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Broarnas närmaste omgivning och anslutning till vägen biir i mänga fail läm-
nade med de avslutande arbetena ogjorda. Vid broprojekteringen har piane-
ringen av omgivningen inte definierats tillräckligt tydligt, och i budgeten har 
inte alltid reserverats pengar för dc avslutande arbetena. 

Vägstyrelsen har lätit sammanställa föreliggande anvisningar "Planering av 
broars omgivning. Anvisningarna är avsedda för de vanliga och mest typiska 
broplatserna. Anvisuingarna har som syfte att i bild äsk.dllggöra den önskade 
kva1itetsniv.n p  avslutande arbeten i olika broars omgivrnng. 

Planeringsgruppen har utgjorts av följande personer: 

Väging. 011e Karola, ordf. 
Bitr.clir. Yrjö Havukainen 

(till 1.4.1990) 
väging. Seppo Aitta 

överinsp. Varpu-Leena Saastamoinen 
(till 1.12.1989) 

arkitekt Anders Jansson 
(frn 1.2.1990) 

1andskapsv.rdsöverv. Lauri Ruippo 
dipl.ing. Pentti Eloniemi 

Vägslyrelsen, broprojekteringen 
- 	II 	- 	 - 	 - 

II 	 II 

- 	- utvecklingscentralen 
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Tavastlands vägdistrikt 
sakkannig 

Som konsuit har fungerat Tampereen Viatek Oy, där landskapsarkitekt Maarit 
Jakamo och arkitekt Eevaliisa Härö har fungerat som projektansvariga. Bil-
derna har utförts av arkit.stud. Laura Soosalu. 

Föreliggande anvisningar har tidigare utgetts p.  finska. Översättningen till 
svenska har gjorts av Bengt-Vflhelm Levön. 
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1. hiledning 

Dessa anvisningar behandiar de avslutande arbetena p. broplatsen: terräng-
utformning, beklädnader, pianteringar, dränering, konstruktioner och belys-
ning. Med broplats avses hela det omrde, som inverkar p hur bron ut-
seendemässigt anpassar sig till landskapet. 

Bron är en del av vägen och den omgivande landskapshelheten. Valet av 
linjeföring och höjdlläge vid vägplaneringen har stor betydelse för hur broplat-
sen kan Ms att smälta in i sin omgivning och hur dess dränering kan genom-
föras. 

Anvisningarna passar för vaniiga, typiska broplatser. För landskapsmässigt 
krävande objekt säsom stora broar över vattendrag och inom tätorter behövs 
alltid en speciell omgivningsplan som är gjord av en landskapsplanerare. 

Anvisningarna inneMiler ideskisser av olika broplatser, av hur broplatsens 
delomrAden kan behandilas i detalj, samt modeilpianer. Med hj&Ip av bilderna 
frn olika broplatser anges den önskade kvalitetsnivn p  detaljutformningen 
av broarnas omgivning. Varje broplats är unik. De ätergivna bildexemplen 
bör tilämpas vid uppgörande av pianer för brons omgivning. Modeilpianerna 
utgör exempel pä omgivningsplaneririg för broar. 

Med hjälp av anvisningarna kan pianeraren ange att omgivningen kring en bro 
skall detaljutformas i enlighet med en viss broplatsbild. Anvisningarna utgör 
ocks en förebild för byggaren vid arbetets genomförande samt ett stöd för 
vägdistriktets 1andskapsvrdsövervakare vid tiilsynen av planering och byg-
gande. 

Viktiga landskapsmässiga egenskaper, som bör beaktas i pianeringen, är 
följande: 

- omgivningens öppenhet eller slutenhet 
- terrängformationerna 
- yt- och grundvattenförhJ1andena 
- klimatet och väderstrecken 
- den befintliga växtligheten 
- bebyggelsegraden och omrAdets blivande användning 
- vägomgivningens utformning och karaktär 
- frän vilken riktning betraktas bron: t.ex. fr.n en trafik- eller vattenled 

under bron, frn ett närliggande bebyggt omräde eller fr.n en rastplats 

5 

För att f en korrekt bild av broplatsen bör pianeraren besöka omrdet. 
LikasA är en omrdesinventering alltid nödvändig. Broplatsen bör p ett 
naturligt sätt smälta in i vägkonstruktionerna och i den befintliga landskaps-
typen. 

Detaljutformningen av broplatsen inverkar även p det kommande under-
h11et, och valet av en för omrdet lämplig slutlig utformning inverkar p 
driftskostnaderna. Kostnaderna för brons omgivning inkiuderas i projektets 
kostnadskalkyl. 



2. Broplatsillustrationer 

2.1 Allmänt 

1 det följande terges en serie vanliga broplatser, förlagda i olika landskaps-
typer. 1 biiderna har med hjälp av förenkiade illustrations-, situations- och 
snittbilder angetts de för olika slags broplatser typiska, vanligaste planerings-
principerna. 

Teckenförklaringar till broplatsillustrationerna 

f . 	 /.-', •__\ 
	

Q 	Befintlig växtlighet som skall bevaras 

) Vaxthghet som skall pianteras 

Slänt som skall förses med gräs- eller torv-
. 	beklädnad 

Beklädnad av lös sten, t.ex. osorterad kross-
sten, kullersten eller makadam 

rnTUII 

11111 liii III 	Betongplattsbeklädnad 

Betongstensbeklädnad 

+ 	
Belysmngsstolpe 

H 

	

A-A 	 Snitt 
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PA alla broplatser är den nuvarande omgivningen utgkgspunkt dä man piane-
rar brons omgivning. Vid pianeringen bör man beakta, att 

- 	tgärderna utsträcks till att omfatta ett tillräckligt stort omr.de. En del 
av det berörda omrdet kan terstä11as till ker eller skog 

- siänterna bör göras s 1ngs1uttande som möjligt 

- siänterna kan göras mera 1.ngsluttande med hjäip av stödmurar. Särskilt 
pä trkga broplatser och i byggd miljö är stödmurar att rekommendera 

- i landskap med branta terrärigformationer används pä broplatsen slänt-
lutningar som passar iii i omgivningen 

- pä jämna keromr.den används täckdikning i stället för djupa sidodiken 

- den befintliga växtligheten bevaras s. 1.ngt det är möjligt 

- växffigheten stöder vägens och de eventuella rampernas optiska orien-
tering 

- skiljeremsan mellan vägen och lättrafilcsleden förses med lämpliga skydds-
pianteringar som förhindrar stänk och bländning. Pianteringarna förhind-
rar samtidigt onödig tvärtrafik över vägen 

- nya pianteringar har sin utgngspunkt i den nuvarande växtligheten 

öppet landskap 	 - litet pianteringar 

landskap med skogsdungar 	- broplatsen biidar en skogsdunge i 
landskapet 

skogsomgivning 	 - broplatsen bildar en skogsglänta, där 
man pianterar grupper av träd och 
buskar och vars randomr.den komp-
letteras, 

tätort 	 - högklassiga pianteringar som passar 
omrdets karaktär 

- om man pianterar enstaka träd, bör dessa vara stora 

- för beklädnad av brokonen används i första hand grästorv eller piante-
ringar; stora omräden av betong- eller stenpiattor eller av betongsten 
bör undvikas 

- p höga bank- eller skämingsslänter panteras växtlighet som är karak-
täristisk för omrädet 



- inom bebodda omrden bör man för förhindrande av ofog undvika be-
klädnad med lös sten 

- framsläntens beklädnad utsträcks p. bda sidorna 0,2 m utanför brons 
bruttobredd 

- en möjlighet att passera under bron bevaras om s. behövs. Servicestigen 
bör ha en bredd av minst 0,5 m. Vid hög kon (höjd > 7 m) bör man ur 
säkerhetssynvinkel bygga tv servicestigar. 

