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 I 

Sammanfattning 
Målet med detta examensarbete har varit att undersöka och ge förslag på lämpliga lösningar för att 

gångtrafikanter ska slippa korsa riksväg 97. I ett inskickat medborgarförslag föreslås en konstruktion av en 

GC-bro över Bodån i syfte att uppnå en säkrare miljö för gångtrafikanter.  

I detta examensarbete har jag undersökt olika alternativ och tre förslag har presenterats. Dessa har 

kostnadsuppskattats med hjälp av ett antal företag. Även en grov översiktsplan har tagits fram för de olika 

alternativen. 

Alternativen jämfördes utifrån kostnad, trafiksäkerhet, estetik, rekreation och hur väl alternativen 

tillgodoser medbrogarförslaget. 

Utifrån de uppsatta kriterierna blev slutsatsen att den mest lämpliga lösningen är att konstruera en 

limträbro över Bodån samt en stålbro under järnvägsbron. Denna lösning uppfyller behovet av en mer 

trafiksäker övergång enligt medborgarförslaget och bedöms även som det mest tilltalande ur ett estetiskt 

perpektiv.  
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1 INLEDNING 

 Bakgrund och förutsättningar 

Som en del av utbildningen högskoleexamen i samhällsbyggnad ingår det att göra ett examensarbete 

(Y0009B), vilket omfattar 7,5 högskolepoäng. Studenten ska i examensarbetet behandla en given uppgift i 

skepnad av enklare forskningsarbete eller avancerat utredningsarbete. Resultatet redovisas skriftligt och 

skall påvisa de kunskaper och färdigheter eleven tillförskaffat sig under studietiden. 

I ett inskickat medborgarförslag till Bodens kommun föreslås konstruktionen av en gångbro under 

Järnvägsbron som ska sammanlänka GC-vägarna som går längs Bodån. Syftet med medborgarförslaget(se 

bilaga 1) är att uppnå säkrare miljö för gång och cykeltrafikanter, som då slipper korsa riksväg 97. 

 Uppdragsbeskrivning  

Utifrån denna bakgrund erhölls uppdraget att med stöd av VMB (Vatten och miljöbyrån) ta fram underlag 

för olika broalternativ under Järnvägsbron. Detta underlag ska ge kommunen tillräcklig information för att 

kunna ta ett beslut om en eventuell bro samt dess placering.  

 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram olika alternativ för brotyper och dess placering, som ska 

hjälpa gående att ta sig över Bodån utan att behöva korsa riksväg 97. De framtagna alternativen ska 

kostnadsuppskattas samt värderas utifrån ett antal kriterier.   

 Mål 

Målet med examensarbetet är att resultatet ska ge kommunen tillräckligt underlag för att fatta beslut om en 

bro ska konstrueras, vilken typ av bro, dess placering samt om tillhörande GC-väg behöver konstrueras. 

 Avgränsningar  

Examensarbetet har avgränsats till att översiktligt utreda möjliga broalternativ för att ta sig under 

Järnvägsbron utan att korsa riksväg 97. Kostnadsuppskattningarna som gjorts är av översiktlig karaktär 

och baseras på schablonvärden. 
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2 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Det aktuella området under utredning visas i bilden nedan. 

 

Bild 1. Översikt av centrala Boden. Röd pil markerar Järnvägsbron. 

 Bodån 

Medelvattennivån i Bodån i enlighet med RH2000 (Rikets höjdsystem 2000) ligger på +8.27 (RH2000). 

Vattennivån i Bodån har dock yttre påverkningar och styrs inte endast på naturlig väg, utan regleras av 

nedströms liggande vattenkraftverk. Enligt senaste vattendom bör högsta högvatten ej överstiga +9.60 

(RH2000). 

Den ekologiska statusen i Bodån klassas som måttlig. Orsaken till att den inte uppnår god status är för att 

stora ytor tätt inpå är aktivt brukad eller anlagd mark, dessutom uppnår inte källorna (Bodträsket, 

Svartbyträsket) god vattenkvalité. 

Den kemiska ytvattenstatusen klassas som god, exklusive kvicksilver då det finns relativt höga halter av 

kvicksilver i Bodån. Kvicksilverhalten har orsakats av tidigare utsläpp och atmosfäriskt nedfall och är 

vanligt förekommande i svenska vattendrag. 
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Bild 2. Bodån och järnvägsbron i Bodåns flödesriktning. Foto Erik Lundgren 

 

 Järnvägsbron 

Järnvägsbrons farbana ligger mellan +12 och +13 (RH2000) efter analyserat höjddata. Efter en uppskattad 

mätning betyder det att brons underkant ligger mellan +10.5 och +11.5 vilket ger en höjdskillnad från 

brons nederkant till medelvattennivån på 2-3m. 

