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TEKNISK BESKRIVNING FÖR ANLÄGGNING AV PLAN OCH
VÄGAR FÖR MACK, SERVICEBYGGNAD OCH PARKERING VID
KÄLLÄNGE I SVÄRDSJÖ.

Foto 1. Planområdet på vänster sida av Borgärdesvägen (väg 850) och norr om Källevägen

Denna handling ansluter till AMA Anläggning 07, VVTBT Bitumenbundna lager 2007-12 och
VVTBT Obundna lager 2007-12.
När den tekniska beskrivningen används för produktion ”stämplas” den ”BYGGHANDLING”.
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2 SYFTE
Syftet med den tekniska beskrivningen är inte att upprepa AMA-texterna utan att lyfta fram krav och
beskrivningar som har stor betydelse för pris och kvalitet.

3 OMFATTNING
Vid framtagande av den tekniska beskrivningen för Svärdsjö Tankställe utförandeentreprenad,
anslutande till AMA Anläggning 07, VVTBT Bitumenbundna lager 2007-12 och VVTBT Obundna lager
2007-12 ska aktuella koder med tillhörande texter, figurer och tabeller inte överföras till Teknisk
Beskrivning.

4 DEFINITIONER
AMA Anläggning
BSAB 96

Allmän Material- och Arbetsbeskrivning för
anläggningsarbeten. Utgiven av AB Svensk Byggtjänst.
Byggsektorns gemensamma informationsstruktur och
hjälpmedel för effektiv kommunikation och IT-användning.
BSAB består av olika tabeller som är utformade för att föra
information mellan olika aktörer och datasystem och för att
användas i olika skeden av byggprocessen. BSABsystemet förvaltas av AB Svensk Byggtjänst.
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Allmänna Bestämmelser för Byggnads-, Anläggnings- och
Installationsentreprenader.
Anm. AB 04 skall åberopas i kontrakt för att kraven i AMA
och i Teknisk Beskrivning skall bli en kontraktshandling.

5 INLEDNING
5.1 PLANOMRÅDET
Planområdet ligger i den norra delen av Borgärdet, Svärdsjö väster om Borgärdesvägen (väg 850 från
Falun förbi Svärdsjö).

Kartbild 1. Norra delen av Borgärdet; planområdet utmärkt med svart intermittent linje.
Källa: Detaljplan för Källängetskola, tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö i Falu kommun, Dalarnas
län
Planbeskrivning MSN0233/15
Falu kommun, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, hållbarhet och planering
Den del av planområdet som berörs av arbetet framgår av kartbild 2.
Färdignivån närmast väg 850 för G-området (drivmedelsförsäljning) ska ligga 1,0 meter över väg 850.
Färdignivån för TPE-området (Trafik, Parkering och Teknikanläggning) ska ligga på samma nivå som väg
850 närmast väg 850.
Entreprenören ansvarar för att maskinstyrning sker så att nivåer och lutningar uppfyller de krav som
Trafikverket har på den nya infarten och de krav som framgår av entreprenadhandlingarna.
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G

TPE1

Kartbild 2. Detaljplan för olika delområden i Källänget med nivåkurvor.

5.2 MARKBESKAFFENHET & GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Hela Svärdsjö ligger i ett område som består av erosionsbenägen jordart. I Svärdsjöåsen (en avgrening av
Badelundaåsen) är ofta den grövre kärnan av grus överlagrad av sand. Mellan den grövre kärnan av grus
och ”höljet” av sand ligger ofta en siltkappa.
Utmärkande för området är att det finkorniga materialet (silt) övergår till blandkornig jord i anslutning
till Svärdsjöåsen. I anslutning till isälvsavlagringar är det ganska vanligt att moränen är stor- och
rikblockig, som längs Hökviksvägen och vid Källänge.

Foto 2. Svärdsjöåsen i Svärdsjön. Smedsnäsets husvagnscamping till höger i bilden, industriområdet vid
Dala Hus mitt i bilden och Hökviksvägen (väg 888) till vänster i bilden.
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Planområdet sträcker sig till hastighetsskyltarna bakom lastbilen på foto 3 nedan. Framför lastbilen ses
sprickor och spårighet i vägbanan på väg 850. Orsaken är det vatten, från den närliggande Svärdsjön,
som stiger upp i undergrunden bestående av silt i kombination med höga laster. Töjningen i terrassytan
av enstaka laster blir då för stor vilket leder till deformationer och sprickor.

Foto 3. Väg 850 vid planområdet i riktning norrut mot Svärdsjö kyrka.
Våren 2000 översvämmades hela området vilket påskyndar skadorna. Skador som varierande spårdjup
och spårform, ojämnheter, sprickor, deflektioner, energiförluster och stort rullmotstånd för tungt
lastade fordon är orsakade av finkornig jord i undergrunden, varierande överbyggnadskvalité, högt
liggande grundvattennivå och dålig vattenavrinning. Det leder också till varierande grad av uppfrysning
och därmed förlust av packningshistorik vid varje tjällossning.
Inom området växer fuktkrävande träd som Al, Asp och Björk, vilket tyder på förekomst av finkornig
jord.

