EXAMENSARBETE
GESTALTNING AV VÄG
SVENLJUNGA KOMMUN
Kommunen ligger i sjuhäradsområdet mot de Småländska skogarna. I kommunen bor cirka 10 450
personer. Det är en naturskön kommun med ca 300 sjöar. Företagarandan har en lång tradition i
kommunen med bland annat en garveri- och textilverksamhet med gamla anor. Idag företräds
kommunen av branscher dels traditionella sektorer och dels av specialistföretag.
UPPGIFT
Kommunen är i start fasen med att börja planera en ombyggnad av Boråsvägen. Vägen är den gamla
huvudleden in i Svenljunga. Vägen är i dag eftersatt och har en del brister. Kommunen vill nu bygga
om vägen så den blir mer attraktiv men också att andra aspekter ska förbättrats så som att bygga
vägen smalare, GC stråk, tydliga övergångar vid cykel och gångstråk m.m. Ombyggnaden av vägen ska
bidra till att hastigheten minskas. Den ska bli mer tillgänglig för gång och cykeltrafikanter.
Kommunen vill nu ha er hjälp med att titta på hur man kan bygga om vägen. Ni kommer att titta på
de tekniska delarna av hur vägen kan formas utifrån gestaltning av vägen men också de tekniska
bitarna med dagvattenhantering. Hur kan man bygga vägen så att den bidrar till de mål som
kommunen har satt upp men också så den blir så bra som möjligt för invånarna och de boende
bredvid vägen.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som har läst väg och vatten, byggteknik eller likande.
Omfattning
Examensarbetet omfattar 30hp masteruppsats.
Ort
Svenljunga
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Sandra Johansson, tel. 0766 – 12 17 53
Ansökan
Maila CV, personligt brev och betyg till ex-jobb@miljobron.se. Skriv tydligt i mailet vilket ex-jobb det
är du söker, ange även om du är intresserad av något av våra andra ex-jobb.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