- om man regeibundet rör sig i siänterna och konerna, bör man bygga 
gAngvägar och om s. behövs även trappor 

- trappor och andra konstruktioner bör stilmässigt passa ihop med bro-
konstruktionerna 

- den ganila broplatsen eller reservbroplatsen jämte tillfartsvägar samt 
upplags- och övriga använda omrden bör uppsnyggas och ist.ndsättas 

Begrepp med anknytning till broplatsen 



2.2 Broar över vattendrag 

Vid broar över vattendrag bör beaktas, att 

- en smal vattenfra, t.ex. en ä eller bäck eller ett sund, inte bör göras ännu 
smalare 

- man bör undvika att utfylla vattendragets strand specieilt med höga ut-
fyllnader 

- brobankar utformas s att de följer strandlinjen 

- strandlinjerna samt strandvallar, vilka används som servicestigar, bevaras 
orörda 

strandlinjens växtlighetszon kompietteras genom pianteringar 

- strandvallen bekiäs med grästorv till nivn högvattenst.nd (HW) + 0,5 
m. Grästtorvsbeklädnaden kan utsträckas till medelvattenst.nd (MW) + 
0,5 m om högvattenperioden är kort och vattenfiödet litet 

- dc nedersta delama av gräsbeklädda koner och siänter bekiäs med kross-
sten och biock (0 400 - 1000 mm) fr.n niv.n högvattenständ + 0,5 m 
nedät. Om skillnaden mellan högvattenstnd och mede1vattenst.nd är 
stor, används frk medelvattenstnd uppt krossten och biock (0 400 - 
1000 mm) enligt anvisningarna i SILKO 2.911. 

- i krävande fail rekommenderas användning av stenplattsbeklädnad 

- vackra utsikter fr.n bron och broplatsen bevaras. Om det behövs, öppnas 
utsiktssektorer genom galiring av växtligheten. 
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En till sina proportioner lyckad bro, där Iandskapsrummet förblir öppet. 
Landfästena har infogats i älvstranden. 

En trng bro som gör vattenfäran smalare. Massiva landfästen samt en för 
omgivningen fränimande betongplattsbeklädnad av konerna. 
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2.21 Bro över vattendrag 

Jämnt, flackt odlingslandskap 

Siänterna görs sä 1ngs1uttande som möjligt. En del av siänten kan äterställas 
i sin ursprungliga användning t.ex. som äker. Ett enstaka stort träd eller en 
trädgrupp räcker som växtlighet i det öppna landskapet. 
Framslänten bekiäs med krossten (0 100 - 200 mm). 
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2.22 Bro över vattendrag 

Flackt odlingslandskap med skogsdungar 

Brons omgivriing utformas och pianteras som en skogsdunge. 
Framslänten bekiäs med krossten (0 100 - 200 mm). 
Till pianteringarna lämpar sig träd och buskar som av naturen växer pä om-
rdet. 
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2.23 Bro över vattendrag 

Brobank 

En brobank som byggs ut i vattnet ansluts till strandlinjen genom en naturlig 
terrängutformning. 
Strandlinjens växtlighet kompietteras genom pianteringar. 
Som framsläntsbeklädnad krossten och biock (0 400 - 1000 mm), kullersten 
(0 150 - 250 mm) eller krossten (0 100 - 200 mm), under niv.n högvatten-
stnd + 0,5 m likväl krossten och biock (0 400 - 1000 mm). 
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2.24 Bro över vattendrag 

Jämnt, flackt skogslandskap 

Siänterna görs sä lärigsluttande som möjligt. 
Pä siänternas nedre partier pianteras trädgrupper. 
Skogens randzon kompietteras genom beskogning eller genom plantering av 
träd- och buskgrupper. 
Som framsläntsbeklädnad antingen krossten (0 100 - 200 mm) eller kullersten 
(0 150 -250 mm). 



A-4 	 B-B 

2.25 Bro över vattendrag 

Kuperat, backigt skogslandskap 

Siänterna utformas enligt omgivningens terräng och beskogas. 
Som framsläntsbeklädnad krossten (0 100 - 200 mm) eller kullersten. 
Skogens randzoner kompietteras. Siänterna förses med trappor för att det 
skall vara lättare att komma till stranden. 

15 
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2.26 Bro över vattendrag 

Tätort 

Man kan göra siänterna mera Iängsluttande med hjälp av stödmurar. Genom 
olika slags beklädnad kan man betona broplatsens karaktär. 
Som växtlighet p broplatsen lämpar sig bäst de naturligt förekonunande 
arterna, kompietterade med parkväxter. 
Framsläntsbeklädnad t.ex. stenpiattor, betongplattor eller förbandsten. 
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2.3 Flerspannsviadukter 

Vid behandiingen av omgivningen kring flerspannsbroar bör man beakta, att 

- 	terrängutformningen utsträcks även till omrädena innanför ramperna 

den växtlighet som pianteras har en skala som motsvarar omgivningen; 
kraftiga, storskaliga konstruktioner kräver rildig växtlighet med till-
räckliga dimensioner 

- 	sikten frtn ramperna förblir god. Buskar som pianteras inom frisikts- 
omrdet bör vara Iägväxta och träden ha hög stam 
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En bro som är lyckat anpassad till landskapet; de avslutande arbetena i 
omgivningen har emellertid lämnats halvgjorda. Skiljeremsorna saknar piante-
ringar. 1 de branta dikessiänterna kan urskiljas erosionsskador. 
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2.31 Flerspannsvi&lukter 

Ug bank och skärning, tätort 

Siänterna görs sä längsluttande som möjligt. 
Framsläntens beklädnad t.ex. förbandsten, betongplattor, stenpiattor eller 
kiullersten. 
Pä siänternas nedre partier pianteras buskar och träd, 
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132 Flerspaunsviadukter 

Hög bank, skogs- och ker1andskap 

Siänterna görs 1ngs1uttande. 
En del av siänten kan terstä11as i sin ursprungliga användning t.ex. som äker. 
Som framsläntsbeklädnad lämpar sig krossten (0 100 - 200 mm) och kuller-
sten (0 150 - 250 mm). 
Om broplatsen befinner sig i kanten av skogen, beskogas broplatsens siänter. 
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2.33 Viadukt över jarnväg 

Hög bank, jämnt odlingslandskap 

Siänternas nedre kant avrundas. 
Framsläntsbeklädnad krossten (0 100 - 200 mm). 
De höga bankslänterna beskogas. 
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2.4 Ettspannsviadukter 

Vid behandiingen av ettspannsviadukters broplats bör man, utöver vad som 
tidigare angetts, beakta, att 

- 	brospannet borde ge ett öppet intryck, särskilt inom bebodda omr- 
den, i öppna landskap och i gies skog, för att landskapets kontinuitet 
därigenom skall bevaras och sikten tryggas 
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Träng broöppning. 
Vid enspannsbroar förekommer ofta en obalans mellan landfästena och det 
korta brospannet. 
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2.41 Euspannsviadukter 

Flackt odlingslandskap 

Siänterna görs 1ngs1uttande. 
Framsläntsbeklädnad krossten (0 100 - 200 mm). 
Som växtlighet räcker en träd- eller buskgrupp. 
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2.42 Ettspannsviadukter 

Mjukt kuperat odlingslandskap 

Siänterna görs 1.ngs1uttande och s att de följer terrängens formationer. 
Brons omgivning utformas och pianteras som en skogsdunge. 
Framsläntsbeklädnad krossten (0 100 - 200 mm). 
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2.43 Ettspannsvia1ukter 

Kuperat, backigt skogslandskap 

Siänterna utformas enligt terrängens formationer. Sorn framsläntsbeklädnad 
krossten (0 100 - 200 mm), kullersten (150 - 250 mm) eller betongsten. 
Rampernas inneromrden görs 1ngs1uttande. 
Brons omgivning görs med pianteringarnas hjälp till en del av skogs-
landskapet. 
Siänterna förses med trappor. 



