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Sammanfattning 

I Stockholm uppstår det problem i trafiksystemet då det till stora delar är överbelastat till och från de 

östra delarna av länet, både på väg- och spårnätet. I och med att stor del av befolkningen måste ta 

sig till andra sidan staden för att komma till jobbet ställer det höga krav på att infrastrukturen 

fungerar väl. Med den starka befolkningstillväxten kommer bristerna som redan finns förstärkas ifall 

inga åtgärder vidtas.  

Behovet av en Östlig Förbindelse är stort och kommer hjälpa till att avlasta de befintliga vägarna och 

skapa ett bättre trafiksystem när den kopplar samman Södra länken och Norra Länken och bildar en 

ringled runt Stockholm. 

Två alternativ har tagits fram, ett alternativ med en sänktunnel som passage av Saltsjön och ett 

alternativ med en bergtunnel som passage av Saltsjön.  

Genom att studera tidigare undersökningar gjorda av Trafikverket och ritningar som WSP tagit fram 

har de två alternativen undersökts och jämförts mot varandra utifrån trafiksäkerhet, vägestetik, 

kostnad och miljö. Resultaten kontrolleras mot krav som Trafikverket ställer på nybyggda vägar. 

Syftet med arbetet är att ta fram fördelar och nackdelar med de olika alternativen för att kunna 

bedöma vilket som är mest fördelaktigt att gå vidare i projekteringen med. 

Undersökningarna visar att båda alternativen håller god standard ur trafiksäkerhet och vägestetik där 

inget alternativ är avsevärt bättre än det andra. 

Största skillnaden mellan alternativen är på kostnad, där bergtunneln är billigare att bygga men 

kommer kosta mer i utsläpp. 

 

 

Nyckelord: Östlig Förbindelse, Trafikverket, sänktunnel, bergtunnel, vägprojektering, trafiksäkerhet, 

vägestetik, linjeföring. 

  



 

 
 

  



 

 
 

Abstract 

In Stockholm there is a problem with the traffic system, since it is heavily overloaded at the eastern 

part of the county, both on the road and rail networks. As a large part of the population has to go to 

the other side of the city to get to work, there is a high demand for the infrastructure to operate 

well. With the strong population growth, the existing deficiencies will be intensified if no action is 

taken. 

The need for an Östlig Förbindelse is great and will help unload existing roads and create a better 

traffic system when linking the Södra Länken and Norra Länken and forming a ring road around 

Stockholm. 

Two options have been developed, an alternative with an immersed concrete tunnel as a passage of 

Saltsjön and an option with a rock tunnel as a passage of Saltsjön. 

By studying previous investigations made by the Swedish Transport Administration and drawings 
produced by WSP, the two options have been investigated and compared to each other based on 
road safety, road aesthetics, cost and environment. The results are checked against requirements 
imposed by the Trafikverket on newly built roads. 
 

The purpose of the report is to identify the advantages and disadvantages of the various options in 

order to assess which one is most beneficial to proceed with the projection with. 

The studies show that both options maintain a high standard of road safety and road aesthetics 

where no alternative is significantly better than the other. 

The biggest difference between the options is at cost, where the rock tunnel is cheaper to build but 

will cost more in emissions. 

 

 

Keywords: Östlig Förbindelse, Trafikverket, immersed concrete tunnel, rock tunnel, road projection, 

roadworthiness, road aesthetic, alignment. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Idag finns det ca en miljon arbetsplatser i Stockholms län där två tredjedelar ligger norr om 
Saltsjö-Mälarsnittet, men där bor bara ungefär hälften av länets arbetsföra befolkning. 
(Trafikverket [TRV], 2018) 
Den obalansen ställer höga krav på att infrastrukturen fungerar väl så att ett stort antal 
människor kan färdas över Saltsjö-Mälarsnittet. 
 
I dagsläget är tillgängligheten inte tillräcklig varken för kollektivtrafiksystemet eller 
vägtrafiksystemet till och från de östra delarna av länet (Stockholm, Nacka, Värmdö, Lidingö) då 
trafiksystemet till stora delar är överbelastat, både på väg- och spårnätet. I och med den starka 
befolkningstillväxten i dessa områden kommer de brister som redan finns idag i trafiksystemet 
förstärkas om det inte vidtas några åtgärder. 
 
