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Förord 
 
Jag skulle vilja tacka PEAB Sverige AB för att jag fått utföra min praktik hos dem och att jag 
hamnade på ett projekt som jag kunde vara med enda från början till dess slut. Ett stort tack 
vill jag rikta till alla Peab-anställda som jag har fått arbeta med. Främst vill jag tacka 
arbetsledaren som jag fick följa med från praktikens början, fram till september. Jag har lärt 
mig väldigt mycket under min praktik och det tror jag beror på att arbetsledaren (min mentor) 
verkligen bjöd in mig i projektet så jag fick komma med idéer och förslag på lösningar. Med 
facit i hand så var Projektet Cirkulationsplatsen Mullberget det bästa tänkbara projektet jag 
kunde tänka mig. För projektet innehåller de flesta momenten inom mark/anläggning.   
   
Skellefteå 
September 2010 
Markus Hällberg  
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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar min VFU-period på PEAB. Vad jag har gjort under praktiken och 
vilket slags projekt som jag har varit med och utfört. Jag blev placerad på rondellbygget på 
Mullberget i Skellefteå, där jag fick vara arbetsledare tillsammans med min mentor. 
  
Det var många stora projekt förutom själva rondellbygget, t.ex. omdragning av Skellefteås 
huvudmatning av fjärrvärmekulvert1 och omdragning av en ø 800 dagvattenledning2 på ca: 
100 m. Syftet med arbetet är att göra om korsningen Mullbergsvägen/Grenvägen som ansluter 
till väg 372 (Skelleftehamnsleden), som har varit en farlig korsning, därför byggs en rondell 
där.  
Själva projektets mål är att vi ska hinna med att göra klart allt utom grönytorna av 
Cirkulationsplatsen Mullberget som ska vara klar 30 oktober 2010.  

                                                 
1 Bilder på nya fjärrvärmen. Bilaga 2 och 3. 
2 Nya Ø 800 dagvattenledning bilaga 5. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under min praktik på PEAB Sverige AB i Skellefteå, har det varit en uppgift att göra 
examensarbete under tiden. Jag blev placerad på rondellbygget på Mullberget i Skellefteå, där 
jag fick vara arbetsledare tillsammans med min mentor. 
 
Korsningen Mullbergsvägen/Grenvägen som ansluts till väg 372 (Skelleftehamnsleden) har 
varit en av de farligaste korsningarna i hela Skellefteåtrakten. Därför planerades det att bygga 
en cirkulationsplats för att göra det säkrare för trafiken.  
 
För att få bygga en rondell i korsningen var man tvungen att sänka väg 372 en meter för att 
det inte ska vara en backe/ramp från Grenvägen där tågbanan korsar vägen upp till själva 
rondellens mitt. Det är en säkerhetssak. 
 
Det var många stora projekt förutom själva rondellbygget, t.ex. omdragning av Skellefteås 
huvudmatning av fjärrvärmekulvert och omdragning av en ø 800 dagvattenledning på ca: 100 
m.  
  
PEAB Sverige AB är ett bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på ca: 30 miljarder 
kronor och ca: 12 000 anställda. Företaget har sin största verksamhet i Sverige, men har även i 
sydöstra Norge och sydvästra Finland. 
 
PEAB: s grund ord är: Jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga. Dessa ord beskriver 
hela PEAB: s varumärke. Hur de är som personer, vad de står för, hur de jobbar, vad de kan 
åstadkomma och hur de vill bli uppfattade. 

1.2 Frågeställning 
 Hur ska vi hinna med omdragningen av fjärrvärmen innan inkopplingsdag? 
 Kommer vi att hinna med hela projektet inom entreprenadtiden? 
 Hur mycket berg kommer att behöva sprängas? 
 Vilken kabelägare kommer att drabbas? 
 Kommer gjutningen av gång- och cykeltunnel att hinnas inom planerad tid? 
 Vad händer om tunneln drar ut på tiden?   

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att göra om korsningen Mullbergsvägen/Grenvägen som ansluter till väg 
372 (Skelleftehamnsleden), som har varit en farlig korsning. Därför byggs en rondell där.  