2.5 GAng- och cykeltuiinlar 

GAng- och cykeltunnlarnas omgivning ser man frän nära hall, vid 1ngsam hastighet, 
och därför bör detaljutfornmingen vara av högre Idass än vanligt. 

Det är viktigt, att man vid pianeringen av g.ng- och cykeltunnlar beaktar, att 

- tunnein är tillräckligt iymlig och ijus, s att trafikmiljön känns tiitalande 
och trafiksäkerheten tryggas 

- sikten vid tunnelns öppningar är tillräckligt god. Pä gng- och cykelvägen 
Mr inte i närheten av tunnein finnas krökar som försämrar sikten. 

- vägen närmast tunnein inte är alltför brant 

- tunnein är tillräckligt upplyst. Med hjälp av belysningen kan man accen-
tuera vissa detaljer, t.ex. beklädnader och ytmaterial och dessas mönster, 
pianteringar, osv. 

växtligheten kan vara omväxlande och best. av mAnga olika arter 
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En rymlig gäng- och cykeltunnel, som är väl anpassad till terrängen. 
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En rymlig gäng- och cykeltuimel. Pianteringarna är inte slutförda. 
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En träng gng- och cykeltunnel. Sikten är otillräcklig. 
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231 Gng- och cykeltunnel 

Öppet ker1andskap 

Siänterna görs s 1ngs1uttande som möjligt. 
Brons omgivning utformas med hjälp av träd- och buskplanteringar till en 
skogsdunge. 
Framsläntsbeklädnacj betongsten. 
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2.52 Gng- och cykeltunnel 

Skogslandskap 

Siänterna utformas enligt omgivningens terrängformationer, dock s 1ngs1ut-
tande som möjligt. 
Framsläntsbeklädnad av förbandsten. 
Skogens randzon beskogas med växtarter som förekommer naturligt inom 
omddet. Pä brokonerna pianteras träd- och buskgrupper. 
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2.53 Gäng- och cykeltunnel 

Tätort 

Siänterna kan pianteras med läga buskar och perenner i stället för med gräs. 
Med hjälp av belysningen kan man framhäva gäng- och cykeltunnelns utform-
ning och ytmaterial. 



2.6 Gng- och cykelbroar 

Vid g.ng- och cykelbroar medför kravet p. fri höjd under bron ofta svrig-
heter. P pian mark m.ste bron göras 1.ng och brobanken smal och hög. 
Vid planering av g.ng- och cykelbroar är 

- den lämpiigaste piatsen en kuperad terräng, där bron ansiuter sig tifi en 
backe eller i tätbebyggeise till byggnader eller andra konstruktioner 

- det möjligt att förllägga en utsikts- eller rastplats mitt pä en 1ng bro 

- det möjligt att använda framsläntens nedre del för gräs eller buskar om 
belysningsförh.11andena är gynnsamma. 

- LIllIIII!lIIII 	!I1I 	
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2.61 Gng- och cykelbroar 

Bergsskrning och brobank 

Vid bron mste bergsskärningen utföras som precisionssprängning, för att 
landfästets proportioner skall ansiuta sig naturligt till omgivningen. 
För beklädnad av framslänten används stenpiattor eller pgrusbelagda betong-
piattor i samma färgnyans som berget. 
Bankslänterna utförs gräsbeklädda och p.  deras nedre partier pianteras träd 
och buskar i grupper. 
Siänterna förses vid behov med trappor. 



2.7 Den gamia broplatsen 

Pä den gamia broplatsen bör beaktas, att 

- vid breddning av av den ganila bron bör förnyelsearbetena göras i den 
gamia brons anda och materialen vara av sarnma typ eller vid behov 
maskeras till ett motsvarande utseende 

omkring en gammal värdefull bro bör det lämnas tillräckligt utrymme d 
man skall bygga en ny bro där invid 

- vackra utsikter frn den gamia bron och emot den gamia bron bevaras. 
Vid behov kan den befintliga växtligheten galiras 

- den gamia och den nya brons ytmaterial, konstruktioner och belysning 
anpassas stilmässigt till varandra 

om den gamia bron skall bevaras, kan den vid behov fasadbelysas 

32 

-. - 
-- t- 	4 ••- 

En ganmial bro som ansiuter sig vackert till sin omgivning. Beklädnaden av 
ordnad krossten är lyckad. 
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2.71 Den ganila broplatsen 

Den gamia bron reserveras för lätt trafik invid den nya bron, vaivid 

- det bör lämnas tillräckligt utrymme mellan den nya och den ganila bron 

- utsikten mot den ganila bron förbättras vid behov genom galiring av 
växtligheten 

- den nya brons material och beklädnad anpassas efter den gamia brons 
omgivning, t.ex. stenpiattor eller storgatsten i anknytning till en stenbro 

- växtligheten väljs enligt omrdets och den gamia broplatsen karaktär 
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2.72 Den gamia broplatsen 

lnvid den gamia bron byggs en ny bro för lätt trafik, varvid 

- det är att rekommendera, att utrymmet mellan broarna är minst 3 m 
terrängutformningen vid behov utsträcks till ett större omräde 

- branta slänter kan göras 1.ngs1uttande med hjälp av stödmurar 
- man kan läta den gräsbevuxna ytan sträcka sig delvis in under bron om 

denna är hög och smal och det är gott om ljus 
- man pianterar träd pä skiljeremsan för att förbättra den optiska oriente-

ringen 
- strandvegetationen kompietteras med buskar och träd 
- som framsläntsbeklädnad används förbandsten eller betongplattor 
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2.73 Den gamia broplatsen 

Den gainla bron läninas kvar som del av en rastplats 

1 samband med rastplatsen förläggs bilparkering, bords- och bänkgrupper, 
sanitetsutrymmen samt avfallskärl. 

Framsläntsbeklädnaden är stenpiattor, förbandsten eller betongplattor. 

Den gamia vägen används för parkering, vägar mm. 

Täta skogsdungar galiras för förbättrande av utsikten och den fria sikten. 

Emot trafikleden lämnas en mera tätbevuxen skyddszon. 



3. Terrängutformning 

Genom terrängutformning skapar man förutsättuingar för anpassning av bron 
tifi dess omgivning. Behovet och omfattningen av terr.ngutformningen be-
stäms av omgivningen och av det utrymme som kan disponeras p.  broplatsen. 
Om det finns gott om utrymme, kan utformnirigen om det behövs utsträckas 
till ett större omräde. Efter brobygget kan en del av omrädet äterställas i sin 
ursprungliga användning t.ex. som ker eller som skog. 

Omgivningens topografi är utg.ngspunkten för broplatsens terrngutformniflg 
och släntlutningar. Siänterna görs i allmänhet 1ngs1uttande. Det är lättare 
att bekiä längsluttande siänter, och erosionen är rnindre. Brons släntlutningar 
varieras vid behov och bör p  ett naturligt sätt ansiuta sig till vägslänterna. 
Lutningsförändringen bör fördelas p.  en sträcka av minst 20 m d. lutningen 
förändras frä.n 1:1,5 till 1:3. 

Bergsskärningarna bör göras iymliga. Mellan vägen och bergsskärnirigen 
pianteras växtlighet. SmA bergsskärningar kan göras parallella med vägens 
skärningsslänter eller avlägsnas helt. 