Foto 4. Träden och den stor- och rikblockiga marken mot den övre delen av området.
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Foto 5 nedan visar den utfart som skall grävas bort, enligt Trafikverkets krav. Den nya utfarten skall
anläggas 25 meter längre norrut.

Foto 5. Utfarten från den gamla skolbussfickan vid Källänge.
Foto 6 och 7 nedan visar omgivningen där den nya utfarten skall anläggas. Av vägskadorna, fukten och
fuktkrävande växter i diket och fuktkrävande träd mot baracken vid f.d Källängeskolan framgår den höga
grundvattennivån och den tjälkänsliga jorden inom området.
Fuktkrävande växter som kabbleka, revsmörblomma, bredkaveldun, vass mfl.

Foto 6 och 7. Den nya utfarten skall anläggas vid den i toppen rödmålade stakkäppen.
Inga grundundersökningar har gjorts och inga jordprover har tagits.
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5.3 UPPBYGGNAD AV ÖVERBYGGNAD
Överbyggnaden är dimensionerad för att klara vertikala trycktöjningar av enstaka last på terrassytan.
Tillåtet antal standardaxlar har beräknats med en linjärelastisk modell och på en konstruktion med
oändlig horisontell utbredning.
Töjningskriterierna är satta för att klara en belastning med 11,5 tons axellast resp. 19 tons boggilast på
ett avstånd av 0,75 meter från vägkanten.
Utskiftningsdjup och tjällyft har beräknats baserade på olika terrassmaterial och vald uppbyggnad av
överbyggnadskonstruktion. Utskiftningsdjup och tjällyft beräknas med data från VVIS-station 2036 i
Vintjärn. Data från den kalla vintern 1997/98 används
Uppbyggnad av överbyggnaden och val av materialkvalitéer är valda och sammansatta så att vridande
rörelser från tunga fordon inte ger upphov till sprickor eller spår de närmaste 40 åren.
Tabell 1. Färdig överbyggnad beroende av terrasmaterial.
Lager Material
1
2
3
4

5
6T

Tjocklek
(mm)
Bitumenbundet slitlager ABT 11 35
Bindlager ABb 16
50
Obundet bärlager, bergkross EN 90
0-32 (Ga 85)
Krossat förstärkningslager
420
(Stratosubbase), bergkross EN
0-150 (Ga 85)
Total överbyggnad
595
Geotextil
N3
Terrassmaterial
M4a

Tjocklek
(mm)
35
50
90

Tjocklek
(mm)
35
50
90

420

480

595
N3
M4b

655
N3
M5

Tabell 2. Beräknat tjällyft, tjäldjup och utskiftningsdjup
Beräknat tjällyft (mm)
70
70
73
Beräknat tjäldjup och utskiftningsdjup (mm) 1050
1029
1102
Terrassmaterial
M4a
M4b
M5
Anm. Tjällyft och tjäldjup baseras på data från VVIS-station 2036 i Vintjärn vintern 1997/98.

5.4 RADIER, VÄNDDIAMETER, KÖRVIDD OCH LUTNINGAR
Korsningstyp för anslutning av enskild väg till väg 850 (Borgärdesvägen), utrymmesklass från
primärväg och minradie för höger resp. vänstersväng för skogsbil Ls föreskrivs av Trafikverket.
Vänddiameter för skogsbil Ls är ca 18,5 m med körvidd ca 13 m.
In-/Utfart från väg 850 ska ha ett 20 meter långt vilplan med maximal lutning 2 % enligt
rekommendationer från Skogsforsk/Skogsstyrelsen. Trafikverket kommer i det slutliga
anslutningstillståndet att föreskriva radier, längd och lutningar etc.
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Lutningen från in-/utfart till G-området ska vara 5 % och lutningen från G-området mot väg 850
ska vara 0,5 %. Diken och dräneringsledningar inom G-området ska också ha en lutning på
0,5%.
Släntlutningar ska vara 1:2 varav inre släntlutning med krossat berg ska vara 1:1,5.
Byggnader får inte placeras närmare tomthörn än att fordonskombinationen dragbil och
släp/påhängsvagn kan klara att svänga runt ett ”gathörn” med 8,5 m bredd, det s.k
gathörnsprovet (TRV publikation 2015:090 sid 49).
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6 KRAV OCH BESKRIVNINGSTEXTER.
6.1

KAPITEL B

B

Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning,
demontering, rivning, röjning mm
Röjning ingår inte i entreprenaden.

BBB.1

Mark- och vattenförhållanden
Inga undersökningar av markförhållandena har utförts.

BBB.12

Jordmåns- och vegetationsförhållanden
Vegetation inom området utgörs huvudsakligen av fuktkrävande växter.
Jordmån inom området utgörs av naturliga jordmåner (skogsjordmåner)

och kulturjordmåner (odlade jordmåner).