1.4 Mål 
Målet med detta projekt är att jag ska lära mig allt som finns att lära sig inom mark och 
anläggning. Att jag gör bra ifrån mig och visar intresse att lära mig nya saker.  
 
Själva projektets mål är att vi ska hinna med att göra klart allt utom grönytorna av 
Cirkulationsplatsen Mullberget som ska vara klar 30 oktober 2010 och grön ytorna ska göras 
sommaren 2011. 

1.5 Avgränsningar 
Jag har försökt att inte beskriva allt för detaljerat, utan jag redovisar vad som gjordes och 
vilka beslut som togs och varför det vart som det blev.  
 
Jag skriver bara om arbetet på rondellen inte jobbet på PEAB kontoret.  
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2 Omdragning av fjärrvärme 

2.1  Bakgrund 
När Skellefteå kommun beslutade att det skulle byggas en rondell i korsningen 
Mullbergsvägen/Grenvägen i fjol 2009, insåg de att ett stort problem fanns som måste göras 
innan rondellen byggs och det var huvudmatningen av fjärrvärmen från värmeverket. Det 
företag som vann anbudet fick börja med att dra om fjärrvärmekulverten uppe vid berget så 
den kom så långt bort som möjligt och att den inte blir i vägen någon mer gång. 

2.2  Planering 
Medan vi väntade på att tekniska kontoret skulle avverka skogen över hela bygget, planerades 
fjärrvärmens omdragning ordentligt. Vi från PEAB träffade Skellefteå krafts ansvariga och 
fjärrvärmekonstruktören från WSP Skellefteå, för att lägga upp jobbet så alla visste vad som 
gällde och vad som skulle göras med fjärrvärmen. Vi planerade fjärrvärmerörens bädd, vilken 
bredd det skulle vara i rörgraven, vilken bredd ska det vara i svetsgroparna, hur långa är rören, 
vem utför svetsningen av fjärrvärmen och när måste inkopplingsdag ske. 
 
De beslut som togs var att rörgraven skulle vara 2,25 m och vid svetsgroparna 2,60 m och 
svetsgroparna skulle inte fyllas. Fjärrvärmerören är ø 710 mm och mellan 12-16 m långa. 
Själva bädden i graven skulle vara 30 cm järnsand3 för alla ytor som kommer i grönområde 
och sand under asfalterade ytor. Skellefteå Kraft ville sand under alla asfalts ytor för att 
undvika ojämna tjällyftningar i vägen. Järnsand har en bättre förmåga att inte utgöra 
tjällyftningar. 
 
Den firma som fick ansvaret att utföra svetsningen av fjärrvärmen blev YIT och allt ska vara 
klart för inkoppling 3 juni 2010 och vi startar fjärrvärmeomdragningen 21 april 2010. Då 
stängdes värmeverket av i 24 timmar under inkopplingen. PEAB skulle bara stå för 
fjärrvärmegrävningen och skyddsfyllningen av rören inte själva nerläggningen av rör eller 
muffningen vid skarvarna. 

2.3 Utförande 
Vi använde en Cat 325 D för att gräva rörgraven. Vi ville ha en stor grävare för att få lite fart i 
schakten när det var kort om tid innan allt ska vara färdigt. Cat 325 D var utrustad med GPS 
och maskinstyrning. Det underlättade hela genomförandet av projektet, för grävmaskinisten 
vart mer självgående och behövde inte flukter eller hjälp av utsättaren.  
 
När vi skulle fylla rörgravarnas bäddar använde vi en L50 traktor som planerade ut och 2 
hantverkare som fixade till bädden.  

2.4 Problem 
Själva omdragningen av fjärrvärmen skulle dras uppe i Mullbergets kant och det var beräknat 
lite berg och pumpande vattenflöde från berget. Men det blev väldigt mycket mera berg som 
vi stötte på. Det mesta sprängde vi bort eller flyttade fjärrvärmen några meter för att undvika 
berget. För vattenflödet valde vi att lägga en dränering i rörbädden som skulle leda bort 
grundvattnet från berget.  

