under samma år planeras också en ca 9,5 km lång 
arbetssträcka mellan Moskosel och Ottostorp etapp 1 efter riksväg 45. 
 
År 2009 finns sex projekt i Arvidsjaurs kommun nämligen riksväg 45 mellan Gijaur och 
Fiskträsk med längden ca 6,6 km, Moskosel - Ottostorp etapp 2 som omfattar 15,8 km och 
Moskosel - Ottostorp etapp 3 som är ca 14,4 km lång. Därutöver planeras ett projekt på 
riksväg 45 mellan Abborrträsk och riksväg 94, en etapp om 18,3 km samt en sträcka mellan 
Abborrträsk och Siksjön längs väg 373 som är 15,5 km. Slutligen planläggs ett ca 0,2 km långt 
vägprojekt i anslutning mellan riksväg 95 och väg 531 (Vägverket Region Norr, 2004). 
 
Tabell 3 Beläggningsplan samt beräknat behov av bergmaterial till varje projekt för 

Arvidsjaurs kommun 2005-2009, beräknad med formel 600 ton/km 
 
år projekt väg nr ÅDT längd (m) beräknad mängd (ton) 

2005 del genom Auktsjaur 54 520 2 637 1 600
2008 del genom Arvidsjaur 95 3594 4 504 2 700
2008 Skillnadsg.-Järnvägsg. 1921 920 1 152 700
2008 Vestlundav. 529 670 1 170 700
2008 Stationg. 1922 660 420 200
2008 Borgarg. 1925 305 780 500
2008 Sjukstugeg. 1923 i.u. 200 100
2008 Moskosel-Ottostorp e1 45 265 9 509 5 700
2009 Gijaur-Fiskträsk 45 500 6 580 3 900
2009 Abborrträsk-väg 94 95 1379 18 310 11 000
2009 Abborrträsk-Siksjön 373 580 15 521 9 300
2009 Anslutning riksv. 95 531 i.u. 230 100
2009 Moskosel-Ottostorp e3 45 170 14 382 8 600
2009 Moskosel-Ottostorp e2 45 173 15 775 9 500

  Summa     91 170 54 600
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6.1.2 Bärighetsplan för Arvidsjaurs kommun 
 
Inom Arvidsjaurs kommun finns det fyra bärighetsprojekt för år 2006. Alla fyra sorterar under 
åtgärdstyp ”tjäls lätt”. Det första projektet är en sträcka mellan Saltmyran och Fetmyran längs 
väg 538 som är 4,2 km lång. Det andra ligger mellan Svartliden och Boksel efter väg 536 och har 
längden 7,4 km. Nästkommande projekt omfattas av en etapp som är 4,8 km lång mellan 
Näverliden och Nymyran, väg 537. Sista bärighetsprojektet ligger längs väg 539, 
Saltmyran - Norrmyran och det är 6,3 km långt. 
 
För år 2007 finns det två projekt, båda längs väg 634. En typ ”BK 1 väg”-åtgärd mellan 
Arvidsjaursjön och Östansjö, 11,9 km lång samt en typ ”BK 1 bro”–åtgärd på bron över 
Nuortejaurs utlopp. 
 
Följande år, 2008, omfattas också av fyra projekt, varav två är av typen ”BK 1 väg”-åtgärder. 
Den första är en fortsättning på väg 634 mellan Arvidsjaursjön och Östansjö, nu för en sträcka 
om ca 19,3 km. Andra projektet ligger mellan Julträsk och Hedberg längs väg 523 och det är 
ca 4,7 km långt. De två senare projekten är typ ”tjäls lätt”-åtgärder. Det ena är ett projekt på 
väg 636, Suddesjaur - Östansjö med sträckan är 17,5 km. Det andra planeras längs väg 535 
mellan Svanträsk och Kvarnberget och det är ca 10,4 km långt. 
 