BBB.13

Geotekniska förhållanden
Jorden inom området utgörs av silt och blandkornig jord.

BBB.14

Geohydrologiska förhållanden
Ytvatten rinner mot den närliggande Svärdsjön.
Grundvattennivån påverkas av den närliggande Svärdsjön, som ligger drygt en meter
under väg 850 vid högvatten.

BBB.15

Mängdverifiering
Före arbetets påbörjande ska entreprenören utföra mängdverifiering
enligt följande beskrivning:
I entreprenörens mängdverifiering ingår att i detalj kontrollera de
mängder som är upptagna i mängdförteckningen. Schakt- och
fyllvolymer kontrolleras mot nivåkurvor, nivådata, ytor och krav på nivåer
och lutningar. Överbyggnadsmängder kontrolleras mot angivna
tjocklekar och ytor. Dessutom ingår kontroll att byggnadsarbetena kan
utföras på ett fackmannamässigt sätt.
När mängdverifieringen är klar redovisar entreprenören resultatet av denna och
beställaren beslutar om objektets omfattning. Endast utsättningsarbete får
påbörjas innan mängdverifieringen är klar och godkänd.
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Utförda provarbeten
Inga provarbeten har utförts.

BBB.3

Befintliga anläggningar mm

BBC.32

Undersökningar av ledningar
Entreprenören skall före arbetets påbörjande begära utsättning av va-,
el-, och teleledningar (inkl. kanalisationsledningar). Behov av flyttning
utreds.
Entreprenören har samordningsansvar för ledningar inom
arbetsområdet.

BBC.4

Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m

BBC.5

Markfrågor och tillstånd
Entreprenör disponerar för arbetet erforderligt markområde inom G- och TPEområdena.
Entreprenören skall före arbetets påbörjande ha erhållit erforderliga tillstånd för
materialtäkter, sidotippar, uppställningsplatser för fordon och bodar, upplag m m
som är aktuella för entreprenadens genomförande.
Entreprenören skall vid förberedande besiktning till beställaren överlämna ett
skriftligt intyg frän markägare som upplåtit markområde för sidotipp,
uppställnings- och upplagsplats, transportvägar m m. Även kopia på intyg/beslut
från myndigheter om godkännande av upplagsplatser överlämnas till
beställaren.
Erforderliga nöjdförklaringar från berörda markägare och myndigheter skall
lämnas med resultatpärmen.
In- och utfartsvägar får inte blockeras eller stängas av utan sakägares tillstånd.
Informationsblad om arbetet skall överlämnas till de boende längs Källevägen
senast 3 veckor före arbetets påbörjande.

BBC.6

Kvalitet m m
Färdigställande av objekt

Påbörjat objekt skall färdigställas i en följd utan något uppehåll i verksamheten.
Detta gäller samtliga poster i objektets mängdförteckning.
Tidplan

Tidplan skall överlämnas till beställaren innan objekt får påbörjas. Vid avvikelse
frän överlämnad tidplan skall beställaren underrättas omgående för
godkännande.
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Kvalitetskontroll
Entreprenören skall dokumentera:
Tjockleken på varje påfört lager ska vara minst beställd tjocklek.
Samtliga mätprotokoll skall finnas tillgängliga i entreprenörens kvalitetspärm på
arbetsplatsen. Beställaren skall beredas tillfälle att deltaga i kontrollmätningar
samt utföra egna stickprovskontroller.

BBD.111

Inmätning av jordöveryta
Inmätning skall utföras innan schaktning påbörjas.
Resultat ska redovisas i rutnätets knutpunkter och dokumenteras i mätfil.
Rutnätet börjar med sektion 0 meter och vänster 0 meter i det sydöstliga
hörnet, ca 20 meter söder om infarten till Återvinningscentralen (se
bilaga 6 i anbudsinbjudan).
Beställaren ska i god tid underrättas om tidpunkt för inmätning och
avvägning.

BCB. 2

Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller
anläggning
Entreprenören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda
vägar, anläggningar och ledningar inom eller i anslutning till
arbetsområdet.

BCB. 3

Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning
Entreprenören ska före arbetets påbörjande begära utsättning av el- och
teleledningar samt övriga ledningar inom arbetsområdet. Entreprenören
har samordningsansvaret för ledningar inom arbetsområdet.
Entreprenören ska kontakta resp. ledningsägare innan arbetet påbörjas.
Entreprenören utför fri- och återläggning av kablar som framträder vid
schaktningsarbeten. Då el-, tele- eller andra kablar behöver flyttas
kontaktas ledningsägare och informeras beställaren. Om entreprenören
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avser att utföra en ledningsflyttning ska detta utföras i samråd med
ledningsägare och beställare.

