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1. Syfte 

Bron över Grundträskån är belägen ca 6 km norr om Morjärv längs väg E10 i Kalix kommun, 

Norrbottens län. Väg E10 ingår i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket 

(TEN-T) och är mycket viktig för näringslivet och turismen i regionen.  

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten planeras väg E10 mellan Morjärv och 

Västra Svartbyn att byggas om och breddas till mötesfri landsväg med mitträcke och 

viltstängsel. I och med det behöver även broar längs den vägsträckan anpassas. Trafikverket 

planerar att riva den befintliga bron över Grundträskån och uppföra en ny bro i samma läge. 

För att möjliggöra en säker framkomlighet för den allmänna trafiken så kommer en tillfällig 

förbifart att anläggas på nedströmssidan under byggtiden, se figur 1.  

Den nya bron ska ha en brobredd som möjliggör för 2+1 körfält över bron, samt en fri 

öppning som möjliggör för anläggande av strandpassager på båda sidor vattendraget. 

 

Figur 1. Läge för befintlig bro samt planerad placering av förbifarten. 

2. Höjdsystem och fixpunkt 

Höjdsystem: RH 2000. 

Fixpunkt: Närbelägen fixpunkt för åtgärderna har punktnummer 262*1*0204, ståldubb i 

bro, med höjden +32,777. Fixpunkten finns belägen i hörnet på befintlig bros sydöstra sida.  

Brons mittkoordinater (SWEREF 99 23 15): X= 125 662, Y= 7 336 889. 
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3. Hydrologiska förutsättningar 

Grundträskån ingår i Kalixälvens huvudavrinningsområde. Avrinningsområdet är 98,3 km2 

varav sjöandel är 0,2 %. I Tabell 1 redovisas flöden från PM Hydraulisk utredning, bilaga 6a 

till ansökan.  

Tabell 1. Flöden, dygnsmedelvärden samt vattenstånd. 
 

Flöde utan klimat-faktor 
(dygnsmedelvärden i 
m3/s) 

 Vattenstånd 
(RH 2000) 

HHQ-100 år 27 Högsta högvatten, 
HHW 

+ 32,40 

MHQ 13 Medelhögvatten, 
MHW 

+ 29,30 

MQ 1,1 Medelvatten, MW + 28,10 

MLQ 0,1 Medellågvatten, MLW Uppgift saknas 

Momentanfaktor 
för högflöden 

1,3   

Med HHQ-100 år avses det högflöde som över en oändligt lång tidsperiod har en genomsnittlig 
återkomsttid på 100 år. MHQ= medelhögflöde, MQ = medelflöde, MLQ = medellågflöde. 
 

Vid broläget är vattendragets djup ca 2 m vid medelvatten (MW) och vid planerad förbifart 

är djupet ca 2–4,5 m vid MW. Vattendragets bredd påverkas vid broläget av befintlig bro, se 

avsnitt 5.1 nedan. Vattendragets bredd vid planerad förbifart varierar mellan 35–50 m. 

Hur vattenflödet i Grundträskån varierar under året visas i Figur 2. Figuren hämtad från 

https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/ vid punkt strax nedströms broläget (SMHI 

punktnummer 33267).  

 

Figur 2. Vattenflödets variation över året i Grundträskån strax nedströms broläget, baserat på data 

från perioden 1981 – 2019. Ljusgrå punkter i diagrammet visar högsta flödet för perioden 1981-2019 

vid specifikt datum. Blå punkter visar medianvärdet för perioden vid specifikt datum. 

 

Grundvattennivån vid vägbanken ligger på cirka +29 m men följer med största sannolikhet 

variationerna i vattennivån i Grundträskån. I området utanför den befintliga banken ligger 

grundvattenytan ytligt. I området för den tillfälliga förbifarten ligger grundvattenytan i nivå 

med vattenytan i Grundträskån. 

