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I början av vårterminen 2005 blev vi tilldelade detta examensjobb, som avslutning på 
YTH-programmet. Uppdragsgivare är Luleå kommun, Tekniska Förvaltningen. De vill få 
en projektering utförd på en gång- och cykelväg i S.Sunderbyn. Den ska gå från 
Kläppenskolan till Bodvallen längs väg 592.  
 
Bakgrunden till projektet är att de 450st boende i området vill få en trafiksäker miljö 
framförallt för gående och cyklister. Barnen färdas idag på vägbanan då vägren saknas, 
vilket gör att behovet av en gång- och cykelväg är mycket stor. Framförallt vintertid med 
mörker och höga snövallar så ökar trafikfaran ytterligare för skolbarnen.  
 
Idag finns endast gatubelysning på en liten begränsad stäcka mellan Kläppenskolan och 
Bränslan. Vägen är en gammal byväg som rustats upp delvis men är idag i mycket dåligt 
skick med spårbildning, sprickbildning och stora svackor. Sträckan mellan Bränslan och 
Bodvallen som går över åkermark där silt och lera dominerar är i akut behov av 
underhållsåtgärder. Därför föreslår vi att denna sträcka bör byggas om i samband med 
nybyggnaden av gång- och cykelvägen. Denna rapport är dock enbart inriktad på gång- 
och cykelvägen. 
 
Vi har undersökt tre olika alternativ till vägsträckning och slutligen valt ”norra 
alternativet, 2b”. I detta alternativ påverkas markägare i minsta möjliga mån och ur miljö 
synpunkt är det bäst. Mindre schaktningsarbete krävs och det följer de önskemål som 
Luleå Kommun har enligt den ändrade översiktsplanen från 1994. Detta alternativ blir 
framförallt det bästa för skolbarnen. 
 
Hänsyn har tagits för att intrång på privat mark ska bli så liten som möjligt, men på grund 
av begränsat utrymme så kommer ändå ett fåtal personer att drabbas. Efter att gång- och 
cykelvägen har byggts så hoppas vi dock att alla boende i området kommer att vara nöjda 
med resultatet. 
 
Projektet omfattar en gång- och cykelväg som är ca 2093 meter lång och 3 meter bred, 
som ska anläggas i direkt anslutning till befintlig väg (väg 592). Råkantsten ska användas 
i anslutning till vägen. Råkantstenen är mer hållbar och utseéndemässigt mer tilltalande 
än en betongsten. Ny gatubelysning kommer att sättas upp längs hela sträckan. Kostnad 
för hela projektet är beräknat till runt 4 miljoner kronor med de prisuppgifter vi fått från 
de olika underentreprenörerna. Enligt våran tidsplanering kommer det ta ca: 5 veckor att 
bygga hela gång- och cykelvägen. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden till detta projekt är att de boende i Bodvallen och Bränslan i S.Sunderbyn har framfört 
önskemål till Luleå kommun, om att det ska byggas en gång- och cykelväg i området. För närvarande 
är de oskyddade trafikanterna hänvisade till väg 592 för att ta sig till Kläppenskolan. Den största 
anledningen är att få till en trafiksäker miljö för de boende och med hänsyn till barnens väg till och 
från Kläppenskolan. De som måste använda vägen är i stor trafikfara när det förnärvarande inte finns 
någon gatubelysning uppsatt mellan Bodvallen och Bränslan. Det har hänt olyckor på vägsträckan och 
detta skulle kunna förhindras genom att bygga en separat gång och cykelväg på den aktuella sträckan. 
Vägen är i dåligt skick och enligt vår bedömning måste vägen rustas upp ordentligt och med en 
nybyggnad på sträckan över åkern som ligger mellan Bodvallen och Bränslan. 

1.2 Syfte 
 
Syftet med projektet är att Luleå kommun, Tekniska förvaltningen vill få en trafiksäkrare väg i Södra 
Sunderbyn som inte är bra, framförallt för de gående och cyklande som ständigt är i stor trafikfara. 
Med en separat gång- och cykelväg blir trafiksäkerheten och miljön bättre för framförallt barnen som 
färdas till och från Kläppenskolan. Det har inträffat olycka mellan bilist och cyklist och detta kan 
undvikas med en separat gång- och cykelväg mellan Kläppenskolan och Bodvallen. 
 

1.3 Mål 
 
En gång- och cykelväg skulle göra att trafiken skiljs från de gående och cyklisterna som idag färdas på 
vägen. Det gör att man minskar risken för olyckor och personskador framförallt för skolbarnen som 
måste färdas den aktuella sträckan dagligen till och från skolan.  
 

1.4 Arbetsmetoder 
 
Detta arbete utförs som ett examensarbete i projektform av oss tre studenter, där de kunskaper som vi 
fått ska sammanställas i denna slutrapport. 
 
Vi har använt oss av följande hjälpmedel: 
 

• MS Word 
• MS Projekt 
• AutoCAD Nova Point 
• PMS Objekt 
• Projektboken, ”Metod och styrning för lyckade projekt”. 
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1.5 Organisation 
 
 

 

Beställare 
Martin Lindmark 

Projektgrupp 
Thomas Strömberg 
Anders Johansson 

Martin Asp 

Projektledare 
Anders Johansson 

Styrgrupp 
Martin Lindmark 

Åke Karlsson 

Kund 
 Luleå Kommun 

Tekniska Förvaltningen 
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2. Områdesbeskrivning 
 

2.1 Allmänt 
 
Projektet berör ca 450st personer boende i norra delen av S.Sunderbyn. De boende i området kommer 
att få en tryggare trafikmiljö, skolbarnen är de som får störst nytta av gång- och cykelvägen för att ta 
sig till Kläppenskolan. Ett antal markägare kommer att beröras av projektet vilket medför att 
kommunen måste få ett godkännande av dessa. 
 
Området är till sin huvudkaraktär ett flackt norrbottniskt älvdalsområde med stor del av åkermark som 
brukas. Södra Sunderbyn är en av älvdalens stora medeltidsbyar och ligger nu inom Luleås 
expansionsområde. Bebyggelsen är av äldre tradition placerad på moränkullar eller små höjder i 
området. I området finns flera byggnader och bebyggelsegrupper av stort kulturhistoriskt värde.  Den 
aktuella sträckan av Sunderbyvägen mellan Kläppenskolan och Bodvallen som berörs av gång- och 
cykelvägen är en gammal byväg med låg standard. Vid väg 592 gäller ett byggnadsförbud enligt § 43 
väglagen intill 12 meter från vägområdet. Väg 592 (se bild nedan) är en allmän väg där kommunen har 
drift och underhållsansvar. Vägen har många direktutfarter från tomter och saknar väggren. 
 

 

S.Sunderbyvägen 
Väg 592 
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2.2 Geoteknik 
 
Området är ett älvdalsområde med de för älvdalarna typiska jordarterna, havs och sjösediment som 
huvudsakligen består av silt och lera i de lägre partierna och moränjordar på åsarna och de högre 
partierna i landskapet. Områden med sämre geotekniska förutsättningar finns således främst i de lägre 
områdena så som jordbruksmark och strandnära områden. En översiktlig geoteknisk undersökning 
(geobildstolkning) finns för en stor del av Sunderbyområdet. Mer detaljerade geotekniska 
undersökningar finns inte för det område som projektet berör. De geologiska förutsättningarna finns 
också redovisade på en jordartskarta i skala 1:50 000. Området som gång- och cykelvägen ska byggas 
genom består enligt den geotekniska undersökning som finns av morän, sand, silt och lera. 
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3. Alternativa sträckningar 
 

3.1 Alternativ 1, söder om väg 592 
 

 
 
Det södra alternativet är att dra gång- och cykelvägen längs väg 592:s södra del. Detta skulle då ske 
med anslutning mot vägen med en kantsten. Fördelar med detta alternativ är svåra att finna, det finns 
dock ett antal nackdelar. 
 
Positiva effekter 
 

• En övergång vid Kläppenskolan söder ut finns redan för gång- och cykel trafikanterna. 
• Ny gatubelysning kommer att anläggas längs hela sträckan. 
 

Negativa effekter 
 
• Huvuddelen av områdets bebyggelse ligger på norra sidan. Detta innebär att gång- och 

cykeltrafikanter måste korsa väg 592 i större omfattning än om den dras på den norra sidan. 
• Man tvingas att göra större intrång på privat mark då bebyggelsen och tomtgränser ligger 

närmare vägområdet på denna sida. 
• Det ligger många kablar nedgrävda på den södra sidan vilket försvårar schaktarbetet. 
• Anslutningsvägar längs sträckan kommer norrifrån. Detta gör att en naturlig anslutning vid en 

utbyggnad av gång- och cykelvägen inte kan göras mot dessa vägar. 
• Enligt kommunens ändring av översiktsplanen för Norra- och Södra Sunderbyn från 1994 så 

bör gång- och cykelvägen ligga på norra sidan. 
• Enligt kommunens ändring av översiktsplanen planeras framtida utbyggnad av bostäder på den 

norra sidan av väg 592. 
• Förslaget stämmer inte överens med kommunens önskemål. 
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3.2 Alternativ 2a, runt Bränslan 
 

 
 
Ett alternativ är att välja norr om väg 592 från Kläppenskolan fram till Bränslan. Detta innebär att man 
får gå runt Bränslan norr om Träskbergsvägen fram till sista huset på vänster sida. Gång- och 
cykelvägen viker sedan tillbaka till väg 592 på norra sidan av sträckningen mot Bovallen. 
 