ÅDT (Årsdygnstrafik, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn, 

axelpar per dygn eller gående och cyklister per dygn). ÅDT för riksväg 97 vid Järnvägsområdet ligger kring 

7100.  
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3 METOD 
Mätdata har införskaffats för att kunna ge en bättre bild av området och för att kunna ge en aktuell bild av 

hur mycket schakt, mark- och grundläggningsarbete som behöver utföras för respektive föreslaget 

alternativ. Järnvägsbrons höjd över vattennivån kommer att vara delvis styrande i val av brotyp. Mätdatat 

har även fungerat som underlag vid framtagande av de olika alternativens utformning. 

De föreslagna alternativen ritades upp i CAD i form av översiktsplaner för att illustrera respektive förslag. 

En kostnadsuppskattning för varje alternativ har tagits fram. Detta gjordes genom att kontakta företag och 

kunniga i branschen för att få en rimlig kostnadsuppskattning över det olika moment, samt material som 

tillkommer, för de olika alternativen.   
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4 RESULTAT 
Efter utredning har tre möjliga lösningar tagits fram. De tre alternativen redovisas i följande avsnitt där 

brotyper, rekommenderad placering och en grov kostnadsuppskattning kommer presenteras. 

 

 Alternativ 1 

 

4.1.1 Beskrivning 

Detta alternativ föreslår att det byggs en bro över Bodån innan Järnvägsbron, förslagsvis en fackverksbro i 

limträ som både är estetiskt snyggt samt oerhört hållbar. Även en stålbro behöver byggas under 

Järnvägsbron på den södra sidan, och en ny bit GC-väg behöver anläggas.    

 

 

Bild 3. Översiktsplan av alternativ 1 
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Bild 4. Ett exempel på en fackverksbro i limträ från Martinssons. 

.  

4.1.2 Teknisk information 

För detta alternativ behövs  

 80 m2 limträbro med tillhörande landfästen (27x3) 

 22 m2 stålbro (15x1.5) 

 100 m2 GC-väg (50x2) 

 Belysning av broar. 
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4.1.3 Kostnadsuppskattning 

En kostnadsuppskattning för en limträbro har tagits fram med hjälp av brotillverkaren Martinssons priser. 

Utöver limträbron så behöver en mindre stålbro som Forsells-Smide har hjälpt till att grovt 

kostnadsuppskatta, liknande den som redan finns under Järnvägsbron (Järnvägsdelen). Med detta 

alternativ behöver det även konstrueras 50m GC-väg på den södra sidan av Bodån för att binda ihop 

broarna med nuvarande GC-vägar på norra och södra sidan. Detta alternativ kräver schakt och 

grundläggningsarbete då limträbron behöver två landfästen som behöver en ordentlig grund att stå på. 

Kostnadsuppskattningen för markarbetet samt anläggning av GC-väg har tagits fram med hjälp av Erik 

Hansson på VMB.  

 

 

I kostnadsuppskattningen har kostnader för projektering, byggledning, oförutsedda komponenter samt 

osäkerheter medräknats. 

  

 Alternativ 1       

         

 Mängd Enhet Pris   

       kr 

Shackt  64 m3 57 600 kr 

Fyllnad 128 m3 48 000 kr 

GC-Väg 100 m2 60 000 kr 

Stål bro, inklusive pålning och markarbeten 22 m2 562 500 kr 

Limträbro 80 m2 1 275 000 kr 

Landfästen 2 st 300 000 kr 

belysning 1 st 300 000 kr 

Övrigt       kr 

     

Beräknad total kostnad   2 603 100 kr 
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 Alternativ 2 

 

4.2.1 Beskrivning 

Alternativ 2 innebär i enlighet med medborgarförslaget att en bro ska dras från norra sidan av Bodån till 

södra sidan under Järnvägsbron. Då Järnvägsbron begränsar den föreslagna brons höjd, måste man 

anlägga en bro relativt nära vattenytan lämpligt är då en mindre stålbro. För att sammanlänka det 

föreslagna broalternativet med befintliga GC-vägar på norra och södra sidan krävs cirka 26m GC-väg samt 

en mindre del schakt, mark- och grundläggningsarbete. 

 

 

 

Bild 5. Översiktsplan över alternativ 2 

4.2.2 Teknisk information 

 52 m2 stålbro (35x1.5) 

 20 m2 GC-väg (10x2) 

 Belysning Bro samt efter ny GC-väg 
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4.2.3 Kostnadsuppskattning 

En grov kostnadsuppskattning för en Stålbro har tagits fram med hjälp av Forsells-Smide. 