Grundträskåns vatten är inte reglerat. 

https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/
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4. Geotekniska förutsättningar 

De geotekniska förhållandena för bron över Grundträskån omfattar brons utbredning, 

utanför befintlig vägbank, vägsträckan 50 m innan och 50 m efter bron samt läget för 

tillfällig förbifart. Inga sonderingar är utförda vid exakta placeringarna av planerade 

brofundament. Sonderingar vid tillfällig förbifart har utförts på land och inga sonderingar i 

Grundträskån har utförts.  

4.1. Förutsättningar ny bro 

Fundamenten för den nya bron planeras att placeras i läge för befintlig vägbank. Vid 

sonderingar och skruvprovtagning visar att bankfyllningen består av cirka 5 m fyllning av 

sandig grusig morän. Under banken finns ett ca 4–5 m mäktigt lager av fast siltig sandig 

morän. En mycket fast bottenmorän finns från cirka nivå +20 m till +25 m och djupare i 

området, dock förekommer ett mindre fast skikt på ca 2 m vid nivå +24 m till ca +22 m. 

Befintlig vägbank innan och efter bron bedöms vara grundlagd på siltig, sandig morän. 

På södra sidan om Grundträskån och utanför den befintliga bankens östra sida består 

marken av naturmark som tidvis kan stå under vatten. Under ett tunt växtlager finns 1–2 m 

löst lagrad silt underlagrat av cirka 7 m lös siltig sulfidhaltig lera och sulfidsilt och därefter 

fast till mycket fast lagrad bottenmorän. På norra sidan av Grundträskån och utanför den 

befintliga vägbankens östra sida består jorden av ett tunt växtlager som underlagras av ca 5 

m löst lagrad silt på moränjord.  

På västra sidan om befintlig vägbank, på sidan uppströms bron, strax utanför brostöden på 

både norra och södra sidan om Grundträskån består jorden av morän.  

På nedströmssidan bron, utanför befintlig vägbank och utanför brostödens läge på både 

norra och södra sidan om Grundträskån antas jorden bestå av lösa sulfidhaltiga sediment. 

Uppställning av tunga arbetsfordon som till exempel spontmaskiner, lyftkranar och 

liknande kan kräva lokala förstärkningsåtgärder. 

4.2. Förutsättningar tillfällig förbifart  

Den tillfälliga förbifarten planeras att anläggas på östra sidan om väg E10, nedströms 

befintlig bro. Vid läget för tillfällig förbifartsväg, på båda sidor Grundträskån, består jorden 

först av ett växtlager med organisk jord på ca 0,2–0,3 m som följs av silt ned till ca 2 meters 

djup, silten övergår sedan till sulfid silt ned till ca 4–4,5 m djup och därefter följs morän.  

För Grundträskåns botten är inga sonderingar utförda, en bottenlodning har utförts i mitten 

av ån. Grundträskån botten bedöms bestå av något lösa sediment i ca 1–1,5 m innan 

moränjord förekommer.  

5. Övriga tekniska förutsättningar  

5.1. Befintlig anläggning 

Den befintliga bron är uppförd år 1956 och utgörs av en plattram bro i armerad betong med 

total brobredd på 7 m och med en fri öppning under bron på 12 m. Vid medelhögvattennivå 



  Sida 7 (14) 

  
  
  

  
  
  

är vattendragets bredd 25–30 m ca 10 meter uppströms och nedströms från broläget. Bron 

minskar vattendragets naturliga bredd även vid låga vattenflöden.  

Brons slänter (koner) närmast vattendraget är branta (lutning ca 1:1) och är belagda med 

stora stenblock väl ordnade i ytan. 

  

Figur 3. Befintlig bro över Grundträskån 

 

 

Figur 4. Ritning av befintlig bro över Grundträskån 

6. Beskrivning planerad vattenverksamhet 

6.1. Planerad bro 

Bron planeras att utföras som en plattrambro av platsgjuten betong i 1 spann med fri 

öppning på 24 m. Total brobredd för väg E10 blir 14,1 m.  
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Under byggtiden förutsätts formställningslaster för byggande av brons överbyggnad, t.ex. 

stämp och tillfälliga stöd, endast tas ned på packad fyllning i området mellan spont och nya 

brons ramben. Spontens placering möjliggör plan yta för detta. Se ritning 143K2021 i bilaga 

7a samt avsnitt 6.2. 