Behovet av alternativa vägar över Saltsjö-Mälarsnittet har varit känt sedan länge, redan 1992 i 
Dennisöverenskommelsen fanns ett förslag på en förbindelse mellan Södra och Norra länken. 
Nu är frågan åter aktuell och Trafikverket genomförde 2013-2014 tillsammans med 
Trafikförvaltningen, Länsstyrelsen och berörda kommuner en studie för regionen och då var 
Östlig Förbindelse en åtgärd för att öka vägsystemets kapacitet. (TRV, 2018) 
WSP har sedan fått uppdraget att ta fram väg- och järnvägsplan, systemhandlingar och underlag 
för tillståndsansökningar. 
 
Två olika förslag har tagits fram för passage av Saltsjön, där alternativen består av en bergtunnel 
och en sänktunnel. 
Alternativ bergtunnel består av en djupt gående sträcka helt i bergtunnel som måste komma ner 
på en säker nivå under bergöverytan. Sträckan får en total längd på ca 7,75 km från Sickla och 
Södra Länken till Värtan och Norra Länken. 
Alternativ sänktunnel består av en sänktunnel som passage av Saltsjön och behöver inte gå lika 
djupt som bergtunneln då sänktunneln går genom sjöbotten, lösningen ger en kortare sträcka 
med total längd på ca 6,25 km från Sickla och Södra Länken till Värtan och Norra Länken. 
(TRV, 2018) 
 
I rapporten kommer de olika alternativen benämnas som bergtunnel och sänktunnel.  
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Figur 1.1 Plan och profilritning sänktunnel 

  

 
Figur 1.2 Plan och profilritning bergtunnel 

 

1.2 Målformulering 

 
Målet är att efter genomfört arbete kunna bedöma vilket alternativ som är mest lämpligt att gå 
vidare med i projekteringen. 
Arbetet innefattar tre olika parametrar som undersöks, säkerhet, vägestetik samt kostnad och 
miljö. Att slutföra varje parameter är delmål under projektets gång. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att ta fram tillräckligt mycket underlag, för- och nackdelar med hur de två alternativen 
skiljer sig åt för att kunna göra en god bedömning om vilket av dem som är mest fördelaktigt. 
Frågeställningarna som ligger som grund till denna rapport är: 
 

 Vilket alternativ ger den lägsta kostnaden? 

 Vilket alternativ ger säkrast körning? 

 Hur kan vägen utformas så att den uppfyller Trafikverkets krav samt ger en bekväm körning? 

 Hur påverkar de olika alternativen miljön och omgivningen? 
 

1.4 Avgränsningar 
 

Projektet Östlig Förbindelse är mycket stort och för att arbetet ska motsvara omfattningen av 
examensarbetet görs vissa avgränsningar. Arbetet är avgränsat till att till största del handla om 
delar och områden som undervisats på under vår utbildning på KTH. 
 
Hela projektet Östlig Förbindelse omfattar både väg och spårväg, men i detta arbete undersöks 
endast vägdelen.  
De geotekniska egenskaperna har en stor inverkan på vägtunnlarna, men dessa kommer inte att 
beaktas då arbetet enbart fokuserar på själva vägsträckan.  
 
Sträckan kommer att gå mellan två trafikplatser, men endast sträckan där emellan kommer 
undersökas och inte själva trafikplatserna. 

 
Eftersom sträckan kommer att gå i en tunnel baseras stor del av projektet på själva 
tunnelkonstruktionen. Men konstruktionen är inget som examensarbetet kommer att fördjupas 
i. 
 
Eventuella riskanalyser som behöver göras för att säkerställa säkerheten i tunneln kommer inte 
att utföras. 
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2. Metod 

2.1 Material 
Till största del utgörs materialet till detta arbete av information hämtat från Trafikverket som 

gjort förundersökningar till projektet och sammanställt resultatet i flera dokument och PM. 

WSP har utifrån dessa förutsättningar gjort ett eget internt PM och tagit fram ritningar som 

använts för att läsa på och få en ökad förståelse om projektet. 

2.2 Mätningar 
Eftersom arbetet går ut på att jämföra framtagna förslag kommer det mesta av underlaget till 

undersökningarna hämtas från ritningarna där de två alternativens linjeföring, vägens 

utformning, visas. 

Värdena och beräkningar som utförs utifrån dessa ritningar kommer sedan att jämföras och 

analyseras jämtemot de krav som ställs på nybyggda vägar. 

2.3 Intervjuer 
Vid problem eller frågor kommer vi ta hjälp av personal på avdelningen där vi sitter under 

arbetets gång alternativt andra avdelningar på WSP med bra kunskap om just det området 

problemen gäller. 