2.5 Inkopplingen  
Vi på PEAB hann gräva hela vägen och göra allt klart för YIT att lägga ner rören i gravarna 
och svetsa ihop skarvarna. YIT hade 6 st. hantverkare vid inkopplingsdagen, för att det skulle 
gå så fort som möjligt. De hade 24 timmar på sig att svetsa ihop det sista och ansluta hela den 
nya kulverten. 
 

                                                 
3 Slaggprodukt från gruvindustrin som Rönnskärsverket framkallar.  
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Det var en väldigt intressant och stressig dag, men allt gick enligt planerna och fjärrvärmen 
kopplades ihop så vi på PEAB kunde börja ägna oss åt rondellbygget. 

3 Rondellbygget Mullberget 

3.1 Gång och cykel tunneln  
När fjärrvärmen var inkopplad och klar kunde vi fokusera oss på rondellen. Vi hade börjat lite 
smått med att terrassera för omfartsvägen, som vi var tvungen att göra för att kunna börja 
schakta för gång- och cykeltunneln som skulle vara öster om rondellen. Schaktgropen för 
tunneln skulle vara 20x14 m och 5 m djup. Själva tunneln skulle vara 8x10 m och var byggets 
Akilleshäl. Om inte tunneln blev klar i tid så skulle inte rondellen hinnas göra klar innan 30 
oktober.  

3.2 Rondellbygget etapp 1 
Under tiden vi höll på med att schakta för gång- och cykeltunneln hade vi börjat terrassera 
Norrbölegatan/Mullbergsvägen. Vi sänkte vägen 1 meter även där och drog om 
dagvattenledningarna och bytte rännstensbrunnar och drog om tele- och belysningskablar. När 
terrasseringsarbetet var färdigt kunde vi fylla upp terrassen med återvunnet grus som vi fick 
använda på de kommunala vägarna Norrbölegatan, Mullbergsvägen och Grenvägen. Det 
återvunna materialet togs från de gamla vägarnas uppbyggnad som bestod av sand, grus och 
natursten. 
  
Vi började också med att gräva dagvattenledningen som skulle gå längs gång- och 
cykelvägen, under tunneln och fram till berget som vi inte kunde spränga bort för trafiken 
gick ovanför. När vi var klara med gång- och cykelvägen började vi att terrassera Grenvägens 
östra sida. 

3.3 Ø 800 Dagvattenledning  
När vi hade grovterrasserat Grenvägen östra sida började vi med att lägga den nya ø 800 
betongledning som skulle byta ut den gamla och trasiga ø 600 glaserad ledning ungefär 120 m 
rakt igenom rondellens mitt och ihop med den gamla vid Mullbergsvägens västra sida i 
grönytan. Vi satte 3 st. nerstigningsbrunnar. Skellefteå kommun ville att 
nerstigningsbrunnarna ska hamna i grönytorna, för att slippa tjällyftning på vägarna.  

3.4 Rondellbygget etapp 2 
När vi hade gjort klart Grenvägens östra sida kunde vi flytta över trafiken dit och kunde börja 
terrassera Grenvägen västra sida och väg 372 syd/västra del. Där var det nya 
dagvattenledningar som skulle dras och kopplas ihop med ø 800 ledning. På Grenvägens 
västra sida hade kommunen en gammal luftkammare som var 4x4 m, skulle rivas. När vi hade 
terrasserat klart vägen kunde vi börja fylla med 260 mm skyddslager (0-150 eller återvunnet 
grus) därefter 420 mm förstärkningslager (0-80) och slutligen 100 mm bärlager (0-30). Under 
tiden vi höll på med väg 372 syd/västra delen satte vi kantsten och asfalterade 
Norrbölegatan/Mullbergsvägen och gjorde klart allt med vägen. Trafiken drogs om en tredje 
gång när allt var fyllt igen, så vi kunde komma åt väg 372 nord/västra del. 