BCB. 32

Åtgärder för el- och telekablar o d i mark
Kabel som frilagts och skyddats;
Entreprenören tillser att kabeln återställs och kringfylls.
I kontot ingår ersättning för skyddsfyllning vid återläggning.
Ersättning utgår endast där fri- och återläggning av kabeln utförs.

BCB. 4

Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt mm
Mätpunkter ska skyddas.

BCB. 45

Åtgärder för mätpunkt o d
Tomt/gränsrör får ej borttagas. Åtgärdas utan dröjsmål på
entreprenörens bekostnad.

BCB. 7

Åtgärd för allmän trafik
Alla arbeten med trafikanordningar ska ingå i priset.

BCB. 713

Tillfällig trafikanordning
Trafikanordningar skall hållas rena och funktionsdugliga.

BFD

Borttagning av stubbar

BFD.12

Stubbrytning inom område för väg, plan o d
Stubbrytning ska utföras där underliggande jord ska schaktas och
användas till fyllning. Stubbar ska skiljas från jord och avlägsnas.
Stubbrytning ska ingå i priset för jordschakt. .

BFE

Borttagning av markvegetation och jordmån
Markvegetation ska tas av tillsammans med förnaskikt, rötter och
underliggande jordmån. Markvegetation och jordmån ska tas av där
materialet ska användas för vegetationsytor och där underliggande jord
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ska schaktas och användas till fyllning. Materialet schaktas för sig och
får inte blandas med övriga schaktmassor.
Borttagning av markvegetation och jordmån ska ingå i priset för
jordschakt.
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6.2 KAPITEL C
CB

SCHAKT
Otjänliga massor och överskottsmassor som inte kan återanvändas
inom entreprenaden transporteras till sidotipp som anskaffas och
bekostas av entreprenören. Avsikten är dock att tjänliga schaktmassor
kan återanvändas inom objektet i slänter på hela objektet. Ska ske i
samråd med beställaren.

CBB

Jordschakt
Schakt ska utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred.
Släntlutning ska anpassas till jordens sammansättning och hållfasthet
och till grundvattenförhållanden, förekommande belastningar samt till
övriga förutsättningar och förhållanden. Sten och block i schaktslänt ska
schaktas bort om det finns risk för nedfall.
I de fall tjälning och påföljande upptining i schakt kan förorsaka skada på
befintlig konstruktion eller anläggning ska denna skyddas mot frysning.

CBB.1

Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta
Utspetsning ska utföras med 1:5 ner till 1,2 m djup.

CBB.112

Jordschakt kategori B för väg, plan o d
Schaktbotten ska packas med vibrerande envalsvält med statisk linjelast
minst 30 kN eller motsvarande packningsmaskin med minst fyra
överfarter.
Terrass ska utföras med 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning.

CBB.15

Sten- och blockrensning i befintlig mark för väg, plan o d.
Stenar som syns eller märks i terrassytan vid/efter schaktning skall
avlägsnas innan packning av sker av undergrund.
Sten- och blockrensning ska ingå i priset för jordschakt.

CBB.3

Jordschakt för ledning
Ledningsgrav ska schaktas med erforderlig breddökning och fördjupning för brunnar och
andra anordningar så att ledning och brunnar m m kan utföras på avsett vis.

CBB.3111 Jordschakt för va-ledning
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Schaktbarhet ska för kalkylering förutsättas vara god.
Mark- och vattenförhållanden bedöms inte påverka arbetsutförandet.
Schakt ska ske enligt anvisningar från Falu Energi & vatten.

CBB.3112 Jordschakt för dränledning
Schaktbarhet ska för kalkylering förutsättas vara god.
Mark- och vattenförhållanden bedöms inte påverka arbetsutförandet.

CBB.3121

Jordschakt för vägtrumma
Schakt ska utföras sa att bottenuppluckring ej sker före fyllning av bädd
för grundläggning.

CBB.32

Jordschakt för el- och telekabel o d
Friläggning av kablar som framträder vid schaktningsarbeten ska
bedrivas med stor försiktighet med handverktyg närmast kabeln sa att
kabeln inte skadas.
Schaktning för fiberkanalisering och schaktning för elkabelkanalisering.

CBB.329

Fiber- och elkabelkanalisering
Kanaliseringsrör ska läggas under överbyggnad och under geotextil.
Kanaliseringsrör ingår inte i entreprenaden.

CBB.6

Jordschakt för dike, deponi, magasin m m

CBB.61

Jordschakt för dike
Dikesbotten ska ha sådan jämnhet att vattensamlingar inte uppstår.
Dike ska ligga 30 cm under terrassytan och luta 0,5 % mot
utrinningsområde.
Dike ska utföras stenfyllt. Stenfyllning ska utföras med fraktion 22,4 – 90
mm. Det stenfyllda diket ska ha en bottenbredd på ca 40 cm och en
ytbredd på ca 150 cm. Den stenfyllda ytan ska ligga i nivå med den
bundna överbyggnadens överkant.
Den inre och yttre slänten ska ha en lutning på 1:2. Den yttre slänten i
det stenfyllda diket ska ha en lutning på 1:1.
Geotextil N2 ska läggas mellan jord och stenfyllning upp till terrassytan
där toppslitsat dräneringsrör används.
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Figur Övergång från överbyggnad till sidolutande mark

CBB.7

Avtäckning av berg urgrävning för väg, byggnad mm

CBB.72

Urgrävning av svag undergrund

CBB.721

Urgrävning för väg, plan o d
Urgrävning ska utföras till angivit utskiftningsdjup i kapitel 5.3 beroende
av jord i undergrund.