2.4 Styrkor och svagheter med vald metod 
Då projektet Östlig Förbindelse fortfarande är i ett tidigt skede kan mycket ändras innan 

projekteringen är färdig. Därför kan det i framtiden visa sig att uppgifter och resultat i denna 

rapport är felaktiga då de kommer bygga på gammalt material. 

Arbetet baseras mycket på tidigare utredningar i projektet, därmed bygger reliabiliteten för 

arbetet på att dessa uppgifter stämmer. 
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3. Nulägesbeskrivning 
 

WSP är en världsomfattande koncern som efter bland annat sammanslagning med det 

kanadensiska bolaget GENIVAR och förvärvningen av det amerikanska företaget Parsons 

Brinckerhoff är ett av de största teknikkonsultföretagen i världen. Koncernen består totalt av 

närmare 42 000 medarbetare utspridda på 550 kontor i 40 länder, varav 4 000 medarbetare i 

Sverige på ett 50-tal kontor. (WSP, hämtad 2018-05-12, https://www.wsp.com/sv-SE/vilka-vi-ar)  

Med global expertis kan WSP erbjuda kunder den senaste kunskapen och teknikerna med många 

referensobjekt sedan tidigare. Företaget arbetar med att utveckla kreativa och hållbara tekniska 

lösningar för att bygga framtidens samhälle. Några av de områden WSP arbetar inom är väg och 

järnväg, broar, luft- och sjöfart, industri och vattenanvändning. 

WSP väg och mark där detta arbete genomförts arbetar med små och stora projekt, både för väg 

och spår. Avdelning har kompetens inom bland annat vägprojektering, trafiksäkerhet och 

underhåll.

https://www.wsp.com/sv-SE/vilka-vi-ar
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Säkerhet 

4.1.1 Sikt 
Definitioner: 
Olika siktkrav ställs beroende på vilken typ av trafiksituation som gäller, som att kunna stanna 
innan eller undvika ett hinder och att kunna passera fordon vid omkörning. 
Följande trafiksituationer behandlar Trafikverkets krav på vägar och gators utformning [VGU] på 
sträcka: 

 
Stoppsikt: 
Den erfordrade sträckan för att ett fordon ska hinna stanna innan ett hinder. 

 
Dubbel stoppsikt: 
Den erfordrade sträckan för att mötande fordon ska hinna stanna innan de möts. 

 
Omkörningssikt: 
Den erfordrade sträckan för att ett fordon ska kunna passera ett annat fordon i filen för mötande 
trafik. 

 
Östlig Förbindelse består av två separata tunnelrör, ett åt varje riktning och därför behöver 
varken dubbel stoppsikt eller omkörningssikt tas i beaktning då ingen mötande trafik 
förekommer. Därmed dimensioneras vägen endast för stoppsikt. 
 
Standarder: 
God standard: 
En förare som kör tillåten hastighet och har en reaktionstid på 2 sekunder måste bromsa relativt 
hårt på våt vägbana för att hinna stanna inför ett 0,2 meter högt plötsligt hinder, på en väg med 
horisontalkurva samt lång konvex vertikalkurva. 
 
En förare med samma förutsättningar men som kör 10 km/h fortare än tillåten hastighet måste 
bromsa kraftigt och utnyttja hela det dimensionerande friktionstalet för våt vägbana för att hinna 
stanna inför hindret. En hård inbromsning som bara är möjlig vid sommarväglag. 

 
Mindre god standard: 
En person som kör tillåten hastighet och har en reaktionstid på 2 sekunder måste bromsa 
hårdare än vid god standard och utnyttja hela friktionstalet. 
 
En förare med samma förutsättningar som kör 5 km/h fortare än tillåten hastighet måste bromsa 
kraftigt och utnyttja hela det dimensionerande friktionstalet för att hinna stanna inför ett hinder. 
 
Låg standard: 
En förare som kör tillåten hastighet och har en reaktionstid på 2 sekunder måste bromsa mycket 
kraftigt och utnyttja hela det dimensionerande friktionstalet för att hinna stanna inför ett hinder. 
För att klara en sådan situation vid vinterväglag krävs det att föraren håller betydligt lägre 
hastighet. (Vägverket [VV] VGU, 2004) 
 

 

 



 

10 
 

4.1.2 Lutningar 
När lutningar på vägar dimensioneras ur säkerhetsperspektiv, görs det främst utifrån att få god 
vattenavrinning samt att fordonen ska kunna hålla sig på vägen vid vinterväglag. De lutningar 
som dimensioneras är längslutning samt tvärfallslutning.  