3.5 Rondellbygget etapp 3 
När trafiken var omdragen kunde vi börja terrassera väg 372 nord/västra delen och kom åt ø 
800 ledningen och koppla ihop den med den gamla ø 600. Sen kunde vi göra klart nästan hela 
rondellen förutom en liten tårtbit som vi var tvungna att vänta med då trafiken inte kunde dras 
om så vi kunde komma åt hela norra sidan av väg 372. Därför var tunneln viktig att bli klar i 
tid så vi kunde leda om trafiken och komma åt resten av väg 372 norra del och spränga berget 
vid gång och cykel vägen på norra sidan tunneln. 
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3.6 Rondellbygget etapp 4 
När tunneln hade härdat klart och formen rivits kunde vi börja fylla in 0-80 mot tunneln och 
göra klart så vi kunde leda om trafiken så de kunde köra över tunneln och vi kom åt hela den 
norra delen. När allt berg var framtaget och sprängt kunde gång- och cykelvägen göras klart 
och de sista dagvattenledningarna kunde kopplas ihop. Alla vägar måste vara asfalterade 
innan 15 oktober och gång- och cykelvägarna kunde vara grusade under vintern och göras 
nästa år samtidigt som alla grönytor ska göras.    

3.7 Problem 
Under projektet var det väldigt många problem som vi stötte på titt som tätt. Under 
omdragningen av fjärrvärmen var det mer berg än vad som var sagt i mängdförteckningen och 
i geotekniska undersökningarna. Därför var vi tvungna att spränga mer berg än planerat och 
flytta fjärrvärmen 8 meter mer söder ut än den ursprungliga planeringen. Men det viktigaste 
var att vi hann göra allt innan inkopplingsdagen. 
 
Under själva rondellbygget var det flera saker som sinkade projektet.    
Det var mer berg vid schakten av tunneln, många kablar som var tvungna att sparas, trafiken 
var tvungen att vara i drift under hela bygget och ledas om så vi kunde genomföra 
terrasseringsarbetena, felprojekterade ritningar som var tvungna att redigeras. Tiden för 
entreprenaden var också snävt tilltagen. 

4 Slutsats 
PEAB har under de senaste åren jobbat med att ha partnering med Skellefteå kommun. 
Partnering är en samarbetsform som handlar om effektivt samarbete mellan entreprenören och 
beställaren i ett byggprojekt. Det bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna. 
Tack vare det så har PEAB fått flera jobb åt Skellefteå kommun.  
 
Rondellen var det andra stora projektet som de samarbetat kring. Rondellen Mullberget var 
det svåraste och mest krångliga rondellen av de 4 st. som är planerade längs väg 372 med 
riktning mot Skelleftehamn. Mullberget är centrum av det flesta matningar in till Skellefteå 
centrum och andra områden. Därför var det ett både roligt och svårt projekt som jag är glad att 
jag fick vara med på och lära mig allt det nya som jag inte visste innan och kommer att ha 
användning av som arbetsledare.  
 
Trots alla problem och allt bök som dök upp under projektet så tycker jag att allt gick bra 
ändå med tanke på alla hinder och störningar som fanns under hela projektet. Jag är väldigt 
tacksam att jag fick så mycket ansvar som jag fick under min praktik på PEAB och att jag fick 
vara den drivande arbetsledaren efter semestern på rondellen när min mentor vart skickad till 
ett annat jobb på Björkdals gruva. Därför fick jag ta över hela ansvaret och det var både roligt 
och lärorikt att få det ansvaret. 
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5 Bilder 

 
1. Väg 372/grenvägen/Mullbergsvägen korsningen före projektets start 

 
2. Rörgravarna för fjärrvärmen, där man ser svetsgroparna. 
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3. Fjärrvärmekulverten 
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4. Omfartsvägen etapp 1. 
 

5. Sprängning av berg vid GC-tunnelgropen. 



Cirkulationsplats Mullberget 

Markus Hällberg 
Luleå tekniska universitet 

 Institutionen för samhällsbyggnad  12 

 
6. ø800 dagvattenanslutning med gamla ø600 dagvattenledningen. 
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7. Färdig rondell 