År 2009 planeras två projekt, båda som typ ”BK 1 väg”-åtgärder. Projekt ett utgör en fortsättning 
på väg 523 mellan Julträsk och Hedberg, nu en sträcka på 18,6 km. Slutligen är en 13 km lång 
sträcka mellan Östansjö och Ålvsbacka på väg 634 planlagd (Vägverket Region Norr, 2004). 
 
Tabell 4 Bärighetsplan samt beräknat behov av bergmaterial till varje projekt för 

Arvidsjaurs kommun 2005-2009, beräknad med formel 1500 ton/km 
 
år projekt väg nr ÅDT längd (m) beräknad mängd (ton) 

2006 Saltmyran-Fetmyran 538 Tjäls lätt 4 178 6 100
2006 Svartliden-Boksel 536 Tjäls lätt 7 384 11 100
2006 Näverliden-Nymyran 537 Tjäls lätt    4 843  7 300
2006 Saltmyran-Norrmyran 539 Tjäls lätt 6 282 9 400
2007 Arvidsjaursjön-Östansjö e1 634 BK 1 väg 11 882 17 800
2008 Arvidsjaursjön-Östansjö e2 634 BK 1 väg 19 258 28 900
2008 Suddesjaur-Östansjö 636 Tjäls lätt 17 481 26 200
2008 Svanträsk-Kvarnberget 535 Tjäls lätt 10 423 15 600
2008 Julträsk-Hedberget e1 523 BK 1 väg 4 650 7 000
2009 Julträsk-Hedberget e2 523 BK 1 väg 18 606 27 900
2009 Östansjö-Ålvsbacka 634 BK 1 väg 13 018 19 500

  Summa     118 005 176 800
 
6.1.3 Arvidsjaurs flygfält 
 
Enligt Wünch (2005) utgörs det framtida behovet för Arvidsjaurs flygfält av underhåll samt 
förlängning av rullbana och stråk med 500 m, vilket beräknas omfatta ca 58 000 ton. Materialet 
förs från Framnäs grustäkt. 
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6.1.4 Inlandsbanan 
 
Inga större åtgärder under de närmaste åren är planerade för inlandsbanan. Endast normalt 
underhåll samt rälsbyte, där 3-5 km räls byts varje år, finns planlagt. Bergmaterialbehovet ligger 
på omkring 5000 m3 naturgrus/år. Det blir 8 250 ton i enlighet med Skatteverkets 
omvandlingsfaktor (1,65). Naturgruset inhandlas där priset är förmånligast och där materialet 
uppfyller Banverkets normer. Föregående år köptes allt naturgrus från Gällivare 
(Fjellgren, 2005). 
 
6.1.5 Beläggningsplan för Arjeplogs kommun 
 
År 2006 finns ett projekt mellan Jutis och Jäckvikk längs riksväg 95, etapp 1. Den sträckan är 
ungefär 15 km lång.  
 
Året därpå, 2007, fortsätter projektet mellan Jutis och Jäckvikk, riksväg 95, nu som etapp 2 och 
18,6 km lång. 
 
År 2008 planeras ett projekt mellan Laisvall och Svänjer, väg 628, som omfattar 11,4 km. Under 
samma år genomförs också ett projekt längs riksväg 95 på sträckan Allejaur - Radnejaur. 
Arbetssträckan är ca 11,8 km. 
 
År 2009 finns nio planerade projekt i Arjeplogs kommun. Det första projektet ligger mellan 
Kallön och Långviken efter väg 609 och är 12,5 km lång. Längs riksväg 95 finns flera projekt 
under detta år: Ballastviken - Lillviken, 9,5 km, Jäckvikk - Ringsele, ca 7,4 km, 
Arjeplog - Östansjö, ca 14,5 km, Laisvall - Jutis, ca 10 km, Ringsele - Ballastviken, 17,7 km 
samt Lillviken - Tjaktjaur, 14,7 km. Ytterligare projekt finns längs väg 609, en sträcka genom 
Slagnäs som är 1,6 km, väg 625 mellan Båtsjaur och Laisvall, 18,4 km (Vägverket Region 
Norr, 2004). 
 