CE

FYLLNING, LAGER I MARK M M
Fyllning ska, beroende på ändamål, utföras med material enligt tabell
CE/1 Fyllningsmaterial för väg, bro, byggnad m m
CE/2 Fyllningsmaterial för vegetationsytor

CEB

Fyllning för väg, byggnad, bro m m
Fyllning och packning med materialtyp 1, 2, 3, 4 och 5 enligt tabell CE/1,
skall utföras så att vatten kan rinna av från varje utlagt lagers yta. Lagren
skall packas snarast efter utläggning.

CEB.11

Fyllning för väg, plan o d
Snö och is ska tas bort före fyllning och packning.
Av de fyllningsmaterial som står till förfogande ska de från
bärighetssynpunkt gynnsammaste i största möjliga utsträckning läggas
överst i fyllningen.

CEB.112

Fyllning med jord- och krossmaterial för väg,
plan o d
Fyllning och packning ska utföras med ofruset material.

CEB.11222 Fyllning kategori B med bland- och finkornig jord- och
krossmaterial för väg, plan o d
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Organisk halt i jordmaterialet får vara högst 2 viktprocent intill ett avstånd
av 1 meter från terrassyta.

CEC

FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M
Fyllning ska utföras med jord med homogen struktur och utan anhopningar av
sten. Fyllning får inte innehålla ämnen som kan skada ledning eller fogmaterial.
Fruset jordmaterial får inte användas.

CEC.2112

Ledningsbädd för dränledning
Bädd ska utföras dränerande med material enligt tabell CEC/1.
Tabell CEC/1. Kornsstorleksfördelning för material till ledningsbädd för dränledning
och värmelednin samt kringfyllning för dränledning.
Sikt mm

0,063 (0,075)1

0,25

0,5

1,0

2,0

4,0

8,0

16,0

31,5

Max %

2

(2)

8

19

50

91

100

-

-

-

Min % A

-

-

-

-

-

-

15

40

85

100

Min % B

-

-

-

2

15

36

65

90

100

-

1) Sikt (0,075) och dess värden är alternativ till sikt 0,063.

CEC.212

Ledningsbädd för trumma

CEC.2121

Ledningsbädd för vägtrumma
Ledningsbädd ska ha tjocklek 100 mm.

CEC.22

Ledningsbädd för el- och telekabel o d
Bädd under skyddsrör ska utföras med månggraderat material typ 2 eller 3B, tabell
CE/1. Största kornstorlek får vara 32 mm. Bädd ska utföras med en tjocklek av
0,10 m över kabelgravens hela bredd.

CEC.229

Kanalisering för fiber- och elledning
Kanaliseringsrör ska läggas under överbyggnad och under geotextil på område G.

CEC.2291

Fundament för belysningsstolpe
Kanaliseringsrör för elledning ska anslutas till fundament för belysningsstolpe.
Påkörningsskydd för belysningsstolpe ska även skydda fundament.
Täckhuven ska vara placerad över asfaltyta.
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Fyllningsmaterialet ska ha största kornstorlek 32 mm. Enstaka partiklar med
största kornstorlek 60 mm får dock förekomma jämt fördelade i kringfyllningen på
ett avstånd av minst 0,15 m från rörledning.

CEC.3111

Kringfyllning för va-ledning
Kringfyllning ska utföras med material typ 2, 3B eller 4, tabell CE/1.
Kringfyllning ska utföras inom ledningsgravens hela bredd och 0,3 m över översta
rörlednings hjässa.

CEC.3112

Kringfyllning för dränledning
Kringfyllning 0,1 m närmast dränledning, och till anslutande dräneringslager, ska
utföras med material enligt tabell CEC/1.
Kringfyllning ska utföras inom ledningsgravens hela bredd och 0,3 m över översta
rörlednings hjässa.

CEC.4

Resterande fyllning
lnom 0,5 m från ledning skall största kornstorlek vara mindre än 200 mm.

CEC.41

Resterande fyllning för rörledning
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6.3

KAPITEL D

D

MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERI NGAR M M
Material får användas om de accepteras av beställaren och:


Är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt



lnte ger problem vid återanvändning, deponering eller destruktion.

För material vars egenskaper inte är kända ska E-modul,
frostisoleringsegenskaper, beständighet, dränerande förmåga deklareras.