Positiva effekter 
 

• Det finns inte el, tele och optokabel nergrävd i samma utsträckning som de norra och södra 
alternativen. 

• Det blir inte intrång på privata tomter i samma omfattning. 
• De boende i norra delen av S.Sunderbyn kan ha nytta av att den ligger mer tillgänglig för de 

boende i den delen av samhället. 
• Man kan korsa vägen på en raksträcka istället för en anslutande korsning. 
• Det kommer att vara lättare och genomföra denna sträckning pga att det blir färre 

fastighetsägare som kommunen måste komma överens med för att kunna lösa in mark. 
• Enligt kommunens ändring av översiktsplanen planeras framtida utbyggnad av bostäder på den 

norra sidan av väg 592. 
• Enligt kommunens ändring av översiktsplanen för Norra- och Södra Sunderbyn från 1994 så 

bör gång- och cykelvägen ligga på norra sidan. 
• Ny gatubelysning kommer att anläggas längs hela sträckan. 

 
Negativa effekter  

 
• De boende i Bränslan och Bovallen kommer inte att använda gång och cykelvägen som det är 

tänkt, utan de använder istället väg 592 som idag för att den är närmare. 
• Det blir en längre sträckning i förhållande till de andra förslagen vilket gör att det blir mer 

material att schakta bort och mer material att tillföra. Detta leder till en kostnadsökning. 
• Förslaget stämmer inte överens med kommunens önskemål. 
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3.3 Alternativ 2b, norr om väg 592 
 

 
 
Detta alternativ innebär att gång- och cykelvägen skall dras vid väg 592 på norra sidan, ansluten med 
kantsten mot befintlig väg. Genom att anlägga gång- och cykelvägen intill väg 592 kommer den att 
utnyttjas bäst, eftersom större delen av bebyggelsen ligger längs med vägen på norra sidan. 
Övergångsställen kommer att behöva anläggas vid korsningen i höjd med Kläppenskolan och vid 
avtagsvägen som leder mot norra delen av S.Sunderbyn. 
 
Positiva effekter 
 

• Det är färre kablar på norra sidan att ta hänsyn till vid schaktarbeten. Den största delen av 
kablarna ligger på den södra sidan. 

• Mindre intrång kommer att behöva göras på privata tomter vilket minskar risken för konflikter 
med markägarna. 

• Gång- och cykelvägen kommer att ligga där den utnyttjas bäst. 
• Ny gatubelysning kommer att anläggas längs hela sträckan. 
• Enligt kommunens ändring av översiktsplanen planeras framtida utbyggnad av bostäder på den 

norra sidan av väg 592. 
• Enligt kommunens ändring av översiktsplanen för Norra- och Södra Sunderbyn från 1994 så 

bör gång- och cykelvägen ligga på norra sidan. 
• Förslaget stämmer överens med kommunens önskemål. 

 
Negativa effekter 
 

• Två nya övergångsställen måste byggas, ett vid Kläppenskolan och ett annat vid en avtagsväg, 
alternativt en gångtunnel under vägen vid skolan. 

• Vattenavrinningen kan kräva att brunnar anläggs i lågpunkterna. 
• Genom att anlägga gång- och cykelvägen med kantsten i direkt anslutning till den gamla vägen, 

krävs en större insats vid snöröjningen. 
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4. Val av alternativ 
 

4.1 Kriterier 
 
Vid val av alternativ har ett antal viktiga kriterier beaktats: 
 

• Trafiksäkerheten, vilket alternativ som ger den bästa säkerheten för de boende och framförallt 
skolbarnen. 

• Kostnad 
• Var görs minst intrång på privat mark? 
• Kablar - var blir det minst problem vid schaktningen? 
• Ändrad översiktsplan för Norra- och Södra Sunderbyn från 1994 
• Framtida utbyggnad av området 

 
Alternativ 1 2a 2b 
Trafiksäkerhet + + + 
Schaktarbete - - + 
Kostnad - - + 
Markägare - + + 
Översiktsplan + + + 
För framtiden - + + 

 

4.2 Antaget alternativ 
 
Enligt våra undersökningar är det Norra alternativet det bästa ur alla synpunkter. Det kräver minst 
resurser vid schaktningsarbetet och gör minst intrång på privat mark. Gång- och cykelvägen anläggs 
där den kommer att utnyttjas bäst. Detta alternativ stämmer väl överens med kommunens önskemål 
enligt deras översiktsplan för området. 
 

5. Restriktioner och avgränsningar 
 

5.1 Ekonomi 
Luleå kommun har budgeterat 2,2 miljoner för byggandet av projektet. Detta är dock ett antal år sedan 
och det pris vi fått fram genom de beräkningar vi gjort visar att projektets budget hamnar runt 4 
miljoner kronor (se bilaga 3). Vi har dock inte sett hur Luleå Kommun räknat sin budget så ingen 
jämförelse har gjorts. 

5.2 Lagar och regler 
 
Vid samtal med Luleå kommuns mark och exploateringschef Ewa Andersson Hjälte framkom att 
kommunen inte har rätt att lösa in mark av markägare som berörs av projektet. Enligt Andersson Hjälte 
så blir det en dialog mellan markägaren och kommunen som avgör hur och om marken kan lösas in.  



 

Gång- och cykelväg, S.Sunderbyn 
Slutrapport, version 1.1 

9 

Kommunen har inte samma möjlighet som Vägverket, som med stöd av väglagen och framtagande av 
arbetsplan kan lösa in mark och fastigheter. Detta gör att ett så litet intrång på privat mark som möjligt 
är mycket viktigt att beakta. 
 
Enligt Martin Lindmark på YTH väg och anläggning vid Luleå Tekniska universitet går det att lösa in 
privat mark genom att ändra detaljplanen. Detta tar dock väldigt lång tid, mellan 5-10 år så det 
alternativet är inte realistiskt.    

6 Intressenter och intressekonflikter 
 
De boende i det aktuella området är de som får störst nytta av gång- och cykelvägen. Kommunen kan 
genom att bygga en gång och cykelväg få en tryggare boendemiljö i området. Olycksrisken minskar 
och området blir attraktivare för framförallt barnfamiljer. De boende i området som framfört önskemål 
om en gång- och cykelväg kommer att få sitt önskemål uppfyllt. Skolbarnen och skolan är de som 
kommer att få ut mest av gång- och cykelvägen vid transport till och från skolan. Transportvägen blir 
för barnen betydligt tryggare. 
 
Med stor sannolikhet kommer tomt- och markägare inom det aktuella området att beröras av intrång 
vid utförandet av gång och cykelvägen. Det finns risk för att tvist kan uppstå mellan kommunen och 
markägare om man tvingas göra intrång. Även om markägarna ser fördelen med en gång- och 
cykelväg så kanske de inte vill ”släppa till” sin egen mark för projektet. Dessutom blir det i en del fall 
så att gång- och cykeltrafik kommer nära tomtgränser och byggnader. 
  
Endast 0,2m av vägen kommer att tas i anspråk för projektet vilket gör att den befintliga vägen 
kommer att smalnas av, och bli eller åtminstone upplevas som mindre framkomlig för bilisterna. Detta 
kan leda till irritation.  
 

7 Definition av produkten 
 
Gång och cykelvägen ska enligt Christer Wikberg på Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen ha en 
minimibredd på 2.8 m plus stödremsa. Enligt Christer Wikberg ska hela sträckan dimensioneras efter 
tjälfarlighetsklass 4 samt att det ska sättas ny råkantsten hela sträckan och en ny gatubelysning. Traktor 
alt. hjullastare ska utföra underhållsarbetet både vinter och sommartid. Vägen dimensioneras enligt 
ATB – väg med följande materiallager, terrass, förstärkningslager, bärlager, asfaltbeläggning samt 
råkantsten i anslutning mot befintlig väg.  
 

8 Utförda planer och undersökningar 
 
En förstudie finns gjord av kommunen för gång och cykelvägen, men denna har inte varit tillgänglig 
för oss i detta arbete. Geoundersökningarna i området är knapphändiga och inte detaljerade. 
 
I samband med planeringen av Sunderby sjukhus så gjorde kommunen 1994 en ändring av 
översiktsplanen för hela Sunderbyområdet. Denna finns att tillgå på Stadsbyggnadskontoret. 
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9 Risker 
 

9.1 Markägare 
 
Markägare kan komma att var motstridiga till att kommunen gör intrång på deras tomter. Om inte 
parterna kommer överens, finns det risk att projektet försenas pga. tvister och överklaganden som kan 
lösas genom ändrad detaljplan men är inte att föredra pga. att det kan ta upp mot 5-10 år att 
genomföra.  

9.2 Kablar 
 
På grund av att det är mycket kablar nergrävda i det aktuella området, så finns det risk för att de kan 
komma att skadas under schaktningsarbetet. 

9.3 Beläggning 
 
Den nuvarande beläggningen är i dåligt skick med spårbildning svackor och sprickor. Detta gör att det 
finns risk att beläggningen är för dålig på befintlig väg, vilket gör att den kan komma att köras sönder 
under byggandet. 