Under bron på båda sidor om Grundträskån ska strandpassager anläggas i form av 

strandremsor med en 2 m bred plan yta över medelhögvattennivån samt flacka slänter (1:3) 

med bredd ca 2,4 m som kan nyttjas av vilt vid lägre vattenstånd, se Figur 5 och ritning 

143K2022 i bilaga 7b.  

Erosionsskydd utförs i omfattning enligt ritning 143K2022 i bilaga 7b. Erosionsskyddet 

utförs i två lager med lagertjocklek 0,7 m. Erosionsskyddet planeras att utföras med 

krossmaterial. Det undre lagret utförts med fraktioner 0–350 mm och det övre lagret med 

fraktioner 350–700 mm. På strandpassagerna planeras erosionsskyddet tätas med 

finkornigt material, t.ex. genom nedspolning av sand för tätning av mellanrum mellan 

stenarna.  

 

 
Figur 5. Principskiss, ny bro över Grundträskån. Bild från ritning 143K2022 i bilaga 7b. 

6.2. Grundläggning 

6.2.1. Grundläggning bro 

Grundläggningen av stöd 1 och 2 föreslås att plattgrundläggas i torrhet på en tätplatta på 

naturlig morän inom spont. Se ritning 143K2021 i bilaga 7a. 

Sponten föreslås att placeras just bakom befintlig bro och runt planerad bottenplatta. 

Sponten utförs som exempelvis slagen tätspont eller som borrad tätspont. I området där 

spont ska anläggas finns risk att rester av äldre brodelar finns kvar, därför kan borrade 

alternativet vara att föredra.  

När sponten är placerad skiftas befintlig jord bort, ned till ca +21,5 och en 

undervattengjuten tätplatta gjuts. Efter tätplattan är gjuten pumpas vatten ur sponten och 

brons bottenplattor grundläggs i torrhet.  

Eftersom brostöden kommer ligga i direkt anslutning till vatten och grundläggningen sker 

under grundvattenytan behöver åtgärder vidtas för att hålla arbetsområdet för 

grundläggningen torrt under anläggningstiden efter att tätplattan gjutits. Åtgärderna som 

planeras för att uppnå detta är tät spont och länshållning efter tätplattan gjutits. 
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Länshållningsvatten som kommer att uppstå, pumpas vidare till ett dike i närheten där 

infiltrering av vattnet sker. Alternativt kan en sedimentationscontainer eller liknande 

användas för att avskilja partiklar innan vattnet släpps tillbaka till ån.  

När brons ramben gjutits och delar av motfyllning utförts kapas sponten på en nivå under 

erosionsskydd.  

Slänter ska anpassas till platsen. 

6.2.2. Grundläggning tillfällig förbifart 

Den tillfälliga förbifarten anläggs med geonät på vägterassen för att säkerhetsställa 

totalstabiliteten av vägbanken för säkerhetsklass 2. För att behålla bärförmågan i jorden och 

minska behovet av omhändertagande av sulfidjordsmassor ska schakt i terrassen undvikas. 

Under brukstiden för den temporära vägen förväntas sättningar uppkomma på grund av 

bankens egenvikt. Det kan komma att finnas behov av att justera jämnheten på den 

tillfälliga vägen under entreprenadtiden på grund av sättningar och tjälrörelser. 

6.3. Följdverksamheter 

Planerat projekt kommer att ge upphov till hantering av massor, transporter och 

energianvändning vilka inte utgör vattenverksamhet men krävs för att kunna genomföra 

planerade åtgärder.  