Skärnirigsslänternas övre och nedre kanter rundas av. 

- 	 - 	 - 	 - 

Rampernas inre omrden utformas med hjJp av längsluttande siänter om det 
inte inom omrdet finns växtlighet som skall bevaras. 
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Bankslänternas fot och krön rundas av. För utfyllnad av sänterna passar 
mineraliska jordarter, röjningsrester och torv. 

4. Stödmurar 

Siänter kan pä grund av utrymmesbrist inte alltid göras längsluttande. Branta 
siänter kan göras mera 1ngs1uttande genom att man använder stödmurar eller 
terrasser. 

Stödmurens material väljs s. att det motsvarar omgivningens karaktär. 1 en 
naturlig omgivning passar natursten i olika former samt stenkorgar. 1 en 
byggd miljö kan materialet vara t.ex. sten, betongsten, stödmurselement av 
betong, trä, tegel eller en stödmur av armerad jord. 

., 

:; 1 ,  
Stödmur av betongsten 



- 
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Sten, kalimur 
SILKO 1.901 

Stenlcorgar 
SILKO 2.919 

Baik av armerad betong 
SILKO 1.902 

Betongkassetter 

Betongelement 	 Tr 
L-element 	 Tryckimpregnerat trä 



5. Beklädnader 

Släntens lutning inverkar p valet av släntbeklädnad. Vid bekiädandet av 
siänter och koner bör man i första hand använda gräs och pianteringar. Valet 
av gräsbeklädnadssätt beror p. omgivningeris karaktär. 

Vid beklädnad av franislänten rekommenderas i naturomgivning sten-
beklädnad av olika slag. 1 byggd miljö är även olika slags betongplatts- och 
betongstensbeklädnader lämpliga. 

Ett bra siutresultat uppnäs med mera längsluttande siänter. 

Omgivningens karaktär Rekommenderat beklädnadsmaterial Brantaste släntlutning 

värdefull 	 - pianteringar, gräsbeklädnad 
	

1: 1,75 
naturomgivning 	- i framslänten kullersten, smgatsten, 

storgatsten, stenpiattor 

- grästorvsläggning, stödd plantering 	1 : 1,5 
- i framslänten kullersten, stenpiattor, 

betongplattor 
- grästorvsmurning 	 1: 1,5 - 1: 1,25 
- stenpiattor 	 1: 1,5 - 1 : 1 
- i framslänten stenpiattor 

naturomgivning 	- gräsbeklädnad och växter frn naturen 	1: 2 - 1: 1,75 
- i framslänten kullersten eller krossten 
(0 100 - 200 mm) 

- grästorvsläggning, bunden gräsbeklädnad 1: 1,5 
- i framslänten krossten (0 100 - 200 mm) 
- betongplattor, stenpiattor 	 1: 1 
- ordnad krossten (0 200 - 400 mm) 	1: 1,25 

byggd miljö 	 - gräsbeklädnad, pianteringar 	 1: 1,75 
- i framslänten kullersten bunden med 

cementstabiliserat grus; smAgatsten, 
storgatsten, stenpiattor, betongsten 

- stödd gräsbeklädnad, stödda pianteringar 1 : 1,5 
- i framslänten betongsten 

- stödmursterrassering, pianteringar 	1: 1,25 - 1: 1 
- i framslänten stenpiattor, betongplattor 



Lyckad beklädnad med storgatsten 

Sten i olika form lämpar sig väl i de fiesta broars omgivning. Stenarna bör 
vara av samma färgnyans sinsemellan samt passa väli till färgen p. sten och 
berg i omgivningen. Mörka färgnyanser är mindre iögonenfallande äii ijusa. 
Detta är viktigt i naturomgivning och om ytorna som skall bekiäs är stora. 

Man undviker att använda makadam som framsläntsbeklädnad pä grund av 
dess erosionsbenägenhet. 1 stället för makadam passar krossten (0 100 - 200 
mm) bättre. Kullersten, storgatsten och smägatsten binds med cemenstabilise-
rat grus p.  omrden, där man kan emotse slitage eller ofog. 

Av betongplatts- och stenbekläclnader firnis det mnga olika alternativ med 
olika form, ytstruktur och färg. Betongplattorna bör ha yta av pgrus eller 
tvättbetong. Betongplattsbeklädnad undvilcs i höga koner. Over mönstret i 
betongplatts- och -stenbeklädnader uppgörs alltid specialritningar. 

1 framslänternas betongh1stensbek1ädnad fylls h1en med makadam. Vid 
hällstensbeklädnad av konerna bör man se till, att gräset i h1stenarna har 
tillräckligt växtunderlag. 



Beklädnader, sten 
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isrosseri ucu uiou'., 	 %J.L UIIdU S LCIIUt&W.UUU 

0 400 — 1000 ram 	 krossten, 0 200 — 400 mm 
SILKO 2.911 
	 SILKO 2.911 

1 

Krossten 	 Kullersten 
0 100 - 200 mm 	 0 150 — 250 mm 
SILKO 2.917 
	

SILKO 2.918 

11.• 

ts- 

&i - 

Smägatsten, storgatsten 	 Stenpiattor 
SILKO 2.918 för vidare tillämpniiig 	SILKO 2.912 



BekIädna1er, betong 

- 
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Betongplattor, 
yta av tvättbetong eller pägrus 
SILKO 2.913 

HJsten 
SILKO 2.914 

Förbandsten 
SILKO 2.914 

H1stensp1attor 
SILKO 2.913 



BekIJnader, växtlighet 

• i14i1' 
FÖR ATT STABLISERA VÄXTuNDERLAGET: 
SLÄNTGITTER 	SLÄNTRAMVERK 
dc 30-40 cm 	dc > 100 cm 

Gräsbeklädnad, stabiliseringsgitter 
Lutning < 1 : 1,5 
SILKO 2.916 

•UI• 	 III !L1IItI uli 

15cm 	10cm 	5cm 
vxT. 
UNDERLAG 	 1 

__ fl wJ 

Gräsbeklädnad, klass 1 - IV 
Lutning < 1 : 1,75 
SILKO 2.915 

—:: 	. 
5 

..c. 
L.. 

' 
VÄXTUNDERLAG 20-30 cm 	° 

GRÄSTORVSSKIVOR 10 cm 

Grästorvsmurning 
Lutning < 1: 1,25 (1kg 1: 1) 
SILKO 2.915 

i 	cm 

Buskar, träd 
Lutning < 1: 2 
SILKO 2:93 1 

VÄXTUNDERLAG 15 cm 
GRASTORVSPLATTA 10 cm 

VÄXTUNDERLAG 15 cm 
FLYTtBAR GRÄSMATrA 3cm 

Grästorvsläggning 
Lutning < 1: 1,5 
SILKO 2.915 

. ., - -'-- 

VÄXTUNDERLAG 10-20 cm 

Perenner 
Liftning < 1: 1,75; möjligen < 1: 2 



6. Växtlighet 

Av broplatsens befintliga växtlighet bevaras sä mycket som möjligt. Den 
växtlighet, som skall bevaras, bör utmärkas samt skyddas under byggtiden. 
För bevarandet av växtligheten ges vid behov särskilda värdrekommendationer 
och -anvisningar (TVH 731620 Puiden suojelu ja siirto; pä finska; flyttning och 
skydd av träd). 

Den befintliga växtligheten, som skall bevaras, kompietteras med pianteringar. 
Syftet med pianteringarna är att anpassa bron bättre till sin omgivning, att 
förbättra brons optiska orientering, att fungera som ett erosionsskydd samt att 
skapa trivsel och skönhet i brons omgivning. Pianteringarna bör tifi sin om-
fattning och sin artsammansättning motsvara omgivningens karaktär och skala. 
Ett stort träd kan vara tfflräckligt pä en plats där bron till sin avvägning 
ansiuter sig väl till omgivningen. 