9.4 Brunnar 
 
Det är oklart hur lösningen av vattenavrinningen kommer att bli, så det går inte att med säkerhet 
uppskatta vad kostnaden för brunnsmaterial kommer att hamna på. 

10. Kostnader 
 
Vi har gjort en kostnadsberäkning med material- och underleverantörers prisuppgifter och bedömt 
materialåtgång, manskap och maskinkostnad för utförandet av projektet (se bilaga 3). Vi har dock inte 
några rabatterade priser. 
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11 Utformning och material 
 

11.1 Överbyggnad  
 
Gång- och cykelvägens dimensionering är skapad med hjälp av Vägverkets programvara PMS Objekt 
version 3.0 (se bilaga 1). Detta program har ingen funktion enbart för att dimensionera gång- och 
cykelvägar, därför har vi antagit de olika värden som ska anges i programmet vid dimensionering. 
Enligt ATB-väg ska det dimensioneras för att ett fordon med minst 8-tons axellast ska kunna köra på 
gång- och cykelvägen. 
  
Livslängden är beräknad till 20 år. Beräkningsmetoden är gjord enligt ATB-väg men med egen 
överbyggnadstyp i tjälfarlighetsklass 4. Överbyggnaden byggs upp med en grusbitumenöverbyggnad 
(GBÖ) enligt ATB-väg med skyddslager, förstärkningslager och bärlager av bergkross samt ett 
bitumenbundet slitlager (asfalt). 
 

11.2 Lageröversikt 
 
45 mm bitumenbundet slitlager 
150 mm obundet bärlager 
350 mm förstärkningslager av krossat material 
550 mm skyddslager 
 

11.3 Råkantsten 
 
Gång- och cykelvägen anläggs med råkantsten mot den befintliga vägen. Detta alternativ kräver stor 
arbetsinsats och blir betydligt dyrare än andra alternativ på kort sikt pga. ett högre pris på materialet. 
Dock är råkantsten mycket mer hållbar med tanke på snöröjningen vilket har påpekats av Luleå 
Kommun, Tekniska Förvaltningen. Estetiskt sett är också råkantsten mycket mer tilltalande än andra 
lösningar. 
 

11.4 Dränering 
 
Det ska läggas en dränering under terrassen som placeras mellan gång- och cykelvägen och vägbanan 
(väg 592). Överskottsvattnet från vägen och gång- och cykelvägens terrassytor ska på lämpliga ställen 
ledas direkt ut i diket. Om inte detta görs kan vatten bli stående i överbyggnaden mellan väg och gång- 
och cykelvägen, det leder till tjällyftning vintertid. 

11.5 Belysning 
 
Det ska sättas upp en ny gatubelysning längs hela den nya gång och cykelvägen, Enligt Luleå energi 
AB kommer det att bli 35m mellan varje stolpe och sammanlagt blir det ca: 60st stolpar, ca: 2700m 
elkabel kommer att gå åt för gatubelysningen samt 3st elskåp som kommer att placeras på strategiskt 
bra ställe längs sträckan. Telia Sonera ska plocka bort sina telefonstolpar som idag är luftburna 
ledningar som ska grävas ner i marken. Respektive ledningsägare ska kontaktas för prisuppgifter och 
utförandebeskrivning. El- och teleutförandet följer AMA 98:s föreskrifter. 
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11.6 Utformning 
 
Efter ett möte med Johan Ullberg på Vägverket Region Norr, har vi kommit fram till att gång- och 
cykelvägen kommer att anläggas i anslutning till befintlig väg. Det innebär att materialet i vägslänten 
som är av dålig kvalitet schaktas bort. Urgrävning kommer att ske till ner till vägkroppens befintliga 
förstärkningslager, ca 60 cm enligt Ullberg. Därefter breddas/utspetsas det med 0,5 meter in i gång- 
och cykelvägens överbyggnad. Risken för ojämna tjällyft mellan vägen och den nya överbyggnaden 
minskas därmed genom utspetsning av förstärkningslagret. 
 
Den nuvarande bredden på vägen varierar mellan 6,2 och 5,9 meter. Minimibredden på vägen ska 
enligt VGU vara 6,0 meter i rådande hastighetsbegränsning. Råkantsten sätts en bit in på den befintliga 
vägen där plats finns. Bergkross är det billigaste alternativet till byggnadsmaterial för överbyggnaden. 
 

11.7 Utspetsning 
 
Utspetsning mellan de olika terrasserna utformas enligt ATB-väg kapitel C2.4.3.4. Utspetsningen skall 
utformas med 16m längd i jorden med den högre tjälfarlighetsklassen och med 8m längd i jorden med 
den lägre tjälfarlighetsklassen. 
 
Sektion/Tjälfarlighetsklass  Slitlager 

(m) 
Bärlager 

(m) 
Förstärkningslager 

(m) 
Skyddslager 

(m) 
0-350 klass 2 0.045 0.150 0.405  
350-374 utspetsning     
374-900 klass 4 0.045 0.150 0.35 0.75 
900-924 utspetsning     
924-1300 klass 2 0.045 0.150 0.405  
1300-1324 utspetsning     
1324-1670 klass 4 0.045 0.150 0.35 0.75 
1670-1694 utspetsning     
1694-1900 klass 2  0.045 0.150 0.405  
1900-1924 utspetsning     
1924-2093 klass 4 0.045 0.150 0.35 0.75 
 
 

11.8 Tvärsektioner 
 
Sektion 440 till 900 föreslår vi att hela vägsträckan byggs om med dagvattenbrunnar i lågpunkterna. Vi 
har dock inte projekterat för detta, då vi enligt Christer Wikberg på Luleå kommun, Tekniska kontoret 
skulle begränsa oss till enbart gång- och cykelvägen. På denna sträcka har därför ensidig lutning på 
vägbanan för att lösa vattenavrinningen. Vägsträckan är i mycket dåligt skick och mycket ojämn. Det 
går inte att lösa vattenavrinningen med dagvattenbrunnar om vägbanan skall vara bomberad. 
Tvärsektionsritningarna för denna sträcka är ritade med ensidig lutning. 
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12 Arbetsbeskrivning  
 

12.1 Etablering 
 
Efter överenskommelse med Luleå kommun kommer det att ställas upp 1st arbetsbod och 
uppställningsplats för projektets maskiner och bilar. Material som kommer att behövas för projektet 
kommer att vara på samma ställe. 
 

12.2 Avverkning och röjning 
 
Mark som behövs för placeringen av gång och cykelvägens finns 27st träd som måste fällas. Träd 
tillfaller respektive markägare. Det kommer att behövas en del röjning av buskage och även kvistning 
på de träd som ska vara kvar. Med tanke på den nya gatubelysningen som ska sättas upp vet vi inte om 
det kan behövas fällas mer träd. Luleå energi skall vara närvarande vid placering av gatubelysningen. 
 

12.3 Avtäckning och schaktning 
 
Avteckning av vegetation och matjord ska göras och materialklass 2/3b samt vegetationen körs till 
Sunderbyns avfallsanläggning. Matjorden som schaktas bort ska användas till täckning av slänter vid 
färdigställandet av gång och cykelvägen och kommer att deponeras tillfälligt på utsedd plats av Luleå 
kommun för att sedan återanvändas. Urgrävningen sker enligt plan och profilritningen samt för 
dagvattenbrunnar, ledningar och vid alla lågpunkter som leder rakt ut i diket. Det ska läggas en 
dräneringsslang 0,3m under terrassyta i skarven mellan vägen och gång och cykelvägen med 10 
förgreningar ut i diket eller brunnar. Gång och cykelvägens placering gör att det ska grävas nya diken 
på vissa partier. 
 
Justering av NB(nedstigningsbrunn), SV(serviceventil), AV(avstängningsventil) och BP(brandpost) 
kommer att behöva göras för de är placerade där gång och cykelvägen ska placeras. På 7st infarter 
kommer det att läggas nya vägtrummor för att dagvattnet ska kunna ta sig till vägtrummorna som går 
under Sunderbyvägen. Befintliga vägtrummor kommer att förlängas. Från sektionen 880m kommer det 
att gå markavloppsrör med diametern 200 i gång och cykelvägens överbyggnad fram till sektion 950m. 
Där läggs en T-koppling för att leda vattnet från diket längs Bränslanvägen. Röret fortsätter till sektion 
1090m där det ansluter till befintkigt dike. Från sektion 1590m, där en betäckning placeras i 
lågpunkten går det markavloppsrör diametern 160 fram till sektion 1540 där det ansluts mot 
vägtrumman. Sektion 2060 finns en lågpunkt och där placeras en betäckning som leder rakt ut i diket 
 
El och teleledningarna som idag finns uppsatt kommer att rivas och grävas ner i marken som 
jordkabel. Det ska grävas ner ca:60st fundament till gatubelysningen på norra sidan, i anslutning till 
vägkroppen. Allt återfyllningsarbete kommer att följa AMA 98:s föreskrifter. Asfalten på befintlig väg 
kommer att skäras ca 0,2m in i vägen för att kunna sätta kantstenen som ska skiljer Sunderbyvägen 
från gång och cykelvägen. 
 