Tabell 5 Beläggningsplan samt beräknat behov av bergmaterial till varje projekt för 

Arjeplogs kommun 2005-2009, beräknad med formel 600 ton/km 
 
år projekt väg nr ÅDT längd (m) beräknad mängd (ton) 

2004 Merkenäs-Riksgränsen 95 200 18 034 10 800
2006 Jutis-Jäckvik e1 95 360 14 958 9 000
2007 Jutis-Jäckvik e2 95 360 18 600 11 200
2008 Laisvall-Svänger 628 379 11 420 6 700
2008 Allejaur-Radnejaur 95 930 11 760 7 100
2009 Kallön-Långviken 609 190 12 534 7 500
2009 Ballastviken-Lillviken 95 699 9 500 5 700
2009 Jäckvikk-Ringsele 95 348 7 386 4 400
2009 Arjeplog-Östansjö 95 803 14 477 8 700
2009 Laisvall-Jutis 95 361 9 967 6 000
2009 Ringsele-Ballastviken 95 352 17 740 10 600
2009 Lillviken-Tjaktjaur 95 249 14 700 8 800
2009 Del genom Slagnäs 609 139 1 631 1 000
2009 Båtsjaur-Laisvall 625 89 18 360 11 000

  Summa     181 067 108 500
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6.1.6 Bärighetsplan för Arjeplogs kommun 
 
I Arjeplogs kommun finns två förslag till bärighetsplan för år 2005. Det ena omfattar väg 631 
mellan Kolmis och Svannäs, en 19,8 km lång sträcka. Åtgärden är av typ ”BK 1 väg”. Det andra 
ligger längs väg 625 mellan Laisvall och Adolfström och åtgärden är av ”tjäls lätt”-typ. Sträckan 
är 35,4 km (Vägverket Region Norr, 2004). 
 
Tabell 6 Bärighetsplan samt beräknat behov av bergmaterial till varje projekt för Arjeplogs 

kommun 2005-2009, beräknad med formel 1500 ton/km 
 
år projekt väg nr ÅDT längd (m) beräknad mängd (ton) 

2005 Kolmis-Svannäs 631 BK 1 väg 19 800 29 700
2005 Laisvall-Adolfström 625 Tjäls lätt 35 448 53 200

  Summa     55 248 82 900
 
 
6.2 Bergmaterialframkomlighet i A-kommuner under åren 

2005-2014 
 
6.2.1 Täkter i Arvidsjaurs kommun 
 
Av de 14 täkter som finns sammanställda i tabell 7 är nummer två, Laxbacken, på väg att 
förslutas. Vägverket Produktions täkt nummer 6 i Suddesjaur har inte öppnats än. 
 
I Björklund har det öppnats en stor täkt som ägs av Tjintokk KB. I första hand används 
materialet för eget behov till testbanor, men Tjintokk är beredda att sälja material även för 
allmänheten (Lestander, 2005). 
 
Vägverket Produktion har nyligen fått tillstånd för sin moräntäkt i Auktsjaur. Där finns också 
möjlighet till utökning om ca 100 000 ton. Vägverket Produktion har även sökt tillstånd till en ny 
täkt i Suddesjaur och enligt Johansson (2005) är ytterligare 200 000 tons utökning möjlig. I 
Grundsels grustäkt är 250 000 tons utökning genomförbar. 
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Tabell 7 Öppna täkter i Arvidsjaurs kommun 
 
täkt 
nr  täktnamn tillståndsägare slutdatum täkttyp tillståndsmängd kvar 

1 Framnäs Swerock 2014 grus 125 000 100 000
2 Laxbacken Swerock 2005 grus 34 500  0
3 Kikkejaur Swerock 2013 grus 199 000 100 000
4 Avaviken Swerock 2014 berg 49 530  49 350
5 Auktsjaur VV prod.  ny morän  155 000 155 000
6 Suddesjaur  VV prod. ny morän/berg  200 000 200 000
7 Junkaberget Swerock 2006 morän 105 000 105 000
8 Skaraborg VV prod. 2013 morän 120 000  103 560
9 Lappträsk Swerock 2016 berg 199 000  173 000