DBB.1

Materialskiljande lager av textil
På terrassyta och kring ledningsbädd.

DBB.1213

Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbädd och
kringfyllning i ledningsgrav i jord
Geotextil ska vara av bruksklass N2.
Geotextil ska vara vävd.

DBB.131

Materialskiljande lager av geotextil, under överbyggnad för väg, plan
od
Geotextil ska vara av bruksklass N3.
Geotextil ska vara vävd.

DC

MARKÖVERBYGGNADER M M
Snö och is ska avlägsnas från ytan före utläggning och packning av påföljande
lager. Packning ska utföras på ofruset material.
Främmande material, t ex lera och byggavfall, som under byggtiden dragits in på
terrass och överbyggnad, ska avlägsnas innan nästa lager påförs.

DCB

OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D
I arbetet ingår material, planering, utläggning, vattning och packning.
MATERIAL OCH VARUKRAV
Levererat material ska uppfylla krav enligt W TBT Obundna lager 2007:117.
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KONTROLL
Provning
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt W TBT Obundna lager.

DCB.2

Förstärknings lager för väg, plan o d
MATERIAL OCH VARUKRAV
Kornstorleksfördelning till förstärkningslager ska provas enligt VVMB 619.
Stenstorlek får uppgå till högst halva lagertjockleken efter packning.
Utförande över lager med geotextil
Ett minst 0,4 m tjockt lager ska påföras utlagd geotextil innan ytan får trafikeras.
Fyllningen ska utföras så att material under geotextilen inte tränger upp i skarvar.
Packning
Packning ska utföras på ofruset material.
Förstärkningslagret ska packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält enligt
tabell DCB/2 eller med likvärdig packningsinsats. Vält ska framföras med konstant
hastighet inom intervallet 2,5 – 4,0 km/h.
Antalet överfarter kan minskas till minst fyra om packningsmätare med
dokumentationssystem används. Ytor som uppvisar bärighetstillväxt ska då
packas ytterligare, se VVMB 603.

DCB.212

Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel
konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m
m
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
VV TBT Obundna lager.
UTFÖRANDEKRAV
Förstärkningslager som är öppet i ytan ska tätas med månggraderat krossmaterial,
materialtyp 2, tabell DC/1, med största stenstorlek 32 mm.

DCB.2121

Förstärkningslagers kornstorleksfördelning
Krav på förstärkningslagers kornstorleksfördelning i AMA utgår och ersätts med
kornsstorleksfördelningen i nedanstående tabell.
Tabell. Krav på kornstorleksfördelning för sorteringen 0 - 150 mm
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Sikt mm

0,063

0,25

1

4

16

31,5

45

63

90

125

Övre värde

6,4

10,8

17,3

27,5

44,1

55,6

62,7

70,3

79

91

Nedre
värde

0,4

1,3

3,24

8,10

20,0

31,5

40,0

50,0

63,3

77,5

180

100

Anm. Kraven gäller på färdig yta, vilket betyder att de övre värdena ska vara lägre
när materialet lämnar krossanläggningen.

DCB.3

Obundet bärlager för väg, plan o d
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Kornstorleksfördelning hos material till bärlager ska provas enligt VVMB 619.
Övre kornstorleksgräns D enligt SS-EN 13285 får uppgå till högst halva
lagertjockleken.
UTFÖRANDEKRAV
Packning
Packning ska utföras på ofruset material.
Bärlager ska packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält enligt tabell
DCB/3 eller med likvärdig packningsinsats. Vält ska framföras med en konstant
hastighet inom intervallet 2,5 – 4,0 km/h.
Alla lager ska packas nära optimal vattenkvot. Om optimal vattenkvot är okänd
antas den till 5,5 %.
Antalet överfarter kan minskas till minst fyra om packningsmätare med
dokumentationssystem används. Ytor som uppvisar bärighetstillväxt ska då
packas ytterligare, se VVMB 603.

DCB.31

Obundet bärlager till belagda ytor
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Sorteringens övre kornstorleksgräns D enligt SS EN 13285 får uppgå till högst
halva lagertjockleken.
Krossytegraden ska uppfylla kravet enligt kategori C90/3 (krossat berg uppfyller
kravet).

DCB.312

Obundet bärlager kategori B till belagda ytor
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
VV TBT Obundna lager
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UTFÖRANDEKRAV
Bärlager ska läggas ut på packad yta. Lagret ska hyvlas, vattnas och packas.

DCB.3121

Grusbärlagers kornstorleksfördelning
Krav på grusbärlagers kornstorleksfördelning i AMA utgår och ersätts med
kornsstorleksfördelningen i nedanstående tabell.
Tabell Krav på kornstorleksfördelning för sortering 0-32 mm.
Sikt mm

0,063

0,25

1

4

16

Övre värde

8,0

18,5

29,5

48

78,5

Nedre värde

1,3

3,3

8,7

23,2

61,5

31,5

45

98,9

100

Anm. Kraven gäller på färdig yta, vilket betyder att de övre värdena ska vara lägre
när materialet lämnar krossanläggningen.