All asfaltmaterial som rivs eller tas bort ska köras till Sunderbyns avfallsanläggning. Vägkroppen ska 
vara 3m bred med 0,25m stödremsa samt bank eller dike. Detta gör att det behövas upp till ca 13m 
(inkl. dike) schaktbredd på vissa partier. Vid sektion 170m fram till 210m sätts det stödmur, det gå 
10m norrut och 20m söderut från infarten som finns på sträckan. Vid sektion 280m till 310m sätts en 
stödmur 10m söderut och 20m norrut från infarten som finns på sträckan. 
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12.4 El, tele och optokabel 
 
Det finns både el, tele och optokabel nergrävd på norra sidan av Sunderbyvägen som kommer att ligga 
kvar. Det ska sättas upp en ny gatubelysning längs hela den nya gång och cykelvägen, Enligt Luleå 
energi AB kommer det att bli 35m mellan varje stolpe och sammanlagt blir det ca: 60st stolpar, 
beroende var de placeras. 2700m elkabel kommer att gå åt för gatubelysningen samt 3st elskåp 
kommer att placeras ovan mark längs sträckan.  
 
Telia Sonera ska plocka bort sina telefonstolpar som idag är luftburen ledning och även den ska grävas 
ner i marken. Respektive ledningsägare ska kontaktas när detta jobb ska utföras för att få så liten 
driftstörning som möjligt. Återfyllningen följer AMA 98:s föreskrifter. 
 

12.5 Gång- och cykelvägens överbyggnad 
 
Gång och cykelvägen ska byggas enligt AMA 98 och blir 3m bred med 0,25m stödremsa samt slänt 
och dike vid behov. Längden är 2093m mellan Kläppenskolan och Bovallen. Överbyggnadstjockleken 
på terrassen finns i plan och profilritningen. Det kommer även att läggas en geotextil/fiberduk och 
dräneringsslang längs med hela sträckan. Gång och cykelvägen kommer att beläggas med 
bitumenbundet slitlager (asfalt) ABT 11/160-220 med en tjocklek på 45mm.  
 
Kantstenen ska sättas med en förhöjning på 120mm mellan Sunderbyvägen och gång och cykelvägen. 
Det kommer att behövas 2100m huggen kantsten som sätts i grus med asfalt som motstöd. Av denna 
mängd sätts det 100m fasad kantsten vid all infarter. På sektion mellan 450 och 850 ska det bli ensidig 
lutning av vägen, pga. vattenavrinningen inte kan lösas på något annat sätt. 
 

12.6 Korsningar och vägmärken 
 
Gång och cykelvägen kommer att korsa Sunderbyvägen samt Bränslanvägen som kommer att byggas 
med gemensamt övergångställe för både gång och cykelväg. Sunderbyvägen har idag en refug som 
byggs om med övergångstället mitt i refugen. Det kommer att sättas upp 6st skyltar med hänvisning till 
gång och cykeltrafik vid korsningar och vägar. 
 

12.7 Trafikstörningar  
 
Under hela projekttiden ska trafikordningsplan uppföras och följas. Även tillfällig trafikordningsplan 
ska uppföras vid viss begränsad framkomlighet. 
 

12.8 Återställning och avetablering 
 
Infarter och vägar där trummor blivit nerlagda kommer att finjusteras ytterligare. Alla skador som 
entreprenören orsakat under projektets utförande kommer att repareras och återställas i ursprungligt 
skick. Allt överblivet material samt entreprenören tillhörande inventarier ska avlägsnas innan 
slutbesiktning sker. Alla infarter ska återställas och anslutas till gång- och cykelvägen. 
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13 Miljökonsekvenser 
 
Miljön längs gång- och cykelvägens sträckning påverkas inte negativt i någon större omfattning av 
schaktningsarbetet. Vägområdet breddas med 3,4 meter vilket medför att stödmurar blir nödvändiga på 
två gårdsinfarter. 
 
Trafiksäkerheten och tillgängligheten ökar avsevärt för de oskyddade trafikanterna vilket kommer att 
upplevas mycket positivt av de boende i området. 
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Ritningsförteckning 
 
Planritningar   Ritningsnr. 
Planer    PL 1 (1) 
 
Profilritningar  Ritningsnr.  
Profil1    PR 1 (3) 0-700 
Profil2    PR 2 (3) 700-1400 
Profil3    PR 3 (3) 1400-2100 
 
Normalsektion  Ritningsnr.   
Normalsektion1   NS 1 (2) 
Normalsektion2  NS 2 (2) 
 
Tvärsektioner  Ritningsnr. 
Tvärsekt 0-80   TS 0-80 (1) 
Tvärsekt 100-180  TS 100-180 (2) 
Tvärsekt 200-280  TS 200-280 (3) 
Tvärsekt 300-380  TS 300-380 (4) 
Tvärsekt 400-480  TS 400-480 (5) 
Tvärsekt 500-580  TS 500-580 (6) 
Tvärsekt 600-680  TS 600-680 (7) 
Tvärsekt 700-780  TS 700-780 (8) 
Tvärsekt 800-880  TS 800-880 (9) 
Tvärsekt 900-980  TS 900-980 (10) 
Tvärsekt 1000-1080  TS 1000-1080 (11) 
Tvärsekt 1100-1180  TS 1100-1180 (12) 
Tvärsekt1200-1280  TS 1200-1280 (13) 
Tvärsekt 1300-1380  TS 1300-1380 (14) 
Tvärsekt 1400-1480  TS 1400-1480 (15) 
Tvärsekt 1500-1580  TS 1500-1580 (16) 
Tvärsekt 1600-1680  TS 1600-1680 (17) 
Tvärsekt 1700-1780  TS 1700-1780 (18) 
Tvärsekt 1800-1880  TS 1800-1880 (19) 
Tvärsekt 1900-1980  TS 1900-1980 (20) 
Tvärsekt 2000-2080  TS 2000-2080 (21) 
Tvärsekt 2093,75  TS 2093,73 (22) 
 
Elritning från Luleå Energi  
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Bilaga 1 
 

Dimensionering av gång – och cykelväg 
 
Skapad med PMS Objekt version 3.0 
Utskriftsdatum: 2005-04-13 17:01 
 

Projektinformation - S. Sunderbyn 
 
Skapat: 2005-04-13 16:55 
 
Kommentarer till projektet 
 
 

Avsnittsinformation - Tjälfarlighetsklass 4 
 
Avsnitt nr: 1 
Avsnittstyp:  NYBYGGNAD 
Skapat datum: 2005-04-13 16:56 
Vägnummer: 592 
Klimatzon: Klimatzon 5 
Referenshastighet(km/h): 30  
Antal körfält: 2 
Län: Norrbotten 
Dimensioneringsperiod(år): 20 
Avsnittslängd(m): 20 
Vägbredd(m): 2.8 
Vägrensbredd(m): 0.2 
Vägtyp:  Normal sektion 
Körfältsbredd riktning 1:  2.8 
Körfält:  
"Riktning 1"  
Startpunkt X:  
Startpunkt Y:  
Startpunkt Z:  
Slutpunkt X:  
Slutpunkt Y:  
Slutpunkt Z:  
Släntriktning riktning 1:   
Släntriktning riktning 2:   
Stödremsa:  0 
Skapat av:  
Organisation:  
 
Överbyggnadstjockleken skall ökas med 0,2 m i skärning och i bankfyllning lägre än 0,3 m. 
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Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod  Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk: 113 
Antagen trafikförändring per år(%): 0 
Andel tunga fordon(%): 14 
Standardaxlar per tungt fordon: 1.3 
Beräknat antal standardaxlar: 150 132 
 

Konstruktionens uppbyggnad 
 
Överbyggnadstyp:  Överbyggnaden ej sparad men förändrad! 
Egen överbyggnadstyp:  JA 
Materialtyp, övre terrass: 5 - Silt 
Tjälfarlighetsklass övre terrass: 4 - Mycket tjällyftande 
 

Lager  
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 45 NEJ Bitumenbundet slitlager 
 2 0 NEJ Bitumenbundet bärlager 
 3 150 NEJ Obundet bärlager 
 4 350 NEJ Förstärkningslager 

krossat material 
 5 550 NEJ Skyddslager 
 6 0 NEJ  
5 Silt ÖVRE TERRASS 
 
Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 1095 
 
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 10 45 45 
 
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 0.25 1700 0.36 1 1.65 2.64 
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Bärighetsberäkning   
 
Beräkningsmetod: GBÖ 
Korrigeringsfaktor för dränering(FD): 1 
 
Antal axellaster, ackumulerad avseende: 
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb: 436 753 
Nekv: 150 132 
Kvot: 0.34 
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te: 17 266 818 
Nekv * 2: 300 264 
Kvot: 0.02 
 
 
Vertikala trycktöjningar(strain) 
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(strain) 
Beräknad: 0.0009 
Största tillåtna: 0.0021 
Kvot: 0.45 
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  
Höst    
0.000107 0.000256 0.000238 0.000192 

 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000019 0.000364 0.000182 0.000170  
     
 
Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 
 
Vinter  Tjällossning Sommar  Höst 
0.000049 0.000942 0.000469 0.000439  
     
Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 
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Tjälberäkning  
  

 
 
 
 