1 det följande äterges en förteckning över de vanligaste buskarna och träden 
som passar i olika broars omgivning. 1 förteckningen anges: 

- växtlighetszon 
- belysningsförhällandena som passar vä.xten: A = solig P = haivskuggig, 

V = skuggig, 
- växtplatsen som passar vaxten: Ku = torr, Tu = nägot fuktig, Ko = fuk-

tig, Mä = vät 
- växtens höjd; stora variationer förorsakas av växt- och klimatförhällan-

dena; pä karga, näringsfattiga och klimatmässigt känsliga omräden biir 
växten lägre 

- 	salttälighet, + = god och - = dälig salttälighet 
- tälighet vid olika mekaniska päfrestningar; t.ex. tälighet emot snö vid 

plogning; + = god och - = sämre 
- förmäga att binda jorden; växter med täta ytrötter binder jorden väl 
- lämplighetsrekommendation: L = naturomgivning, K = kulturomgivning, 

R = byggd miljö 
- eventuella övriga anmärkningar om växtens speciella egenskaper säsom 

giftighet, riklig spridning genom rotskott. 

44 
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1. 

:U. c 

C) 	 b 

= 
II 	ii 	II 	 0 	II 	E 	II 	II 	II 

Växtensnamn 	 . 	< 	 ,+, 	+, ,+ 	 Annirfrning 

Barrtrid och buskar 
Pichtagran 1-VI A-V Tu 10-20 K R 
En 1-Viil A Ku-Tu 0,5-10 L K R 
Sibirisk lärk 1-VII A-P Tu 10-20 L K R 
Gran 1-VII A-V Tu-Ko 15-30 L K R 
Serbisk gran I-IV A-P Tu 4-12 K R 
TalO 1-VILI A Ku-Mä 8-30 L K R 
Bergtall 1-VI A-P Ku-Tu 1-3 R 
Cembratall 1-VII A-P Tu 8-10 K R 
Makedonisk tail I-IV A Tu 6-10 K R 

Lövtrd 
Skogslönn I-V A-V Tu 10-20 - L K R 
Klibbal I-V A-V Tu-Mä 5-10 + 	+ L K R TAI flädvatten 
GrAal I-VII A-P Tu-Mä 3-15 + 	+ L K R 
VArtbjörk 1-Vili A-P Ku-Tu 8-25 + 	- L K R 
Glasbiörk 1-Vifi A-P Ku-Mä 8-20 + 	- L K R TAI flödvatten 
Ask 1-111 A-V Tu-Mä 15-20 L K R 
Asp 1-Viil A Ku-Tu 5-30 + L K R 
Balsampoppel 1-VU A Tu 10-20 K R 	Stark spridningsförmAga 

(Jämtlandspoppel) 
Hägg 1-VilI A-P Tu-Mä 3-12 L K R 
Joister 1-VIil A-P Tu-Mä 2-14 L K R 
Ek I-W A Ku-Tu 10-20 + 	+ L K R 
Silverpil I-IV A-P Ku-Mä 8-15 K R 
SäIg 1-Vili A-P Ku-Mä 3-10 L K R 
Rönn 1-VUI A-P Ku-Tu 4-10 L K R 
Oxelränn 1-VI A Ku 3-10 + L K R 
OxeI 1-VI A Ku 3-10 + L K R 
Skogslind I-V A-P Tu 15-25 L K R 
Parklind I-V A-P Tu 15-20 L K R 
Skogsalm I-V A-V Tu-Ko 15-25 + L K R 

Höga buskar (h >3 ui) 
Ginnalalönn 1-VI A-P Ku-Tu 3-5 - 	 K R 
Rysk Iänn 1-VI A-P Ku-Tu 3-5 K R 
BlAhägg I-V1II A-P Ku-Tu 2-5 L K R 
Sibirisk ärtbuske 1-Viil A Ku-Tu 2-5 + 	 K R 
Korailkomeil 1-VI A-V Tu-Ko 2-3 K R 
Hassel I-V A-V Tu 3-5 L K R 
Häckhagtorn 1-VII A Tu 2-3 L K R Giftiga bär 
Rosentry I-VH A-P Tu 3-4 K R 
Terijoki-knäckepil I-V A-P Tu-Mä 2-4 K R 
Svartde 1-VilI A-P Tu-Mä 2-5 L K 
Korgvide I-V A-P Ku-Mä 2-6 L K R 
Druvfläder 1-VI A-P Ku-Ko 2-3 L K R 
Ungersk syren I-VI1 A-P Tu 2-4 - 	 K R 
Sven 1-VI A-P Tu 2-5 + K R Stark spridningsförmAga 
Skogsolvon 1-VI P-V Tu-Ko 2-4 L K Giftiga bär 

Halvhöga buskar (h = 1-3 ui) 
Svartaronia I-VI A-P Ku-Tu 1-1,5 K R 
Havtorn 1-VI A Ku-Ko 1-3 L 
Blätiy 1-VII A-V Tu-Ko 1-1,5 L K R Giftiga bär 
Olandstok 1-VI A Ku 0,5-1,5 R 
Degbär 1-VII A-V Ku-Ko 0,5-15 	+ + L K R 
Kanelros 1-Vili A-P Ku-Tu 0,5-2 + + L K R Stark spridningsförmäga 
Valamo-ros 1-VI A Ku-Tu 1,5-2 + + 	K R 	Stark 	dningsförrnAga 
Vresros 1-Viil A-P Ku-Tu 0,5-1,5 	+ + + 	L K R Stark spridningsförrnäga 
Pimpineliros 1-yli A Ku 0,5-2 + + 	K R 	Stark spridningsförmga 

Rönaspirea 1-Vili A-P Tu-Ko 1-2 + 	+ K R Stark spridningsförmAga 
Hybridspirea 1-VI A-P Ku-Tu 1-1,5 R 
Kvastspirea 1-VU A-P Ku-Tu 1-1,5 + K R Stark spridningsförmAga 
Snöbär I-V A-V Tu-Ko 1-2 L K R Giftiga bär 
Smällspirea I-V A-V Ku-Ko 1-2 + KR 



() . h :Vb.  
II 	II 	U 

i ii 	II II II ii 
Växtcnsnamn 	 . < > 	+, +, ,+ Anmärkning 

L 	buskar (h <1 m) 
Dvärgbjörk 1-VIil A-V Tu-Mä 0,2-1 + 	L 
Getpors 1-Viil A-P Tu-Mä 0,3-1 L 
Pors 1-VI A-P Tu-Mä 0,5-1 + L 
Björkspirea 1-VI A-P Ku-Tu 0,5 	+ R 
Rosenspirea J-V A-P Tu 0,5-1 	+ R 
Praktspirea I-V A-P Tu 0,5-0,8 	+ R 
Dockros I-IV A-P Tu-Ko 05-1 + 	+ K R 