Sulfidjordar kommer att hanteras i schaktningsarbetet. För ytterligare information om 

hanteringen av sulfidjordar, se avsnitt 6.4.4. nedan samt MKB bilaga 8 till ansökan. 

Buller från spontslagning kommer att uppstå vid byggskedet.  

6.4. Åtgärder och påverkan i byggskedet 

6.4.1. Tillfällig förbifart 

Innan den befintliga bron rivs så behöver en ca 500 m lång tillfällig förbifart anläggas 

nedströms broläget, se Figur 6 samt planritning 101T0825 i bilaga 7c.  

 

Figur 6. Urklipp från planritning 101T0825, bilaga 7c. 

 

Den tillfälliga förbifarten planeras att byggas upp med bankfyllning på geonät med 

innersläntslutning 1:3 för ökad stabilitet. Där den tillfälliga förbifarten korsar Grundträskån 
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behöver en utfyllning i ån utföras innan geonät och 3 st vägtrummor med en diameter av 

2000 mm och längd ca 33 m anläggas. Största fyllningsmängden sker kring ån med 

bottenbredd av ca 40 m och total höjd på ca 6,5 m. Störst fyllningshöjd på omgivande mark 

är ca 2,5 m med bottenbredd ca 21 m. Uppfyllnaden ska utföras med materialtyp 1.  

Hastigheten för tillfälliga förbifart är beslutad till 50 km/h. I det fall att den tillfälliga 

förbifarten anläggs vintertid så planeras inte körfälten att beläggas. 

Profil för planerad tillfällig förbifart återfinns i ritning 101T0325 enligt bilaga 7d. 

Typsektionen tillfällig väg tvåfältsväg med vägräcken på båda sidor:  

SR (stödremsa): 0,50 m + KF (körfält) 3,5 m + KF 3,5 m + SR 0,50 m = Krönbredd 8,0 m. 

Typsektionen tillfällig väg tvåfältsväg enkelsidigt vägräcke: 

SR (stödremsa): 0,50 m + KF (körfält) 3,5 m + KF 3,5 m + SR 0,25 m = Krönbredd 8,0 m.  

Typsektionen tillfällig väg tvåfältsväg utan vägräcke: 

SR (stödremsa): 0,25 m + KF (körfält) 3,5 m + KF 3,5 m + SR 0,25 m = Krönbredd 7,5 m.  

Typsektioner återfinns i ritning 101T0425 i bilaga 7e. 

6.4.2. Rivning av tillfällig förbifart 

Efter att broåtgärderna är färdiga och trafiken leds över till den nya bron så kommer den 

tillfälliga förbifarten att rivas genom att överbyggnad, fyllning och tillfälliga trummor 

avlägsnas. Området planeras därefter att återställas till så nära ursprungligt utseende som 

möjligt. Den utförda fyllningen i vatten schaktas även bort vid återställningsarbetena. 

6.4.3. Rivning av befintlig bro 

Rivning av befintlig bro kan ske när trafiken leds om via den tillfälliga förbifarten.  

Befintlig bro planeras att rivas till nivå ca 0,5 m under ny projekterad marknivå enligt 

ritning 143K2021 i bilaga 7b. Rivning bedöms ske med sönderdelning genom mekanisk 

bilning eller sågning.  

Vid rivning ska arbetet utföras så att nedfallande material i vattendragets undviks. 

Alternativt placeras pontoner, presenning eller dylikt under bron för att samla upp 

nedfallande betongdelar. Eventuella rivningsdelar som hamnar i ån tas upp. 

Om rivning sker genom sågning renas kylvatten från sågslam t.ex. genom sedimentering i 

containers innan vidare utsläpp till ån.  

6.4.4. Masshantering 

Den totala mängden schaktmassor som behöver hanteras för brobytet samt för den tillfälliga 

förbifarten beräknas uppgå till ca 13 000 m3.  

För den tillfälliga förbifarten avser schaktmassorna enbart de fyllnadsmassor som läggs dit 

vid anläggningen av förbifarten. En översiktlig masshantering presenteras i Tabell 2 nedan. 