10 Glommerträsk 6. O.Lundgren 2013 grus 79 800 75 000
11 Glommerträsk 2. A-Frakt 2013 sand 24 000  i. u.
12 Brännfors Swerock 2013 morän 49 900  27 000
13 Grundsel VV prod. 2012 grus 120 000  107 379
14 Björklund Tjintokk KB 2014 berg 2 000 000  2 000 000

 Summa    3 195 289
 
6.2.2 Täkter i Arjeplogs kommun 
 
Det finns 12 öppna täkter i Arjeplogs kommun, se tabell 8. Enligt täktägaren skall Storkolmis 
(täkt nr 6) bli en husbehovstäkt efter slutdatum (2005-10-31). 
 
Arjeplogs Nybyggesallmännings täkttillstånd (nr 5) kommer inte att förnyas enligt Arjeplogs 
Allmänningars Förvaltning. Kvaliteten bedöms vara för låg. 
 
I Jutis finns ytterligare 100 000 ton sand i anslutning av nuvarande område. Även i Östmark 
finns 100 000 tons extrakapacitet av morän. Gelgo har möjlighet till 100 000 tons utökning. Vid 
Sågbergen, där 20 % är morän och resten bergmaterial, är ytterligare 1 000 000 tons utökning 
möjlig (Johansson, 2005). 
 
Tabell 8 Öppna täkter i Arjeplogs kommun samt uppskattning av kvarvarande material 
 
täkt 
nr  täktnamn tillståndsägare slutdatum täkttyp tillståndsmängd kvar 

1 Jutis VV Prod.  ny sand 50 000 50 000
2 Gelgo VV Prod. ny morän  50 000 50 000
3 Naura Swerock 2011 berg 500 000 250 000
4 Sikselet Swerock 2011 grus 49 000 30 000
5 Nybygg. A. Nybyggesallm. 2006 grus 79 499 44 000
6 Storkolmis H. Fjällström 2005 grus 29 600  10 000
7 Solberg A. Cementgj. 2009 grus 25 900  Eget bruk
8 Ö. Uddjaur Swerock 2008 sand 49 000  i.u.
9 Östmark VV Prod. 2012 morän 50 000  12 700

10 Laisvall k.ö.l.m. Swerock 2009 morän 150 000  77 000
12 Sågbergen VV Prod. ny berg/morän 200 000 200 000

 Summa    723 700
 

14 



 

6.3 Resultat för Arvidsjaurs kommun 
 
År 2005 finns det ca 3 195 000 ton bergmaterial (se tabell 7) i täkterna inom Arvidsjaurs 
kommun. Bergmaterialbehoven är beräknade till ca 64 000 ton. Kvarvarande mängd blir därmed 
ca 3 130 000 ton. 
 
Följande år, 2006, är materialbehovet beräknat till ca 42 000 ton. Ytterligare subtraktion ger ett 
resultat på 3 090 000 ton bergmaterial. 
 
År 2007 minskas bergmaterialtillgången med ca 26 000 ton, vilket resulterar i ca 3 064 000 ton 
kvarvarande material. 
 
År 2008 behövs ca 97 000 ton, varvid ca 2 967 000 ton bergmaterial återstår. 
 
Sista året som omfattas av Vägverkets framtidsplan, 2009, uppgår behovet till ca 98 000 ton. Det 
innebär att det i slutet av perioden finns ca 2 870 000 ton bergmaterial kvar inom Arvidsjaurs 
kommun. 
 
Utöver beräknad summa finns det uppskattningsvis minst 550 000 ton material i närheten av 
Vägverket Produktions nuvarande täkter. 
 