Maittäckandc vxter, 
PCTCflflT 
Röileka 1-VII A Ku 5-40 + L K R 
Revsuga 1-VI A-V Tu 10-25 + K R 
Daggkäpa 1-VII A-V Tu 20-30 L K R 
Kattfot 1-yli A Ku 10 L K R 
Fagertrav I-V A Tu 10-20 K R 	Ständigt grön 
Mjölon I-Vffl A-P Ku 5 + L 	Ständigt grön 
Hjärtbergenia 1-VI A-V Ku-Tu 25-30 K R 	Ständigt grön 
Fänrikshjärta 1-VI A-V Tu 20-30 K R 
Fjällsippa 1-VII A-P Ku 5-10 L K R Ständigt grön 
Kräkbär 1-VII A-V Ku-Tu 10 + L 	Ständigt 	rön 
Penningbiad 1-VI A-V Ku-Tu 5 + L K R 
Bergormrot 1-VI A-P Ku 25-30 K R 	Ständigt grön 
Gäsört I-V A-P Ku-Tu 5-10 + L 
Äkerbär 1-VII A Ku-Tu 10-20 L K 
Stenhallon 1-VU A-P Ku-Tu 20-30 + L 
Gui fetknopp I-Vfl A Ku 5 L K R Ständigt grön 
Kaukasiskt fetblad I-V A-P Ku 5-15 K R 
Kamtjatkafetblad I-V A-P Ku 10-20 + K R 
Backtimjan 1-VI A Ku 5-10 + L K R 
Vintergröna I-V P-V Tu 10-20 + K R 	Ständigt grön 

iIIIt!ll!IJ1wIIIIfluMuIIIIuhI IItIIi.w 
En hög och brant bankslänt kan mjukas upp med hjälp av pianteringar. 
Gränserna mellan olika beklädnadsmaterial kan likas. mjukas upp med hjilp 
av marktäckande växter och buskar. 
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En hög brobank kräver alltid riklig växtlighet för att intrycket av de domine-
rande konstruktionerna skall bii mjukare. Siänterna kan beskogas. DA slänt-
Iutningen är > 1: 2 bör de beskogade omrdena dessutom förses med gräs 
för förhindrande av erosion. 

4 .jjj 
-- TT: 

¶ 

En brokon med h1sten bör alltid gräsbekläs. 



En sten- eller betongplattsbeklädd brokon accentuerar massiviteten hos den 
höga brobanken. Om siänterna inte kan göras mera längsluttande, pianteras 
siänternas och konernas nedre partier. Om be1ysningsförh.11andena är gynn-
samma, kan pianteringarna pä basis av expertplanering utsträckas även till 
framslänten under t.ex. smala gng- och cykelbroar. 
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Stora betonghälstensklädda ytor utan gräsväxt utgör en dAlig lösning. 

Dt broplatsen befinner sig i skogen, kan dess tätbevuxna randomrden pä 
förhand förberedas för kommande förändringar i växtförhällandena genom 
att man galirar trädbest.ndet. 

Växtbestndet varierar i enlighet med omrädets naturförhällanden och ut-
byggnadsgrad. 1 naturomgivning väljs till pianteringarna arter som före-
kommer naturligt pt omr&det. 1 kulturlandskap kan arturvalet kompietteras 
med parkväxter. Dt man pianerar arturvalet inom trafikstarka omrden, bör 
man ta i beaktande vilka pMrestningar trafiken medför: damm, salt, avgaser 
och plogad snö; dessa faktorer kan iimebära nya krav och begränsningar vid 
utformningen av växfligheten. 



1 stället för gräs kan man använda marktäckande växter och perenner för 
beklädnad av brokonen. Särskilt i karga naturförh.11anden används växtarter 
som bättre kan anpassa sig till naturförh.11andena, t.ex. mjölon, ljung, rölleka, 
kattfot och fetknopp. 1 byggd miljö kan man använda perenner. 

1 likhet med vägarna och broama kräver även pianteringarna underh.11 och 
förbättringar. Underh.11sbehovet och -kostnaderna borde beaktas redan i 
planeringsskedet. 

Närmare anvisningar om skydd av växtligheten, om växtarter, anskaffning och 
plantering av växter samt om dessas växtunderlag kan erh.11as ur följande 
pubiikationer frän vägverket: 

- Vihertöiden yleinen työselitys; TVH 722400 
(Alimän arbetsbeskrivning för planteringsarbeten) 

- Puiden ja pensaiden siirto ja suojelu tienrakentamisessa; TVH 731620 
(Flyttning och skydd av träd och buskar vid vägbygge) 

- Silta ja ympäristö; TVH 723 443 
(Bron och dess omgivning) 

- Puiden ja pensaiden istutus; SILKO 2.931, TVH 730096 
(Plantering av träd och buskar) 



7. Dranering 
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Det är viktigt, att dräneringssystemet för bron och broplatsen fungerar effek-
tivt och därigenom förhindrar skador p. beklädnader, brokonstruktioner och 
pianteringar. Vattuet bör till siut ledas till ett dike eller vattendrag och inte 
in i brobanken. 

Framsläntens beklädnad utsträcks minst 20 cm utanför brons kant för att 
därigenom hindra uppkomsten av erosion i gräsbeklädnad eller planterings-
underlag. Om det behövs, bör ytvattensrännor anordnas vid franisläntens 
kanter. Under stuprännor eller grundavloppsrör som ger rikiiga vatten-
mängder bör man bygga en ytvattensränna eller en dräneringsbrunn. 
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Vattuet frn stuprännan leds till en ytvattensränna. 
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Ytvattensrännorna bör vara tillräckligt stora. Om rännan byts ut mot ett 
ytavloppsrör, biir det möjligt att utforma konerna och siänterna friare och att 
förbättra broplatsens utseende sanit minska underhllskostnaderna. Rännor-
nas och stuprännornas material och ytskikt anpassas till de övriga bro-
konstruktionerna och ytmaterialen. 

Broprojektören pianerar dräneringen av bron och broplatsen. Kostnaderna 
inkiuderas i brobyggnadskostnaderna. 

Ailmänna anvisningar för dränering av broplatsen Aterfinns i vägverkets pub-
likationer SILKO 1.601 och TVH 730095. 

'-: 

Om dräneringen av broplatsen är bristfällig, uppkommer erosionsskador. 



8. Konstruktioner 

För fotgängartrafiken till broplatsen byggs om s. behövs en gAngväg eller 
stigar och trappor. Om det behövs, anordnas en gngförbindelse till stranden 
och längs stranden som en servicestig. 

G.ngvägarnas längdlutning bör vara < 10 %. Branta stigar förses med me!-
lansteg. 

Trappor placeras s att de ansiuter sig väl till terrängen och gngvägarna. 
Trapporna bör tillsammans med brokonstruktionerna och den övriga omgiv-
ningen biida en sammaniiängande heihet. Lämpiiga byggmaterial är tryck-
impregnerat trä eller stock, betong och sten. Trappornas bredd varierar 
enligt antalet användare: 

- bredd = 0,5 m, korta, föga använda trappor 
- bredd > 0,5 m, länga trappor, förses med 0,9 m högt räcke 
- bredd > 1,5 m, lnga trappor, räcke pä Mda sidor 

Branta trappor förses med viloplan. 

Anvisningar för dimensionering och utförande av trappor i broslänten .ter- 
finns i vägverkets pubiikationer SILKO 2.291 och TVH 730096. 
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Länga trappor försedda med viloplan. Pianteringarna är här delvis brist-
fälliga. 



9. Belysning 

53 

Med belysaing av broplatsen avses här främst 

belysning av tunnel eller trafikled under bron samt av dess konstruktioner 

fasadbelysning av bron 

Belysningen av en ging- och cykeltunnel eller en trafilded under en bro är i 
främsta hand en frAga om säkerhet vid användningen. Belysningsarmaturerna 
fästs eller hellre insänks i brons undre yta. Om man önskar kan man vid 
flerspannsbroar placera belysningsarmaturerna i pelarlinjen sA att pelarna 
därigenom accentueras. Belysningen för gAng- och cykelvägar bör fortsätta 
pA enhetligt sätt även inne i tunnein. Särskilt bör lAnga tunniar belysas till-
räckligt även under dagtid. 