VViS fil: C:\Program\PMS Objekt 
2000\VViSFile\ty25069394.skv 

Beräknat lyft(mm): 143 
Maximalt beräknat tjäldjup(mm): 1472 
Max tillåtet lyft(mm): 160 
Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag): 0.5 
Lyfthastighet under terrass(mm/dag): 2 
Grundvattentemperatur(C): 3 
Kvot: 0.89 
VViS stationsnamn: N Sunderbyn 
X koordinat: 7302000 
Y koordinat: 1776000 
Z koordinat: 0 
Använd säsong: 9394 
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Bilaga 2 

Tidsplan 
 
 

ID Task Name

1 Etablering
2 Avteckning av vegitation
3 Schaktning 
4 Urgrävning
5 Rörläggning+dränering
6 Gräva ner belysningsfundament
7 Sätta stödmur
8 Lägga belysningskabel 
9 Sätta kantsten
10 Bygga överbyggnaden 
11 Asfaltering
12 Sätta upp skyltar
13 Avetablering+slutbesiktning

Mon 25 Mon 02 Mon 09 Mon 16 Mon 23 Mon 30 Mon 06
May June
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Bilaga 3 
 

Kostnadsberäkning 
 
Underentreprenörerna för kostnadsberäkningen 
 
Skanska Beläggningen och justering 
BDX Grusmaterial 
Luleå Energi Belysningen 
Ahlsell VA materialet 
Byggplanering i norrbotten Råkantstenen 
NCC Maskin och arbetskostnad 
 
 
Enhet kr m2 tim m3 ton/m3 st m totalt 
Beläggning ABT 11/160-220                 

80 kg/m2 á 80 kr/m2 80 6270           501600 

              Totalt 501600 

Justering 17 6270           106590 

              Totalt 106590 
Grus:                 

Förstärkning inkl. frakt                 

0-150 58 kr/ton 1.65 ton/m2 58     1840 1.65     176088 

Bärlager inkl. frakt                 

0-30 94 kr/ton 1.65 ton/m2 94     941 1.65     145949 

Skyddslager 81     4610 1.5     560115 

Makadam 129     252 1.3     42260 
             Totalt 924412 

Belysning:                 

Stolpar 4400kr/st 4400         60   264000 
Kabel/schakt/arbete 187 
kr/m 187           2093 391391 

Extra kabel till stolpar 15           630 9450 

Tändskåp 3st 10000         3   30000 
              Totalt 694841 

Geotextil/Fiberduk sf32 11 9405           103455 

              Totalt 103455 
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Enhet kr m2 tim m3 ton/m3 st m totalt 
Kantsten:                 

Kantsten RV2 250           2000 512500 
Kantsten RS2 260           100 26000 
             Totalt 538500 
Va material:                 
Betongrör Kanmax PG Dim 
400 435         9 18 3915 
Betongrör Kanmax PG Dim 
600 765         3 6 2295 
Vägtrummor 6m Dim 400 980         10 60 9800 
Skarv till vägtrumma Dim 600 2250         1   2250 
Skarv till vägtrumma Dim 500 1590         2   3180 
Betäckning med galler Polar 
T50 5750         2   11500 
Dagvattenbrunn  2480         2   4960 
Markavloppsrör PP Dim 160 1375         9 50 12375 
Markavloppsrör PP DIM 200 2900         35 210 101500 
Dräneringsrör PE-rör 
Dy110mm 87.5          2090 182875 
Grenrör 45 graders 280         10   875 
Grenrör 45 graders dim 
200mm 1120         2   2240 
Böj       45 graders dim 
200mm 492         2   984 
              Totalt 338749 
Arbetskostnad                
Grävmaskin 620kr/tim 620   424     2   525760 

Lastbil 500kr/tim 500   192     3   288000 
Hjullastare 500kr/tim 500   64     1   32000 
Vält 1800kr/dygn=225kr/tim 225   64     1   14400 
Arbetsbod 178kr/dygn=kr/tim 22   200     1   4400 
Arbetare 2st 250   532     2   133000 
Arbetsledare 1st 300   40     1   12000 
              Totalt 1009560 
                  
              summa 4217707 
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Bilaga 4 

Mängdförteckning 
 
Vägmaterial 
Beläggning  ABT11/160-220 6270 m2 
Förstärkningslager 0-150 mm 2700 m3 
Bärlager  0-30 900 m3 
Skyddslager  4610 m3 
Makadam 16-32 mm 252 m3 
Geotextil/fiberduk Typar SF 32 9405 m2 
 

VA-material 
 
Betongrör  kanmax PG dim 400mm 9st 
Betongrör kanmax PG dim 600mm 6st 
Vägtrummor PEHdim 400mm 10st 
Skarv till vägtrummor PEH dim 500mm 1st 
Skarv till vägtrummor PEH dim 600mm 2st 
Markavloppsrör PP dim 160mm 9st 
Markavloppsrör PP dim 200mm 35st 
Dagvattenbrunn PP dim 160mm 2st 
Betäckning med galler Polar T 50 2st 
Dräneringsrör PE dim 110mm 090m 
Grenrör till dränering Vinkel 45 grader 10st 
Grenrör till markavloppsrör Vinke 45 grader 2st 
Böj till markavloppsrör Vinke 45 grader 2st 
Nedstigningsbrunn Typ A6 6st 
Nedstigningsbrunn Passramar 6st 
Brandpost Passramar 2st 
 

Belysning 
 
Belysningsstolpe  60st 
Fundament till stolpe  60st 
Amartur 70w 60st 
Elskåp Tändskåp 3st 
Belysningskabel NIXV 4x10 2720m 
 

Kantsten 
 
Råkantsten utan fas RV 2 2000m 
Råkantsten med fas RS 2 100m 
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Bilaga 5 

Teknisk beskrivning 
 
Enligt Anläggnings AMA 98 
 
B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, 

SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, 
DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING mm 

BB FÖRARBETEN 
BBB.1 Mark- och vattenförhållanden mm 
BBB.32 Befintliga ledningar 
BBD INMÄTNINGAR 
BBD.1 Inmätning av mark, anläggning mm 
BBE UTSÄTTNING 
BBE.13 Utsättning för väg 
BBE.16 Utsättning för ledning 
BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR 

OCH ÅTGÄRDER mm 
BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt mm 
BCB.7 Åtgärd för allmän trafik 
BCB.714 Tillfällig trafikdirigering 
BEB FLYTTNING 
BEB.11 Flyttning av stolpe, staket, skylt mm 
BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING mm 
BFB TRÄDFÄLLNING 
BFD.12 Stubbrytning inom område för väg och plan o d 
BFE.2 Borttagning av markvegetation och jordmån inom 

område för väg och plan o d 
  
C TERASSERING, PÅLNING, 

MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK mm 
CB SCHAKT 
CBB JORDSCHAKT 
CBB.1 Jordschakt för plan o d. samt vegetationsyta 
CBB.11 Jordschakt för väg, plan o d 
CBB.113 Jordschakt kategori C för väg, plan o d 
CBB.3 Jordschakt för ledning 
CE FYLLNING, LAGER I MARK m m 
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CEB FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO, mm 
CEB.11 Fyllning för väg, plan o d 
CEB.5 Fyllning mot byggnad, bro, mur o d 
CEB.52 Fyllning mot bro, mur o d 
CEB.523 Fyllning med grus eller gruskrossmaterial mot bro, 

mur o d 
CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN mm. 
CEC.2 Fyllning för ledningsbädd. 
CEC.22 Ledningsbädd för el och telekabel o d 
CEC.3 Kringfyllning 
CEC.32 Kringfyllning för el och telekabel o d 
CEC.312 Kringfyllning för trumma 
CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma 
CEG Materialskiljande lager för väg, byggnad, bro mm av 

jord och krossmaterial 
CEG.2 Materialskiljande lager under eller kring fyllning för 

ledningsbädd, dränering o d 
  
D MARKÖVERBYGGNADER, 

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR mm 
DBB LAGER AV GEOTEXTIL 
DBB.1 MATERIALAVSKILJANDE LAGER AV 

GEOTEXTIL 
DC MARKÖVERBYGGNADER mm 
DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, 

PLAN O D 
DCB.1 Undre förstärkningslager för väg plan o d 
DCB.111 Utspetsning av överbyggnad. Överbyggnad i befintlig 

väg skall breddas 0,5m in i gång och cykelvägens 
överbyggnad 

DCB.2 Förstärkningslager för väg,plan o d 
DCB.3 Obundet bärlager för väg, plan o d 
DCB.31 Obundet bärlager till belagda ytor 
DCB.313 Obundet bärlager kategori C till belagda ytor 
DCB.413 Slitlager av grus på små ytor (stödremsa) 
DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER 

FÖR VÄG, PLAN O D 
DCC.3 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori C för väg, 

plan o d 
DCC.34 Bitumenbundna slitlager 
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DCC.341 Slitlager av asfaltmassa 
DCC.3411 Slitlager av tät asfaltbetong 
DDB SÅDD, PLANTERING M M 
DDB.11 Sådd 
DDB.111 Sådd av gräs 
DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 
DEC KANTSTÖD 
DEC.12 Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av 

asfaltmassa 
DEF Förtillverkade fundament, stolpar, skyltar mm 
DEF.10 Fundament och stolpe för vägmärken, gatunamn mm 
DEF.13 Skylt för vägmärke, gatunamn m  
DEF.33 Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer m m 
DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 
DGB ÅTERSTÄLLNIGSARBETEN I MARK 
DGB.1 Återställande av väg, plan o d 
DGB.3 Återställande av vegetationsyta 
  