Kostnadsuppskattningen av GC-väg , markarbeten och belysning har tagits fram med hjälp av Erik 

Hansson på VMB. 

 

 Alternativ 2       

         

 Mängd Enhet Pris   

      kr 

Shackt        kr 

Fyllnad       kr 

GC-Väg 20 m2 12 000 kr 

Stålbro, inklusive pålning och markarbeten 52 m2 1 312 500 kr 

Limträbro       kr 

Landfästen       kr 

belysning     300 000 kr 

Övrigt       kr 

     

Beräknad total kostnad   1 624 500 kr 
 

 

I kostnadsuppskattningen har kostnader för projektering, byggledning, oförutsedda komponenter samt 

osäkerheter medräknats. 
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 Alternativ 3 

 

4.3.1 Beskrivning 

Alternativ 3 innebär att en bro konstrueras på norra sidan av Bodån längs efter strandkanten under både 

Järnvägsbron och (Järnvägsbron för järnvägen) och bygger en helt ny GC-väg på den norra sidan som 

skulle fortsätta längs Bodån fram till Sveabron denna kan man sedan ansluta den till befintlig GC-väg 

bredvid Sveabron. 

 

 

Bild 6. Översiktsplan över alternativ 3 

4.3.2 Teknisk info 

 105 m2 stålbro (70x1.5) 

 1700 m2 GC-väg (850x2) 

 Belysning längs bro samt efter ny GC-väg 
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4.3.3 Kostnadsuppskattning 

En grov kostnadsuppskattning för en Stålbro har tagits fram med hjälp av Forsells-Smide. 

Kostnadsuppskattningen av GC-väg, markarbeten och belysning har tagits fram med hjälp av Erik 

Hansson på VMB. 

 Alternativ 3       

         

 Mängd Enhet Pris   

      kr 

Shackt        kr 

Fyllnad       kr 

GC-Väg 1700 m2 1 020 000 kr 

Stålbro, inklusive pålning och markarbeten 105 m2 2 625 000 kr 

Limträbro       kr 

Landfästen       kr 

belysning     450 000 kr 

Övrigt       kr 

     

Beräknad total kostnad   4 095 000 kr 
 

 

 I kostnadsuppskattningen har kostnader för projektering, byggledning, oförutsedda komponenter samt 

osäkerheter medräknats. 
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5 DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras alternativens för- och nackdelar. 

 Allmänt 

5.1.1 Alternativ 1 

Om brons funktion syftar till att gång- och cykeltrafikanter ska kunna korsa Bodån utan att behöva korsa 

riksväg 97 så borde alternativ 1 ses som det bästa. Då möjligheten att bygga en limträbro mellan sidorna 

innan det krävs är nödvändigt att gå under redan befintliga broar hade gjort att det kan byggas med fri 

höjd under bron som är tillräcklig för att mindre fritidsbåtar ska kunna passera under, bron kan dessutom 

designas så den blir ett uppskattat inslag i den omkringliggande omgivningen, då limträbror är väldigt 

estetiskt tilltalande med en sorts rustik och naturnära känsla. Den stålbro som behöver dras under 

Järnvägsbron kommer att matcha den redan befintliga stålbro som är dragen under järnvägen, vilken är 

den gångväg som den nya GC-vägen kommer ansluta till på den södra sidan. Detta kommer ge ett 

symmetriskt intryck då båda överbroarna kommer ha en gångbro under sig. 

 

 

5.1.2 Alternativ 2 

Trots att alternativ 2 prismässigt är det bästa finns det betydligt fler nackdelar än fördelar med det. Bland 

annat så förhindrar det rekreation med fritidsbåt längsefter Bodån då bron inte kan/bör anläggas så 

mycket över medelvattennivå. Brons placering i detta alternativ (som utgått från medborgarförslaget) gör 

att det bara finns en brotyp som blir aktuell på grund av rådande omständigheter såsom 

höjdbegränsningar då bron ska dras under en befintlig bro. Det gör även förslaget väldigt oestetiskt i 

förhållande till omgivningen. Brons placering kan även bidra till höjd nivå på vattenståndet i Bodån vilket 

inte är önskvärt. 