DCB.5

Justeringslager av obundet material för väg, plan o d
Ingår i priset för obundet bärlager kategori B till belagda ytor.

DCB.55

Justeringslager av obundet bärlager till belagda ytor
Materialet ska justeras, vattnas och packas.

DCB. 572

Justeringslager av slitlagermaterial av stenmjöl kategori B och C
Grovt bärlagergrus avjämnas med öppet slitlagermaterial före beläggning. Lagret
får inte bli tjockare än 20 mm på någon yta.

DCB.6

Stödremsa för väg, plan o d (entreprenaddel 2)
Stödremsa ska utföras med material och provning enligt W TBT Obundna lager.

DCB.612

Stödremsa av obundet bärlagermaterial kategori B till belagda ytor
Materialspridning och packning ska utföras så att beläggningen inte utsätts for
åverkan. Stödremsa ska utföras med en bredd av 0,25 m.
Stödremsans innerkant ska efter packning ansluta till beläggningskantens nivå.
Materialspridning och packning ska utföras så att beläggningen inte utsatts for
åverkan.
Stödremsan ska packas väl med vibroplatta eller likvärdigt.

DCC

BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D
MATERIAL- OCH VARUKRAV (entreprenaddel 3)
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
Krav enligt W TBT Bitumenbundna lager, Publikation 2009: 140 eller senare.
Kvalitetskontroll på bindemedel skall kunna verifieras
VATTENKÄNSLIGHET
Vidhäftningsegenskaperna på stenmaterial från använd täkt ska vara undersökt
med SS-EN 12697-11:2005 "Bestämning av vidhäftning mellan ballast och
bitumen" samt SS-EN 12697- 11/AC:2007 "Bestämning av vidhäftning mellan
ballast och bitumen eller enligt senare SS-EN. Resultatet ska vara redovisat i
arbetsreceptet.
PROPORTIONERING AV ASFALTMASSA
Vattenkänslighet ska vara undersökt.
Vidhäftningsmedel ska vara tillsatt.
UTFÖRANDEKRAV
Transporter på utlagda lager ska begränsas så att deformationer i underlaget och
krossning av materialet undviks.
Lager ska utföras på otjälad mark. Utlagd massa ska vara homogen.
Vid regn ska utläggningsarbetet avbrytas och får återupptas först när fritt vatten
inte finns på underlaget,
Erforderlig sopning för arbetet ska utföras och bekostas av entreprenören.

Utförande av lager av asfaltmassa (ABT, ABS, ABD, MJOG, ABb, AG,
MJAG) och tunnskiktsbeläggning (TSK)
Vid temperatur understigande + 6° C ska Heater användas vid utförande av
slitlager.

Klistring
Klistring ska utföras för varje beläggningslager.
Underlaget ska klistras med två givor om vardera 0,25kg/m2 BE50R i två
riktningar.
Klistring av längsgående och tvärgående skarvar ska klistras med 0,2-0,3 kg/m2
beläggningsbitumen 160/220 alternativt 0,3- 0,4 kg/m2 BE 60 M före läggning.

Försegling
Försegling av samtliga skarvar ska utföras med BE60 M, 1,1 kg/m2 samt
fraktionsmaterial 2-4 mm, giva 3-4 l/m2. Bredd 15- 20 cm.
Dock ska samtliga tvärgående skarvar förseglas 5 m före och 5 m efter resp.
skarv.
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Förseglingen ska ingå i á-priset för varma massor.

Transport
Transport av asfaltmassa ska ske på bil med rundflak och isolering i flaket.
Maximalt tillåten transportlängd är 150 km för ABT, ABb, AG, MJOG, MJAG.

Utläggning
Vid kontinuerligt beläggningsarbete ska läggartrågets vingar inte slås ihop.
Alla kör- och gångytor ska maskinläggas även om de är mindre än 200 m2.
Utläggning för hand på kör- och gångytor får endast ske efter samråd med
beställaren. Där utrymme inte tillåter användning av läggare får dock arbetet
utföras för hand.
Packning och efterarbeten
Beläggningen får inte trafikeras förrän den svalnat sa mycket att spår inte
uppkommer.

DCC.2

Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d
KRAV PA BITUMENBUNDNA LAGERS YTOR

Slitlager
Lager ska utföras med 4 mm jämnhetstolerans på bitumenbundet underlag och 6
mm på obundet lager
Efter beläggningens färdigställande får stenlossning inte förekomma.
Bärlager, bindlager och justeringslager
Lager ska utföras med 6 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse från
en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning.
Provning av tjocklek
Provning av tjocklek utförs genom omräkning av verifierade utlagda mängder
genom summering av massans vikt från vågsedlar.

DCC.22

Bitumenbundna bindlager
Bitumenbundet bärlager enligt AMA utgår och ersätts med bitumenbundet
bindlager.