PD BRUNNAR O D I MARK 
PDB.523 Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, utan sandfång 
 
 
Enligt EL AMA 98 
 
63 ELKRAFTSYSTEM 
63.F Belysningssystem och ljussystem 
63.FCBC Belysningssystem vid gång och cykelväg 
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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
 
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98 
 
AFA ALLMÄN ORIENTERING 
 
AFA.12 Beställare 

Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen, 971 85 LULEÅ 
Avdelning: Gata och trafik, Christer Wikberg 
 
Ombud: 
 
Christer Wikberg Tel: 0920-29 31 57 

 
AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 

Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: 
Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen, 97185 LULEÅ 
 
Handläggare: 
 
Christer Wikberg Tel: 0920-29 32 04 
 Mobil: 070-360 32 04 
 Fax: 0920-29 41 22 
 E-post: christer.wikberg@tekn.lulea.se 

 
AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

För visning av arbetsområdet kontakta: 
Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen 
Handläggare: 
Christer Wikberg Tel: 0920- 29 32 04 
 Mobil: 070-360 32 04 
 
För visning av projektet, kontakta: 
Christer Wikberg Tel: 0920-29 32 04  
 Mobil: 070-360 32 04 
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AFA.13 Projektörer 
 

YTH väg och anläggning Luleå tekniska universitet 
971 87 LULEÅ 
 
Handläggare: 
Martin Lindmark Tel: 0920-49 11 51 
 Mobil: 070-640 17 42 
 Fax: (Ange faxnummer!) 
 E-post: 0920-49 11 51 
Handläggare: Projektgruppen Södra Sunderbyn består av nedanstående 
personer  

 

Martin Asp Tel: 070-580 63 83  
Anders Johansson Mobil: 073-844 32 68 
Thomas Strömberg Fax: 070-562 97 35 
 E-post: (Ange e-postadress!) 

 
AFA.151 Nätägare – va 
 

Luleå Kommun  
Tekniska förvaltningen 
971 85 LULEÅ 
Tel: 0920-29 30 00 
Fax: 0920-29 41 22 

 
AFA.152 Nätägare – värme 
 

Luleå Energi AB 
Box 50 100 
973 23 LULEÅ 
 Tel: 0920-26 44 00 
 Fax: 0920-887 39 

 
AFA.155 Nätägare – el 
 

Luleå Energi Elnät AB 
Box 50 100 
973 23 LULEÅ 
 Tel: 0920-26 44 00 
 Fax: 0920-887 39 

 
AFA.156 Nätägare – tele 
 

Telia Sonera 
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Att: C-G Taavo 
971 72 Luleå 

Tel: 070- 585 07 83 

 
AFA.21 Översiktlig information om objektet 

I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: 
Mark-, El/ Belysnings, kantsten samt beläggning uppdelat på 1 st etapp. 
Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt 

AFA.22 Objektets läge 
Objektet är beläget i Södra Sunderbyn ca 25 km, öster om Luleå centrum. 
 

AFA.3 Förkortningar 
 

AF Administrativa Föreskrifter 
UE Underentreprenör 
GE Generalentreprenör 
PM0 Kompletterande förfrågningsunderlag under anbudstiden (Ändrings 

PM) 
PM Ändringar av bygghandlingar under entreprenadtiden 

 
AFA.4 Begreppsförklaringar 

För denna upphandling tillämpas utöver ovan förtecknade begreppsförklaring de 
definitioner som anges i LOU. 
 
 

AFB  UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
Upphandling genomförs enligt 6:e kapitlet i LOU samt SFS 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 
Följande ännu ej erhållna tillstånd kan komma påverka upphandlingen: 
Anbudsgivaren ersätts ej om ovanstående tillstånd ej erhålles. 
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AFB.2 Förfrågningsunderlag 
Det åligger anbudsgivaren att före anbudets avgivande noggrant förvissa sig om 
arbetsområdets belägenhet och utseende, arbetsförhållanden, framkomst möjligheter, 
omfattningar och utförande hos befintliga byggnadsdelar och anläggningar m.m. så att han är 
fullt förtrogen med de faktorer, förhållanden och omständigheter som kan inverka på 
entreprenaden. Entreprenören äger ej rätt till extra ersättning för kostnader föranledda av 
förhållanden som han genom sådan noggrann förundersökning kunnat skaffa sig kännedom 
om. 
 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget kan beställas från: 
Handläggare: 
Margareta Wikström Tel: 0920- 29 32 44 
 Fax 0920- 29 41 22 
Förfrågningsunderlaget består av en (1) omgång av handlingar förtecknade under 
AFB.22. 
Expeditionsavgiften är 500 kr  
Expeditionsavgift inbetalas till postgironummer 60 200-3 
Märkning på inbetalningskort: Södra Sunderbyn, Christer Wikberg 0920-29 32 04  
Expeditionsavgiften återbetalas ej. 
Ytterligare omgångar kan erhållas mot självkostnadspris. 

 
AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

01 Beställningsskrivelse (bifogas ej)   
02 

.1 
 

Allmänna bestämmelser 
AB 92 (bifogas ej) 
 

 
 
 

 
 
 

05 Särskilda ersättnings- och mätningsregler   
08 Administrativa föreskrifter   

.1    

09 
.1 
.2 

 
10 

Mängdbeskrivningar 
 
Mängdförteckningar 
 

 
daterad 
 
 

2005-05-02 
 
2005-05-02 
 
 

11 Beskrivningar   
.1 Beskrivning – Mark daterad 2005-05-02 

12 Ritningar   
.1 Enligt förteckning daterad 2005-05-02 
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13 Övriga handlingar   
.1 Formulär till anbud daterad  
.3 Tekniska förvaltningens miljöpolicy daterad 2005-05-02 
.4 
.5 

Relationsinmätning av Va-ledningar 
Skydd av vegetation i samband med 
entreprenader 

daterad 
daterad 

2005-05-02 
2005-05-02 

.6 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om trafik-
anordningar vid vägarbete 1987:17 (bifogas ej) 

daterad 
 

2005-05-02 
 

.7 VV publ 1995:76 för trafikanordningar (bifogas 
ej) 

daterad 2005-05-02 

.8 VV exempelsamling publ 1998:001 (bifogas ej) daterad 2005-05-02 

.9 Reglering av beläggningsarbeten enl VV publ 
2003:30 med tillhörande PM. (bifogas ej) 

daterad 
 

2005-05-02 
 

 
AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
 
AFB.31 Anbuds form och innehåll 

Anbud skall avfattas skriftligt på det svenska språket.  
Anbud skall följa förfrågningsunderlaget och avges i full överensstämmelse med 
tillhandahållet anbudsformulär. (Anbudsformulär tillhandahålls digitalt på begäran.) 
Anbud skall vara baserat på mängdförteckning/ mängdbeskrivning upptagna 
kvantiteter.  
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 annars inte upptas till prövning. SBEF´s reservation 
2/71 behöver ej prissättas. 
Följande skall bifogas anbudet:  
- Cv för platschef och arbetsledare.  
- Företagets kvalitets- och miljöledningssystem. Anbudsgivare som tidigare har 

lämnat in dessa till beställaren, behöver ej redovisa på nytt. 
- Specifikation av erbjuden utrustning, där sådant krav finns i resp teknisk 

beskrivning.  Referenslista för entreprenör och underentreprenör från likvärdiga 
projekt.  

-  

AFB.311 Huvudanbud 
Anbud som ej avges enligt bifogat anbudsformulär kan komma att förkastas. 
 

AFB.312 Sidoanbud 
 
AFB.313 Kompletteringar till anbud 

Följande handlingar/ uppgifter skall insändas tre dagar efter begäran: 
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- Översiktlig tidplan enl AFC.41 
- A´-prislistor för Mark-, El- och va- arbeten, enligt tillhandahållna formulär. 
- Sedvanliga uppgifter om företaget. 
-  

AFB.32 Anbudstidens utgång 
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast 2005-05-02 i receptionen hos Tekniska 
förvaltningen Aurorum 1, Luleå. 
 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud 60 dagar efter anbudstidens utgång. 
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AFB.34  Adressering 
Anbud skall avges i slutet kuvert utan företagslogotyp. Försändelsen med anbudet 
skall vara märkt ”ANBUD AVSEENDE Södra Sunderbyn och ställas till: 
Luleå Kommun 
Tekniska förvaltningen 
971 85 LULEÅ 
Besöksadress: Aurorum 1 

 
AFB.4 Anbudsöppning 

Sluten anbudsöppning tillämpas. 
 

AFB.5 Anbudsprövning 
Beställaren kommer antingen att förkasta anbud i dess helhet som innehåller icke 
prissatta reservationer, eller själv prissätta förekommande reservationer i anbud efter 
rimliga överväganden och sålunda ta upp anbudet till prövning. 
 