Broar över vattendrag, gamia musealt värdefulla broplatser samt broar med 
särskild lokal eller arkitektonisk betydelse kan fasadbelysas frainför alit inom 
tätorter. Med fasadbelysningen kan man betona brons enskilda konstruk-
tioner eller dess totalbild. Arkitektonisk fasadbelysning av en bro bör alltid 
övervägas och pianeras frAn fail till fail. 



10. Uppgörande av pian för broplatsens omgivning 

Di bron ing.r i ett vägprojekt, bör pianeringen av brons omgivning alltid 
ing i pianeringen av vägens omgivning. Pianen för en enskild broplats om-
givning bör till sin kva1itetsniv och karaktär anpassas till bde vägavsnittet 
och landskapet. Härvid bör man dock beakta, att bron landskapsmässigt är 
ett mera krävande objekt än vägen. 

Vid pianeringen av omgivningen kring en broplats bör beaktas och inkiuderas 
följande: 

terrängutformningen tifi de delar som den sträcker sig utanför den i 
broritningarna angivna utformningen. Terrängutformningen franiställs 
antingen med slänt- och lutningsbeteckningar eller med hjälp av höjd-
kurvor. 

- den befintliga växtligheten som skall bevaras jämte eventuella rekommen-
dationer och anvisningar för skötsein av denna 

- ny växtlighet som skall pianteras jämte angivelse av arter, antaa, plant-
storiek och planteringsavstnd 

beklädnader; för stenytorna anges eventuellt ytmönster 

- placeringen av anordningar för dränering och erosionsskydd. Dräne-
ringen anges i broritningen eller i pianen för brons omgivning 

- konstruktioner: trappor och utrustningsdetaljer 

- belysning; belysningsarmaturernas placering 

- vid behov en specificerad arbetsbeskrivning för de avslutande arbetena 

- kostnadskalkyl för de avslutande arbetena, van ingr anordningar för 
vattenavledning utanför sjäiva brokonstruktionen, samt beklädnader och 
pianteringar 

För uppgörandet av en pian över brons omgivning samt för byggövervak-
ningen och serviceanvisningarna ansvarar i regel vägdistriktets landskaps-
vrdsövervakare. 

1 vissa fail kan det vara motiverat, att pianen för brons omgivning görs upp 
av samma projektgrupp som ansvarar för broplaneringen, och att arbetet görs 
av en konsuit i saniräd med iandskapsv.rdsövervakaren. 

Detaljutformningen av broplatsen inverkar även p det kommande under-
h.11et. Valet av en för respektive omrAde lämplig slutlig utformning inverkar 
p servicekostnaderna. Kostnaderna för brons omgivriing inkiuderas i pro-
jektets kostnadskalkyl. 
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Övriga anvisningar med anknytning till broars omgivning ingär i följande 
(finsksprkiga) pubiikationer fr.n vägverket: 

Silta ja ympäristö 	 TVH 723 443 
(Bron och dess omgivning) 

Sillan ja siltapaikan kuivatus 	 SILKO 1.601, TVH 730095 
(Brons och broplatsens dränering) 

Siltapaikan pintavesien ohjauslaitteiden teko 	SILKO 2.651, TVH 730096 
(Utförande av avledningsanordningar för ytvatten pä broplatsen) 

Luiskan pintavesijohdon teko 	 SILKO 2.652, 1'VH 730096 
(Utförande av avloppsledning för ytvatten frän siänter) 

Luiskan pintavesikourun teko 	 SILKO 2.653, TVH 730096 
(Utförande av ränna för ytvatten frän slänt) 

Kivisilmän teko 	 SILKO 2.654, TVH 730096 
(Utförande av dräneringsbrunn) 

Ojitus ja putkitustyöt 	 TYT 1300, TVH 732457 
(Dikning och rördragning) 

Siltapaikan viimeistely 	 SILKO 1.901, TVH 730095 
(Avslutande arbeten pä broplatsen) 

Keilat ja luiskat, kiviheitokeverhous 	 SILKO 2.911, TVH 730096 
(Koner och slänter, beklädnad av krossten 0 400 - 1000 mm) 

Keilat ja luiskat, kivilaattaverhous 	 SILKO 2.912, TVH 730096 
(Koner och siänter, stenplattsbeklädnad) 

Keilat ja luiskat, betonilaattaverhous 	SILKO 2.913, TVH 730096 
(Koner och siänter, betongplattsbeklädnad) 

Keilat ja luiskat, betonikiviverhous 	 SILKO 2.914, TVH 730096 
(Koner och slänter, betongstensbeklädnad) 

Keilat ja luiskat, turveverhous) 	 SILKO 2.915, TVH 730096 
(Koner och siäriter, grästorvsbeklädnad) 

Keilat ja luiskat, nurmiverhous 	 SILKO 2.916, TVH 730096 
(Koner och siänter, gräsbeklädnad) 

Keilat ja luiskat, molskotti- ja sepeliverhous 	SILKO 2.917, TVH 730096 
(Koner och siänter, krosstensbeklädnad 0 4 - 200 mm) 

Keilat ja luiskat, kenttäkiviverhous 	 SILKO 2.918, TVH 730096 
(Koner och siänter, kullerstensbeklädnad 0 150 - 250 mm) 

Keilat ja luiskat, kivikoriverhous 	 SILKO 2.919, TVH 730096 
(Koner och siänter, stenkorgsbeklädnad) 

Keilat ja luiskat, puiden ja pensaiden istutus 	SILKO 2.931, TVH 730096 
(Koner och siänter, plantering av träd och buskar) 

Vihertöiden yleinen työselitys 	 TVH 722400 
(Ailmän arbetsbeskrivning för planteringsarbeten) 

Puiden ja pensaiden siirto ja suojelu tienrakentamisessa TVH 731620 
(Flyttning och skydd av träd och buskar vid vägbygge) 

Luiskan portaan teko 	 SILKO 2.991, TVH 730096 
(Byggande av trappor i broslänten) 

TYT 1800 - Tienrakennuksen yleinen työselitys TVH 732461 
(Ailmän arbetsbeskrivning för vägarbeten) 



Stenplattsbeklädnad 
Smgatstensbek1ädnad 
Storgatstensbeklädnad 
Kullerstensbekjädnad 
Betongstensbeklädnad 
Betongh.1stensbe1dädnad 
Betongplattsbeklädnad 
Betonghälplattsbeldädnad 

800 - 1 000 mk/m2  
800 - 850 mk/m2  
750 - 800 mk/m2  
200 - 300 mk/m2  
110 - 160 mk/m2  
110 - 160 mk/m2  
100 - 120 mk/m2  
100 - 110 mk/m2 

11. Enhetskostnader för de avslutande arbetena 

De genomsnittliga erihetspriserna innefattar underlags-, arbets- och material-
kostnader. 
Prisniv.ns vägbyggnadsindex avser januari 1990 och är 126. 