För att anlägga viltstigar som möjliggör för vilt att kunna nyttja de planerade 

strandpassagerna kommer ca 500 m3 fyllnadsmassor att krävas. 

Vid de geotekniska undersökningarna har sulfidjord påträffats på både på norra och södra 

sidan där tillfällig förbifart planeras samt på sydöstra sidan om befintlig bro och vägbank. 

Sulfidjorden har påträffats ca 20 m från planerat brostöd 1, inga jordprover har tagits 
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närmare planerat brostöd. Laktest har utförts på två jordprover och resultatet från dessa 

visar att sulfidjorden har en mycket hög risk för försurning på både kort och lång sikt. 

Mängden sulfidjordar som berörs minimeras genom att spontning används i samband med 

schakten för brostöden. Den uppskattade mängden sulfidjordar som beröras i samband med 

vattenverksamheten är ca 500 m3. 

Uppschaktade massor som innehåller sulfidjord ska hanteras enligt gällande lagstiftning 

samt enligt VV publikation 2007:100 ”Råd och rekommendationer för hantering av 

sulfidjordmassor” samt Trafikverkets rapport ”Juridisk tolkning och tillämpning av 

lagstiftning för masshantering”, publikationsnummer: 2019:181. 

De sulfidjordar som schaktas fram ska läggas upp på en invallad yta för att undvika 

avrinning till vattendraget. Massorna bedöms kunna återanvändas inom entreprenaden i 

lämplig omfattning, t.ex. i tryckbankar med ca 1 m moräntäckning för att undvika oxidation. 

Massor som inte innehåller sulfidjordar bedöms kunna återanvändas för andra delar av 

entreprenaden. 

Tabell 2. Masshantering Grundträskån. 

 Schaktmassor (m3) Fyllnadsmassor (m3) 

Bro 3 000 3 000 (varav ca 1 500 utgörs 

av erosionsskydd) 

Tillfällig förbifart 10 000 (avser bortschaktning av 

fyllnadsmassor) 

10 000 (avser anläggning av 

tillfällig förbifart) 

Viltstigar  - 500 

Sulfidjordar 500 - 

 

7. Tider 

Entreprenadarbetena planeras att påbörjas under 2024 och beräknas avslutas under 2027. 

Anläggning av tillfällig förbifart bedöms ta ca 1–2 månader. 

Rivning samt anläggning av ny bro bedöms ta ca 8 månader. 

Rivning av tillfällig förbifart bedöms ta ca 3 veckor. 

8. Berörda ytor i vattenområdet 

Samtliga åtgärder inom vattenområdet kommer beröra en total beräknade yta på ca 12 500 

m2 under högsta högvattennivå. 

 Rivning av befintlig bro samt anläggande av ny bro, anläggande av strandpassager 
och viltstigar, anläggande av erosionsskydd samt anläggande av tillfälliga 
anordningar, omfattar en yta inom vattenområde på ca  3500 m2. 

 

 Anläggande av tillfällig förbifart genom temporär utfyllnad omfattar en yta inom 
vattenområde på ca 9000 m2. 
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Ritningar 

Följande ritningar återfinns i bilagor till ansökan: 

Bilaga 7a - 143K2021 – Bro över Grundträskån, under byggtid 

Bilaga 7b - 143K2022 – Bro över Grundträskån, erosionsskydd 

Bilaga 7c - 101T0825 – Förslagsskiss tillfällig förbifart Grundträskån (Illustrationskarta) 

Bilaga 7d - 101T0325 – Förslagskiss tillfällig förbifart Grundträskån (Profil) 

Bilaga 7e - 101T0425 – Förslagskiss typsektion tillfällig förbifart Grundträskån (Typsektion) 
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Trafikverket, 972 42 Luleå. Besöksadress: Sundsbacken 4. 

Telefon: 0771-921 921 
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