AFB.51 Prövning av anbudsgivare 
För att kunna konstatera om anbudsgivaren uppfyller beställarens krav, kan följande 
handlingar/ bevis komma att begäras in: 
1. Anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning enligt 

upplysningscentralens kreditbedömning. 
2. Anbudsgivarens registrering för redovisning och betalning av mervärdesskatt 

m m. 
3. Anbudsgivaren skall uppfylla kraven enligt LOU kap 1 § 17 
4. Ifylld blankett ”begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, RSV 

4280. 
5. Utländsk anbudsgivare skall bifoga handlingar som uppfyller motsvarande 

krav. 
6.  

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, värdering 70 % 
– Anbudsgivarens organisation och utförda leverantörsutvärderingar, värdering 10 % 
– Anbudsgivarens kvalitetssystem och utförda projektrevisioner värdering 

10% 
– Anbudsgivarens miljöledningssystem och utförda projektrevisioner, 

värdering10 % 
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AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud 
Tilldelningsbesked enligt LOU 1§28 1:a stycket kommer att lämnas till samtliga 
anbudsgivare. Meddelande sker via i anbud angivet faxnummer. 
Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept är bindande för 
beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i Länsrätten eller 
beslut om sådan talan inte föreligger. Om Länsrätten skulle besluta att upphandlingen 
skall göras om eller att rättelse skall vidtas är accepten inte bindande. 
 

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDE-
ENTREPRENAD 

 
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. 
Avvikelser från AB 92 finns redovisade under följande koder och rubriker: 
AFC.361 Samordning av arbeten 
AFC.45 Förändring av kontraktstiden 
AFC.9 Tvist 
Ovanstående ändringar kommer att föras in beställningsskrivelsen.  
 

AFC.111 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter 
 
AFC.121 Arbetsområdets gränser 

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. Entreprenören utser syneförrättare. Protokoll förs 
av syneförrättaren och skall innehålla en beskrivning om områdets och befintliga 
byggnaders skick. Särskilt noggrant skall förekomst av sprickor o d anges. 
Syneförsättaren kompletteras vid behov protokollet med foton och skisser. 
Parterna skall kallas och närvara vid synen och signera protokollet. 
Beställaren bekostar syneförrättaren. 
 

AFC.13 Förutsättningar 
Trafikanterna ska ha framkomlighet under hela projektets utförande  



Kapitelbokstav/Sidnr 

AF/11  
Dokumentnamn/Kapitelrubrik 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Generalentreprenad Projeknr 

 

Företagsnamn 

 

Datum 

2005-05-02 
Status 

MALL 

Projektnamn 

                     Södra Sunderbyn 
Rev.datum 

2005-05-02 
Kod Text Rev

2 
 

Gång- och cykelväg, S.Sunderbyn 
Slutrapport, version 1.1 

 

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.132 Arbetstider 
 
AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
 
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  
 

Arbetsområdet kommer att beröras av följande trafik under hela entreprenadtiden: 
Södra Sunderbyvägen väg 592, delen Kläppenskolan - Bovallen.  
Allmän trafik/ buss/ gång- och cykel/ funktionshindrade/ varutransporter med tung/ 
lätt lastbil. Dessutom ska vägbredden för fordonstrafik vara min 3 m. 

  
Entreprenör skall upprätta trafikanordningsplaner enligt följande: 
Trafikanordningsplan för provisoriska trafikomläggningar under entreprenadtiden, 
som skall utformas i samråd med, och godkännas av beställaren. Utformning enligt 
Vägverkets publ 1995:76 och publ 1998:001. Trafikanordningsplan överlämnas till 
beställaren i god tid före projektstartmöte. 
 
Entreprenör skall utse skyltnings- och avspärrningsansvarig som skall vara anträffbar 
på telefon dygnet runt. Inställelsetid för avhjälpande av fel på skyltning/ avspärrning 
etc, max 1 timmar. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter 
 
AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 

Samtliga som arbetar inom arbetsområdet skall ha utbildningen ”Arbete på väg”. 
Samtlig personal inom arbetsområdet skall bära varselklädsel. 
 

AFC.153 Information till fastighetsägare, boende m fl. 
Entreprenören skall i god tid informera fastighetsägare, boende m.fl. om arbeten som kan 
påverka t ex tillgängligheten till fastigheter. 
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AFC.161 Tillstånd från myndigheter 
Igångsättningstillstånd/ bygg- och/eller rivningslov/ bygganmälan antas föreligga vid 
byggstart. Se även AFB.15. Övriga tillstånd gällande entreprenörens egna arbeten 
ombesörjs och bekostnads av entreprenören. 

AFC.162 Myndighetsbesiktningar  
 
AFC.163 Överenskommelser mm 
 
AFC.171 Anmälningar till myndigheter 

Beställaren ombesörjer förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen samt bygg- och 
rivningsanmälan och anmälan om kvalitetsansvarig – PBL 

AFC.172 Anmälningar till beställaren 
 
AFC.185 CE-märkning mm av maskinanläggning  

Entreprenören skall lämna erforderlig dokumentation för utförda CE-märkta produkter 
som omfattas av entreprenadåtagandet 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 
Beställaren ensam avgör vid prövning om arbetsutförande eller vara är likvärdig med det 
föreskrivna. 
 

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

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden 

Beställaren tillhandahåller: 
- (3) omgångar av under AFB.22 angivna ritningar och beskrivningar samt lika 

många handlingar för eventuella ändrings- och tilläggsarbeten. Arbeten får endast 
utföras efter handlingar märkta ”BYGGHANDLING”. 

- Förhandsanmälan/ bygganmälan, se AFC.171 
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AFC.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden. 

Entreprenören tillhandahåller:  
- Tid- och sysselsättningsplaner, se AFC.41 
- Kvalitetsplan, se AFC.3522 
- Miljöplan, se AFC.3422 
- Betalningsplan, se AFC.6222 
- Säkerhet, se AFC.631 
- Försäkringsbevis, se AFC.54 
- Arbetsmiljöplan enl AFS 1993:3 
- Trafikanordningsplan, se AFC.135 
- Relationshandlingar enl bilagan ”Föreskrifter för dokumentation av nya VA-

ledningar” 
- Placeringsritning, se AFH.11 
- Om entreprenören begär ändring av i handlingarna föreskrivet utförande upprättar 

och bekostar han själv härför erforderliga beräkningar, beskrivningar, och 
ritningar samt översänder dessa i 3 omg till beställaren för granskning. Beställaren 
skall därefter erhålla 3 omg godkända beskrivningar och ritningar. 

AFC.26 Varor mm 
 
AFC.2612 Varor som tillhandahålls 

Gräsfrö av Luleå kommun rekommenderad fröblandning tillhandahålls mot en kostnad 
av 75kr/kg. Utsädesmängd 2.5kg/100 m². Kostnad för gräsfrö skall vara inräknad i 
anbudssumman.Beställning tre dagar före leverans. 
Telia tillhandahåller skyddsrör som levereras till arbetsplatsen.Beställning av material 
tfn 0920-79 400 alt 020-444 222, avrop fem dagar före leverans. Kabelskydden och 
kabelschakten skall sambyggas där så är möjligt. Dragtråd skall finnas i rören. 
Samtliga rörändar proppas. 
Allt elektriskt material tillhandahålls av Luleå Energi Elnät AB. Avrop minst 2 veckor före 
byggstart. Allt elektriskt montage utföres av personal från Luleå Energi Elnät AB 
 

AFC.262 Tillvarataget material, överblivna massor 
Nedanstående tillvarataget material/överblivna massor förblir beställarens egendom 
och transporteras till beställaren tipp/upplag: 
 
- Riven asfalt klass 1: KBG:s anläggning i Sunderbyn. 
-I entreprenaden tillvarataget mtrl/varor med av beställaren bedömt 
återanvändningsvärde LKTF förråd ”Logementet”.  
Övrigt tillvarataget material/överblivna massor transporteras av entreprenören till av 
myndigheter godkänd tipp. Tippavgifter skall vara inkluderade i borttransport. 
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AFC.311 Beställarens ombud 
Beställarens ombud under entreprenadtiden är: 
Roland Eriksson 
Luleå Kommun  
Tekniska förvaltningen 
971 85  LULEÅ 
 Tel: 0920-29 31 57 
 Fax: 0920-43 52 43 
 

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 härför skall ingå i anbud. 
Entreprenören skall ombesörja och bekosta erforderliga sakkunnighetsintyg såsom 
Säkerhetsbesiktning, brandskyddsgenomföringar, etc  
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.322 Arbetsledning 

Entreprenören skall tillhandahålla den platsorganisation som redovisats i anbudet under hela 
entreprenadtiden. Om entreprenören på grund av uppsägning, sjukfrånvaro, 
samarbetsproblem eller motsvarande måste ersätta någon eller några personer ur 
platsorganisationen, skall ersättare ha motsvarande kompetens samt beställaren underrättas 
särskilt. 
 

AFC.34 Miljöledningssystem 
Beträffande beställarens miljöpolicy, se bilaga ”Luleå kommun, Tekniska 
förvaltningens miljöpolicy” 
 

AFC.3411 Beställarens miljöansvarige 
Beställarens miljöansvarige är  
Thomas Åberg Tel: 0920-29 31 66 
 Mobil 070-263 31 66 
 Fax 0920-43 52 43 
 E-post thomas.aberg@tekn.lulea.se 
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AFC.3412 Entreprenörens miljöansvarige 
Skall anges i anbudet. 
 