Tabell 9 sammanställer beräknat årligt bergmaterialbehov inom Arvidsjaurs kommun under åren 
2005-2009 och figur 1 visar en översikt av Arvidsjaurs kommun med täkter och framtida planer 
om eventuella vägarbeten. 
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Tabell 9 Beräknat årligt behov av bergmaterial 2005-2009 inom Arvidsjaurs kommun 
 
Projektets namn väg nr längd m mängd ton 

2005    
del genom Auktsjaur 54 2 637 1 600
Flygfält     54 000
Inlandsbanan     8 300
Summa 2005   2 637 63 900
        

2006       
Saltmyran-Fetmyran 538 4 178 6 100
Svartliden-Boksel 536 7 384 11 100
Näverliden-Nymyran 537 4 843 7 300
Saltmyran-Norrmyran 539 6 282 9 400
Inlandsbanan     8 300
Summa 2006   22 687 42 200
        

2007       
Arvidsjaursjön-Östansjö e1 634 11 882 17 800
Inlandsbanan     8 300
Summa 2007   11 882 26 100
        

2008       
del genom Arvidsjaur 95 4 504 2 700
Skillnadsg.-Järnvägsg. 1921 1 152 700
Vestlundav. 529 1 170 700
Stationg. 1922 420 200
Borgarg. 1925 780 500
Sjukstugeg. 1923 200 100
Moskosel-Ottostorp e1 45 9 509 5 700
Arvidsjaursjön-Östansjö e2 634 19 258 28 900
Suddesjaur-Östansjö 636 17 481 26 200
Svanträsk-Kvarnberget 535 10 423 15 600
Julträsk-Hedberget e1 523 4 650 7 000
Inlandsbanan     8 300
Summa 2008   69 547 96 600
        

2009       
Gijaur-Fiskträsk 45 6 580 3 900
Abborrträsk-väg 94 95 18 310 11 000
Abborrträsk-Siksjön 373 15 521 9 300
Anslutning riksv. 95 531 230 100
Moskosel-Ottostorp e3 45 14 382 8 600
Moskosel-Ottostorp e2 45 15 775 9 500
Julträsk-Hedberget e2 523 18 606 27 900
Östansjö-Ålvsbacka 634 13 018 19 500
Inlandsbanan     8 300
Summa 2009   102 422 98 100
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Figur 1 Arvidsjaurs kommun med täkter och framtida planer om eventuella vägarbeten 
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6.4 Resultat för Arjeplogs kommun 
 
Arjeplogs kommun har år 2005 ca 724 000 ton i sina täkter (se tabell 8). För samma år är 
bergmaterialbehovet beräknat till ca 83 000 ton, det vill säga att i slutet av året finns ca 
640 000 ton bergmaterial kvar. 
 
År 2006 behövs det endast 9 000 ton bergmaterial, varvid 630 000 ton återstår. 
 
Föjande år, 2007, är bergmaterialbehovet beräknat till ca 11 000 ton och resultatet blir ca 
620 000 ton kvarvarande material. 
 
År 2008 utgörs behovet av ca 14 000 ton bergmaterial, vilket innebär att det i täkterna finns 
ca 606 000 ton. 
 
Under framtidsplanens sista år, 2009, är behovet av material beräknat till ca 64 000 ton. Det 
medför att vid slutet av perioden har Arjeplogs kommun ca 542 000 ton bergmaterial kvar i sina 
täkter. 
 
Vägverket Produktion har uppskattat att det finns 1,3 miljoner ton bergmaterial i anslutning till 
deras nuvarande täkter. 
 
Tabell 10 sammanställer beräknat årligt bergmaterialbehov inom Arjeplogs kommun under åren 
2005-2009 och figur 2 visar en översikt av Arjeplogs kommun med täkter och framtida planer 
om eventuella vägarbeten. 
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Tabell 10 Beräknat årligt behov av bergmaterial 2005-2009 inom Arjeplogs kommun  
 