DCC.221

Bindlager av tät asfaltbetong vid nybyggnad

DCC.2213

Bindlager av asfaltbetong (ABb)
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DCC.22131 Bindlager kategori B av asfaltbetong vid nybyggnad
Bindlagrets kornstorleksfördelning ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager,
typblad 3.1.1.4.1 för ABb 16.
Kvalitetsparametrar ska vara för ballast enligt 500-999 ÅDT k.tung
Bindemedelstyp ska vara 100/150 och min bindemedelshalt 4,8 viktprocent.
Kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara 5,2 viktprocent.
Hålrumshalt ska vara 3,0 - 5,0 vol-% på laboratoriepackat prov.
Lager ska utföras med 6 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse från
en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning.

DCC.24

Bitumenbundna slitlager

DCC.241

Slitlager av asfaltmassa

DCC.2411

Slitlager av tät asfaltbetong (ABT)

DCC.24111 Slitlager av tät asfaltbetong vid nybyggnad
Slitlagrets kornstorleksfördelning ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager,
typblad 3.1.1.2.1 för ABT 11.
Kvalitetsparametrar ska vara för ballast enligt 0,5 – 1,5 ÅDTk,just x 1000.
Bindemedelstyp ska vara 100/150 och min bindemedelshalt 6,0 viktprocent.
Kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara 6,4 viktprocent.
Hålrumshalt ska vara 1,5 - 3,5 vol-% på laboratoriepackat prov.
Lager ska utföras med 4 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse från
en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning..

DG

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Avser ytor som har påverkats under entreprenaden såsom t ex upplagsyta,
uppställningsplats, närliggande mark, etc.
Återställning av ytor ska bekostas av entreprenören.

DGB.3

Återställande av vegetationsyta
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Avser ytor som har påverkats under entreprenaden såsom t ex upplagsyta,
uppställningsplats, närliggande mark etc.
Återställning av ytor bekostas av entreprenören.

6.4

KAPITEL P

P

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER
RÖRLEDNINGSNÄT

PB

Rörledningar i anläggning
Ledning ska läggas i rak sträckning och i jämn lutning mellan angivna brytpunkter
såvida handlingarna inte anger annat.

PBB

Rörledningar i ledningsgrav
VA-ledning
VA-ledning läggs i ledningsgrav på 1,4 meters djup under planens färdignivå.
VA-ledning läggs från framtida servicebyggnad till tomtgräns mot Källevägen.
Ledning ska proppas.
Material ingår inte i entreprenörens arbete.

Dränledning
Dränledning läggs i ledningsgrav på 1,4 meters djup under planens färdignivå.
Dränledning läggs från framtida servicebyggnad till tomtgräns mot Källevägen.
Ledning ska proppas.
Material till framtida dränledning ingår inte i entreprenörens arbete.

Vägtrumma under ny infart till området
Trumma ska ha dimension Ø 600 mm.

PBB.53

Ledning av plaströr, dränrör, i ledningsgrav

PBB.531

Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav
Dräneringsrör ska ha dimension Ø160 mm.
Rörmaterial ska vara av PE.

PBB.532

Ledning av plaströr, fabrikatspecifika dränrör, i ledningsgrav
Toppslitsad dräneringsledning med dimension Ø160 mm
Rörmaterial ska vara PE.

PBB.55

Ledning av plaströr, vägrör, i ledningsgrav
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Vägrör ska ha dimension Ø 600 mm.

PD

Brunnar o d i mark
Brunn ska utföras med förtillverkade delar.
För brunn där anslutning till framtida ledning ska förberedas används anpassad
rördel som proppas och fogtätas på samma sätt som ledningen.

PDB

Brunnar på avloppsledning
Brunn på avloppsledning placeras efter anvisningar från Falu Energi & vatten.
Material ingår inte i entreprenörens arbete.

PDB.5

Dagvattenbrunn på avloppsledning
Brunns överdel ska vara försedd med dränhål.
Betäckning i köryta ska placeras så nära kantstöd som möjligt med beaktande av
öppningsmöjlighet för betäckningen och så att gallerstavar ligger vinkelrätt mot
trafikens körriktning. Uppfällbart galler ska placeras så att stängning sker i
trafikens körriktning.

PDB.622

Dränbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång
Brunn ska vara försedd med kupolsil på teleskoprör.

PDC

Brunnar på skyddsledning för VA-ledning m m, tömningsledning e d
Brunn på skyddsledning placeras efter anvisningar från Falu Energi & vatten.
Material ingår inte i entreprenörens arbete.

PDE

Brunnar på skyddsledning för elkabel
Brunn på skyddsledning placeras efter anvisningar från Falu Energi & vatten.
Material ingår inte i entreprenörens arbete.

PDF

Avskiljningsbrunnar

PDF.1

Slamavskiljare
Slamavskiljare för brunn från macken ingår i entreprenaden för macken.
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