Växtlighet 
Gräsbeklädriad 1 
Gräsbeklädnad II 
Gräsbeklädnad ifi 
Gräsbeklädnad IV 
Grästorvsbeklädnad 
Gräsbeklädnad + släntgitter 

35 - 50 mk/m2  
20 - 30 mk/m2  
10 - 20 mk/m2  
2 - 3 mk/m2  

60 mk/m2  
120 mk/m2  
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Buskar 
Träd, stamomkrets 
Träd, stamomkrets 
Träd, stamomkrets 
Beskogning 
Perenner 

40 - 70 mk/st 
< 8 cm 	 150 - 250 mk/st 
< 12 cm 	 400 - 600 mk/st 
< 14 cm 	 650 - 	mk/st 

3-6mk/m2  
15 - 30 mk/st 



12. Modeilpianer 

12.1 Bro över vattendrag 

122 Viadukt 

123 Tunne! 
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1 

A 

TECKENFÖRKLARINGAR 

BEFNTUC VAXTUGHEr SOM BEVARAS 

N'rrr TRÄO, ART ENUGT 
\VXTFÖRTECKNINGEN 

GRÄSBEKLÄDNAD, KLASS 

KROSSTENS8EKLADNAO (0 103-200 mm). SIU<O 2.917 

ORONAD 4ROSSTENSBEKLÄDNAO 
(0200-400mm) SILXO2.911 

LOS KROSSTENSBEKLÄDNAD 
(0400-1000 MM). S4J<O 2.511 

REGNVATrEN$RANN,. 	BETONG. SILI<0 2.654 

VAXrFÖRTECKNING 

NAMN 	 PLANT- 	PIANTERINGS- ANTAL 
STORLEK 	AVSTÄND 	ST. 

AO 	ALNUS GLUTINOSA H. 150-200 	ENL RTTN. 	23 
KLIBBAL 

BP 	BETUIAPUBESCENS }4. 150-250 	ENL R(TN. 	11 
GLASBJÖRK 

SE 	SAUX FP.AGIUS 	H. 200-250 	ENL RITN. 	3 
KNÄCKEPIL 

V1D PLANTERINGSARBETENA FÖUES ANV1SNINGARNA 1 DEN ALLMÄNNA 
ARBETSBESKRIVNINGEN FÖR PLANTERINGSAROETEN TVH 722400 SAMT 
PLANTERING AV TRÄO OCH BUSKAR, SILKO 2.931 

MODELLPLAN 1 

12.1 Bro över vattendrag 

SNflTA-A 	 SNITTB-B 

de 
s utformning ansiuts 
'andiinjen 

B 	

NIEMI ERO, vIRDOIS 

PT 3482 	PLV 700-800 
PIAN FÖ BRONS OMGIVNING 

0 	5 	0 	5 	 __________________________________________ 

1 200 

04 90 516 

II 9/ 1 



r;i EP. .3 

p -go 

1'' 	I7-..s.1.-.1,-i 

SNITT B - B TECKENFÖRKLARINR 
PJYTr TsÄD. 	r ENUGT 

® 	VACTFRTECKNINGEN 

SESKOGNING. 	T-924T6L 
ART ENLIOT V#XTFÖRTECKNINGEN 

EII?1 GRÄS8EKLÄDNAD. 

4ROSSTENSSEXLÄDNAD (0100-200 mm), 
SL4O 2.917 

RECNA17ENSRNNA. SILKO 2.653 

VÄXTFÖRTECKNJNG 
NAMN 	 PLANT- 	PLANTERINGS- ANTAL 

STORLEK 	AVSTAND 	sr. 

AVRLJNDN(NG AV SLANTENS 
UNDNING AV 

SLÄNTENS NEDRE 
BP 	BETULA PENDULA 	H. 60-80 C111 	 2 m 	170 

NEDPEK4!TCA5m 	II 	12 	15 12 	13 KANTCA5m 1115 
VÄRTB.JÖRK 

-30- 

BESEOGNIP4G 1 
-30- 	-30- 	 - L 0- 

BES((OGN(NG PP 	PRUNUS PADUS 	H. 200-250 	ENL. PIrU. 	4 1 

'SLÄNTENS LUTNING 
SA 	SORBUS AUCUPARIA (-1.80-150 	1-3m. GRUP- 	65 

RÖNW 	 PEP OM 1-5 ST. 

PA 	PICEA ABIES 	 -1. 30-50 	1 m, GRUPPER 	120 
GRAN 	 OM 3-5 ST. 

030 PLANTERINGSAPBETENA EGUES ANVISNINGARNA 1 DEN ALLMÄNNA 
ARBETSBESKRNNINGEN FÖR PLANTERINGSARBErEN WH 722400 SAMT 
PLANTERNG AV TRÄD OCH BUSKAR. SILKO 2.931 

SA-lO 
BP-30 

PA-I.0 

DRANERINGSBRUNN. 	
-- -. - 

	-- 

510.1<0 2.654 

'r 
/1 

Tft 
SIantininIngen onergk nag. 	 Ä 
Slantens IutnIng pä en Stracka 	_J Cv mlnsi 20 rn 

Grasbehladnadsklass 1 onergk 
vagalanteno graSbekladnad p6 

8 	 en siraosla cv rnlnst 20  

03n 

DETALJ 1 
1:10 	 mm 

Y1\'ATTENSRÄMNA 

0 	5 	10 	 15 	0C 

MODELLPLAN 2 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 

PELTOLA ERO. PALKANE 

MT305 	PLVI150-1185 
1 200 

PLAN FÖR BRONS OMGNING 

00. 	90 601 

R9/1 



123 Tunnel 

SNITTA-A 

 

11u' TECKENFÖRKLAR!NGAR 
NYTT TPÄD. ART ENUOT 
VCTFÖRTECKN INC EN 

_______ NYA BUSKAR. ART-ANTAL 
ART ENLICT VXTFORTECKNING 

_______ GRÄSBEKLADNAD 

J irJIJIII 	BETONOSTEN, H-FÖRBANDSTEN GRA, SILKO 2.917 

t'JVV\ STÖDMUR. BETONGELEMENT 

BELYSNINGSSTOLPE 

REGNVATTENSERUNN OCH 
0 	AVLOPPSLEDNING, SIU(0 2652 

- - — — 	HOJOKURVA 

VÄXTFÖRTECKNINc3 

NAMN 	 PLANT- 	PLANTERINGS- ANAL 
STORLEK 	AVSTÄNO 	ST. 

TRAD 
AP 	ACER PLATANOIDES STAMOMKR. 	ENL RrrN. 	2 

SKOGSLÖNN 	12-14cm 

IV 	TIUA VL)LGAIS 	STAMOMKR. 	ENL RITN, 	4 
PARKUNO 	12-14 cm 

BUSKAR 
RA 	RI8ES ALPINUM 	H. 40-60 cc, 	0,75 m 	215 

OEGBAA 

RP 	ROSA PIMPINEUJ- 	H. 40-60cm 	0.75 m 	90 
FOLIA. PIMPINELL- 
ROS 

Se 	SPIRAZA BETULI- 	H. 20-30 	0,6 m 	40 
FOUA BJÖRK- 
SPIRE,A 

410 PL NTERINGSA ETE14A FOL.JES ANV1SNINGARNA GEN ALLMANNA 
ARBETSBESKRIVNII4GEN FOR PLANTERINGSARBETEN T41•l 7400 SAMT 
PLS2JTERING AV TRÄO OCH BUSKA?. SIU<O 2.931 

 

(1 

-r i j c 

DETALJ 1 
1:20 

A 

.5 	).-__' 
HEORSANOSTEN 198 X 163 X 80 

OLATTA 500 X 500 X 80 

5 	'0 	5 



12.4 Exempel $ kostnadskalkyl 

Kostnadskalkyl för planterings- och sningsarbeten 
Modeilpian 1, bro över vattendrag 
Pianteringar 
IordningsstäJlande av växtunderlaget, piantor saint planteringsarbetet 
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klibbal 
glasbjörk 
knäckepil 

gräsbeklädnad, klass II 

mängd ä-pris pris 

23st 150mk 3450mk 
llst 150mk 1650mk 
3 st 250 mk 750 mk 

4 850 mk 

1180m2 	20mk 	23600mk 

29 450 mk 

garantiskötsel av pianteringarna 2 r 	 1 000 mk 

Totait 	30 450 mk 
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