Projektets namn väg nr längd m mängd ton 

2005    
Kolmis-Svannäs 631 19 800 29 700
Laisvall-Adolfström 625 35 448 53 200
Summa 2005   55 248 82 900
        

2006       
Jutis-Jäckvik e1 95 14 958 9 000
Summa 2006   14 958 9 000
        

2007       
Jutis-Jäckvik e2 95 18 600 11 200
Summa 2007   18 600 11 200
        

2008       
Laisvall-Svänger 628 11 420 6 700
Allejaur-Radnejaur 95 11 760 7 100
Summa 2008   23 180 13 800
        

2009       
Kallön-Långviken 609 12 534 7 500
Ballastviken-Lillviken 95 9 500 5 700
Jäckvik-Ringsele 95 7 386 4 400
Arjeplog-Östansjö 95 14 477 8 700
Laisvall-Jutis 95 9 967 6 000
Ringsele-Ballastviken 95 17 740 10 600
Lillviken-Tjaktjaur 95 14 700 8 800
Del genom Slagnäs 609 1 631 1 000
Båtsjaur-Laisvall 625 18 360 11 000
Summa 2009   106 295 63 700
 

19 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Arjeplogs kommun med täkter och framtida planer om eventuella vägarbeten 
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7 Diskussion och slutsatser 
 
 
 
 
7.1 Arvidsjaur 
 
Enligt beräkningarna som har gjorts i denna studie räcker bergmaterialet väl i Arvidsjaurs 
kommun under de närmaste åren. Efter år 2009, när alla beräknade bergmaterial som skulle 
behövas har räknats bort, finns det omkring tre miljoner ton bergmaterial tillgängliga. År 2003 
fanns inga bergtäkter i kommunen, men allt eftersom har det öppnats fyra nya bergtäkter. Även 
nya moräntäkter har öppnats. 
 
Beträffande täkternas nuvarande geografiska läge är de jämnt fördelade över kommunens yta. 
Detta gäller även för deras lokalisering utifrån områden med materialbehov, se figur 1.  
 
Konkurrensmässigt har Swerock sex täkter med kapacitet om drygt 0,5 miljoner ton. Vägverket 
Produktion har fyra täkter, även de med över en halv miljon tons kapacitet totalt. De tre övriga 
företagen har endast en täkt vardera, varför avståndet till platser där bergmaterial behövs blir 
begränsande i dessa fall. 
 
En täkt kommer att förslutas under innevarande år. Enligt denna studie finns det inget behov av 
att öppna nya täkter i Arvidsjaurs kommun under de närmaste fyra åren. 
 
 
7.2 Arjeplog 
 
I Arjeplog är ca en halv miljon ton bergmaterial tillgängliga efter 2009 vid de nuvarande 
täkterna. Uppskattningsvis finns ytterligare 1,3 miljoner tons kapacitet i anslutning till de 
nuvarande täkterna. Det innebär att bergmaterialet mängdmässigt räcker väl. Efter år 2003 finns 
tre nya täkter öppnade, varav en är en bergtäkt. 
 
Täkternas lokaliseringar över kommunens yta är ojämnt fördelade, se figur 2. Nästan alla täkter 
är belägna i kommunens sydvästra del. Enligt denna studie och Vägverkets behovsplan finns det 
inget behov av bergmaterial i norra delen under de kommande fyra åren. Transportsträckorna blir 
dock långa för material som åtgår till löpande underhåll. 
 
Väster om Arjeplog planeras mycket vägarbete under de kommande åren. Dessvärre finns det 
inte någon täkt som håller hög materialkvalitet i närheten av bergmaterialbehovsplatserna och 
avstånden är långa. Fjällområdets berggrund medger inte heller möjlighet att öppna nya täkter 
med bättre kvalitet på bergmaterialet. 
 
Sett ur konkurrenssynpunkt är täkterna jämt fördelade mellan Swerock och Vägverket 
Produktion. Företagen har fyra täkter vardera och båda omfattar över 300 000 tons kapacitet. Det 
finns ytterligare tre andra täkter, varav två nyttjas för privat bruk och en skall avslutas helt. 
 
Slutsatserna blir att enligt planeringarna som Vägverket har gjort för de närmaste åren behövs 
inga nya täkter i Arjeplogs kommun. Det skulle emellertid vara lämpligt att öppna en mindre täkt 
i kommunens norra del i syfte att täcka upp materialbehovet för löpande vägunderhåll. 
Förslagsvis skulle den lokaliseras mellan Norra Bergnäs och Forsnäs. 
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