 

5.1.3 Alternativ 3 

Om man istället vill utöka rekreationsmöjligheterna på den norra sidan av Bodån är det utan tvekan 

alternativ 3 det bästa. Det är lite dyrare än de andra alternativen då en ganska lång gångbro i stål behövs 

samt en lång sträcka ny GC-väg. Ett nytt gångstråk efter den natursköna Bodån hade kunnat göras mer 

lättillgänglig för bland annat rörelsehindrade än vad dess dito på Södra sidan är idag. Ett gångstråk på 

norra sidan hade dessutom gjort ett eventuellt nytt bostadsområde på Tjärnbacken mer attraktivt.  
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 Alternativ lösning 

Ovanstående lösningar har alla för- och nackdelar och innebär en relativt stor investeringskostnad. Under 

utredningen har en alternativ lösning tagits fram som dock inte innebär att korsande av riksväg 97 

undviks. 

5.2.1 Förbättringar på befintlig passage 

Förbättringar på befintligt övergångsställe skulle kunna göra det mer attraktivt för fotgängare, det genom 

att göra övergången säkrare och tydligare påvisa att det är ett övergångsställe samt få ner hastigheten på 

fordonen vid övergångstället. Detta hade kunnat uppnås genom: 

• Bättre belysning vid övergångstället., ett steg högre Lux än det som är vid resterande väg 

rekommenderas i enlighet med VGU (Vägar och gators utformning). 

• Göra om passagen till ett regelrätt övergångställe.    

• Bättre Mittrefug vid passagen 

Kostnaden för denna lösning hade blivit mindre än hos övriga alternativ.  

 

Bild 7. Passagen som den ser ut idag 
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 Värdering av alternativen 

I detta avsnitt värderas alternativen i en tabell där ett antal aspekter tagits i beaktande, och där 1 är bästa 

tänkbara och 5 sämsta tänkbara. En så låg total summa som möjligt är det bästa tänkbara. 

För kostnaden innebär att en (1) ingen eller låg kostnad och en (5) innebär oerhört hög kostnad. 

För trafiksäkerheten innebär en (1) att grundtanken med medborgarförslaget ide om att slippa korsa 

uppnås helt och en (5) innebär ingen eller negativ förändring. 

För rekreation innebär en (1) att rekreationsmöjligheterna kring Bodån ökas och en (5) innebär ingen eller 

negativ förändring.  

För Estetik innebär en (1) att det bidrar till det estetiska och på intet sätt påverkar omgivningen på ett 

negativt sätt, en (5) innebär att alternativet har stor påverkan och förfular omgivningen i storgrad. 

Huruvida alternativen tillgodoser målen i enlighet med medborgarförslaget så innebär en (1) att 

medborgarförslaget följs till fullo och en (5) innebär att inget i medborgarförslaget uppfylls. 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Förbättring 

på befintlig 

passage 

Nollalternativ 

(ingen 

förändring) 

Kostnad 4 3 5 2 1 

Trafiksäkerhet 1 2 4 3 5 

Rekreation 2 5 1 3 5 

Estetik 1 5 1 4 1 

Tillgodoser 

förslagen i 

medborgarförslaget 

2 1 4 3 5 

Totalt 10 16 15 15 17 
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6 SLUTSATS 
Utifrån alternativens för- och nackdelar och sammanställningen av alternativen rekommenderas alternativ 

1 eller alternativ 3 i kombination med ett förbättrat övergångställe då det nuvarande övergångstället 

upplevs som otryggt av gångtrafikanter och svårupptäckt för motorburna trafikanter längs riksväg 97. 

Fördelen med alternativ 1 är att man uppnår medborgarförslagets målsättning att gående slipper korsa 

riksväg 97 för att ta sig över Bodån, dessutom så blir en limträbro ett fint inslag i omgivningen och 

kommer förstärka den naturnära känslan som präglar området. Alternativet bör också få positiva effekter 

på rekreationsmöjligheter i området. 

Alternativ 2 bedöms ha för stora negativa effekter för att kunna förespråkas. Om alternativ 2 genomförs 

kan det komma att ha negativ påverkan på medelvattennivån. Utöver detta så förhindrar man helt 

rekreationsmöjligheterna för fritidsbåtar längre ner än till Järnvägsbron i Bodån. 

Alternativ 3 kommer öka rekreationsmöjligheter längs den nu oexploaterade norrastrand där man hade 

kunnat göra ett promenadstråk fram till Ing3-bron, vilket hade ökat rekreationsmöjligheterna längs 

södrasidan av Bodån. Om bostäder byggs på Tjärnbacken hade detta område blivit mer attraktivt. Detta 

löser dock inte problemet med att gångtrafikanter längs södra sidan av Bodån fortfarande måste korsa 

riksväg 97. Detta går dock att lösas genom att övergångstället vid Järnvägsbron förbättras.  
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