AFC.3422 Entreprenörens miljöplan    
Entreprenören skall upprätta en projektanpassad miljöplan till 1:a byggmötet. Planen 
skall redovisa företagets policy för hur mark-, byggnads- och installationsarbeten skall 
bedrivas med hänsyn till global och lokal miljö. Miljöplanen skall godkännas av 
beställaren 
Av miljöplanen skall framgå hur följande delar hanteras: arbetsmetodik, transporter, 
kunskap, materialhantering, källsortering samt omhändertagande av avfall, produktval 
och materialval  
 

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 
Beställarens kvalitetsansvarige är  
Thomas Åberg Tel: 0920-29 31 66 
 Mobil 070-263 31 66 
 Fax 0920-43 52 43 
 E-post thomas.aberg@tekn.lulea.se 

 
AFC.3512 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

Skall anges i anbudet. 
 

AFC.3522 Entreprenörens kvalitetsplan 
Entreprenören skall upprätta en projektanpassad kvalitetsplan till 1:a byggmötet. 
Kvalitetsplanen skall godkännas av beställaren. 
 

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. 
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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. 
Beställaren kallar till genomgången och svarar för protokollföring. 
 

AFC.356 Provning 
 
AFC.361 Samordning av arbeten 

Med ändring av AB 92 kap 3 § 12 föreskrivs: 
Att entreprenören övertar beställarens skyldighet att svara för samordningen enligt 
arbetsmiljölagen och AFS 1993:3 
 

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. 
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  
Byggmöten beräknas hållas en (1) gång var fjärde vecka. 
Beställaren kallar till byggmöte och svarar för protokollföring.  
Entreprenören kallar berörda underentreprenörer. 
Dagordning delges entreprenören vid projektmöte. 
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AFC.41 Tidplan 
Översiktlig tidplan skall lämnas på beställarens begäran innan anbud antas. 
Entreprenören skall senast inom två (2) veckor efter beställning upprätta och 
tillhandahålla en samordnad detaljerad produktionstidplan som redovisar hur hans och 
övriga entreprenörers arbete inom arbetsområdet skall bedrivas. Kvalitetskritiska 
kontroller ska vara inplanerade i tidplanen. 
Den samordnade tidplanen skall vara beställaren tillhanda innan första dellikvid 
faktureras. 
 

AFC.42 Igångsättningstid 
Planerad byggstart,  
 

AFC.43 Deltider 
 
AFC.44 Färdigställandetider 

Entreprenaden i sin helhet skall vara klar för slutbesiktning, 
 

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 för entreprenaden 
Garantitiden skall vara två (2) år  
 

AFC.462 Särskild varugaranti 
I de fall varugarantier sträcker sig längre än garantitiden för entreprenaden skall 
garantisedel avseende sådan varugaranti överlämnas till beställaren vid slutbesiktning. 
 

AFC.511 Vite vid försening 
Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp 
motsvarande 0,5 % av den sammanlagda kontraktssumman för generalentreprenaden 
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 
utseéndemässiga och tekniska funktioner. 
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AFC.513 Vite vid skada på vegetation 
Vid skada på träd och naturmark som skall behållas utgår särskilt vite enligt följande: 
– 30 000 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/beställarens ombud 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.  
 

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 
 
AFC.61 Ersättning 

Ändrings- och tilläggsarbeten regleras enligt följande: 
- I första hand enligt a´-priser 
- I andra hand enligt anbud 
- I tredje hand enligt löpande räkning 
-  

AFC.611 Ersättningar för ändringar och tilläggsarbeten 
Saknas a´-pris i a´-prislista för ett visst arbetsslag, bestäms sådant a´-pris genom 
förhandling 
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För generalentreprenörens indirekta kostnader för ändringar eller tillägg i 
underentreprenader görs ett påslag med för denna med i anbudet angivet 
entreprenörsarvode. 
Debiteringsgrunder för mark- och byggnadsarbeten 
Enligt av entreprenören prissatt mängdförteckning/ a´-prislista. Priserna i a´-prislista/ 
mängd-förteckning skall avse fullt färdiga arbeten och innefatta entreprenörens samtliga 
kostnader jämte vinst.  
Löpande räkning 
För arbeten, som enligt överenskommelse skall utföras på grundval av självkostnader 
enligt AB 92 kap 6, skall procentsatsen för entreprenörsarvode enligt § 7.8 resp § 7.9 
liksom för underentreprenaden/er (§ 7.5) anges i anbudet. 
På underentreprenad/er äger generalentreprenören endast rätt att räkna 
entreprenörsarvode enligt § 7.5. Något ytterligare påslag får således inte göras. 
Utföres arbete mot självkostnad enligt AB 92 kap 6 § 7 och § 8 skall fakturering ske 
enligt de principer som anges i Svenska Byggnadsentreprenörföreningens formulär SBEF 
15/95 med tillhörande bilagor. 
 

AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder 
För i mängdförteckningar upptagna reglerbara mängder skall reglering ske efter utfört 
arbete och enligt i förteckningarna angivna a´-priser samt enligt mät- och 
ersättningsbestämmelserna MER 2002-Anläggning. 
Uppmätning av utfört arbete sker gemensamt av beställare och entreprenör.  
Entreprenören kallar. 
 

AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader 
Samtliga rese-, restids- och traktamentskostnader skall ingå i anbudssumman 
 

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

AFC.62 Betalning 
Faktura får endast uppta arbeten som utförts då fakturan utställes. Betalningstiden 
skall vara 30 dagar 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 skall ange storleken av utbetalningsposter efter avdrag 
av innestående medel. Aktiviteterna ska vara lätta att stämma av. 
Återstoden erläggs efter godkänd slutbesiktning. 
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AFC.624 Fakturering 
Faktura tillställs beställaren i ett (1) original med en (1) kopia under adress: 
Luleå Kommun  
Tekniska förvaltningen 
971 85  LULEÅ 
Entreprenören får inte skicka fakturan oftare än en gång i månad. Faktura skall bl.a. 
innehålla: 
– Beställarens projektnamn: Södra Sunderbyn 
– Faktura märkt: ”Södra sunderbyn – Christer wikberg  
– Slutfaktura märks: Södra sunderbyn – Christer Wikberg 
– Ackumulerat belopp 
– Betalningsplanens positionsnummer för aktuell betalning/ Avstämd 

betalningsplan, specifikation på utfört arbete 
– Avdrag för innehållet belopp 
– Entreprenörens organisationsnummer 
Faktura mottagen senare än 14 dagar före eller under arbetsplatsens och 
beställarens ordinarie semester respektive juluppehåll förfaller till betalning 
först 30 dagar efter densamma. 
 

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 och skall ej vara tidsbunden. Den skall vara 
beställaren tillhanda i god tid före första faktureringen. 
 

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.713 Slutbesiktning  
För att slutbesiktning skall kunna ske, krävs bla att relationshandlingar enl 
AFC.25 är granskade och godkända av beställaren samt att protokoll från 
provningar finns tillgängliga. 
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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. 
 

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 
 
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.  Entreprenören skall underhålla tillfälliga vägar och återställa dem 
efter entreprenadtidens slut. Underhållet skall ske fortlöpande. 

AFH.31 Tillfällig väg och plan för sidoentreprenör 
 
AFH.41 Tillfällig elförsörjning 

Anslutningspunkt och leveransvillkor enligt överenskommelse med nätägaren. 
Entreprenören föranstaltar om och ombesörjer mätanordning. 
 

AFH.42 Tillfällig va-försörjning 
Anslutningspunkt och leveransvillkor enligt överenskommelse med beställaren.  

AFH.51 Skydd av arbete 
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AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt mm 
 
AFH.53 Skydd av vegetation 
 
AFH.55 Skydd av egendom 
 
AFH.56 Tillfällig inhägnad 

 Entreprenörens/ Underentreprenörers materialupplag skall vara inhängnade. 

AFH.61 Ställningar mm 
 
AFH.62 Arbetarskyddsanordningar 
 
AFH.81 Mätutrustning 
 
AFH.91 Skyltställning och orienteringstavla 

Om entreprenören avser att uppsätta skylt/ skyltställning skall entreprenören även 
bekosta skylt för beställaren. Utformning i samråd med beställaren. 
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. 
En månad efter slutbesiktning skall entreprenören ombesörja nedmontering och 
borttransport av skylt och skyltställning. 
 

FJ  ALLMÄNNA ARBETEN 
 
AFJ.3  Ursparning, håltagning och igensättning 
 
AFJ.43 Dammskydd 

Jordupplag skall skyddas, så att dammspridning ej sker. 
 

AFJ.71 Länshållning 
Alla kostnader för länshållning skall ingå i anbudet. 

 
AFJ.72 Renhållning 
 
AFJ.73 Snöröjning 

Entreprenören ansvarar för snöröjningen och halkbekämpningen inom 
arbetsområdet.  
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AFJ.752 Slutrengöring 
 
AFJ.76 Återställande av mark 
 
AFJ.8  Utsättning 
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Bilaga 7 

Översiktkarta 
Sträckan som ska projekteras visas här mellan de svarta pilarna. 

 




























