 
Tvärfallslutning: 
Tvärfallslutning är vägens lutning i sidled där det finns två typer av tvärfall. De två olika typerna 
är skevning och bombering. 

 
Figur 4.1 Skevning och bombering (Wengelin, 2010, s. 43) 

 
Bomberingen används främst under raksträckor för att avleda vatten till sidan om vägen. 
Mittpunkten kan antingen vara under fordonet om vägen endast har ett körfält. Vid exempelvis 
två körfält hamnar mittpunkten mellan två körfält. 
Skevning används vid kurvor, då avleds eventuella vattenmängder till en och samma sida av 
vägen. Skevning används i kurvor av estetiska skäl för en bekvämare körupplevelse. 
Ur säkerhetsperspektiv dimensioneras tvärfallslutningar till största del för att få en god 
vattenavrinning. Vid för små lutningar riskerar vattenmängder att samlas på vägen vilket medför 
en risk för vattenplaning. Vid för stora lutningar riskerar fordonen att glida av vägen vid halt 
väglag samt låg hastighet, exempelvis vid köbildning. 

 

4.1.3 Krängningsrisk och vältrisk i kurva för tung trafik 
På vägar där det kommer att färdas en stor andel tung trafik är det viktigt att linjeföringen även 
är utformad för dessa fordon. Johan Granlund på WSP har 2016 tagit fram en rapport som 
handlar om krängningsrisk i kurva för tungtrafik. Då fordonen är längre, högre och tyngre skapas 
en ökad sladdrisk samt vältrisk. 
Om lastbilar på ett säkert sätt ska kunna färdas genom Östlig Förbindelse krävs det att de två 
linjeföringarna har godkända radier samt lutningar utifrån beräkningar som är framtagna i 
rapporten. Det är kurvornas skevning samt kurvradie som undersöks. 

 

4.1.4 Stigningsfält och omkörningsfält 
Enligt trafikverket gäller följande:  

Stigningsfält avser extra körfält i backar placerad till vänster om det ordinarie körfältet i 
stigningens riktning. Stigningsfält underlättar omkörning i backen och ger bättre framkomlighet 
över en längre sträcka genom att köer upplöses vid eventuell köuppbyggnad. Omkörningsfält 
avser extra körfält under en begränsad sträcka för att man ska kunna utföra en omkörning. Sker 

på relativ plan mark. (TRV VGU, 2004, s.107) 
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4.1.5 Tumregler 
Nedan förklaras ett par tumregler att tänka på vid utformning av vägar: 

(A. Wengelin, personlig kommunikation, september, 2017) 

Omfamningsprincipen: 

När en horisontalkurva går över ett krön eftersträvas att kurvan startar innan krönet och 

fortsätter över för att föraren ska kunna förutse hur vägen fortsätter efter krönet. 

10:1-regeln: 
Vid krön önskas vertikalkurvan vara 10 gånger större än horisontalkurvan för bekväm körning. 

 
5:1-regeln: 
Vid svacka önskas vertikalkurvan vara 5 gånger större än horisontalkurvan för bekväm körning. 

 
Skevningsövergång i lutning: 
För att undvika vattenplaning placeras skevningsövergångar i partier med längslutning på vägen. 

 

4.1.6 Säkerhetskrav 
Denna punkt i rapporten handlar om generella krav vid vägtunnlar för att ge förståelse över vad 

som skiljer sig jämtemot vägprojektering ovan jord. 

Körfält: 

Är tunneln längre än 500 meter ska det vara lika många körfält utanför som inne i tunneln.  
Framför tunneln ska förändring av antalet körfält om möjligt avslutas på ett avstånd innan 
tunnelns infart som motsvarar den sträcka ett fordon färdas på 10 sekunder vid högsta tillåtna 
hastighet. 
Sträckan gäller även efter tunnelns utfart, där antalet körfält inte får minskas inom samma 
avstånd som ovan så länge det är geografiskt möjligt. 
(Transportstyrelsens författningssamling [TSFS], 2015) 
 

Brand: 

 

I en tunnel som består av en sänktunnel där risken finns för översvämning vid brand ska 

bärförmågan verifieras genom provning eller beräkning för brandlast. Brandlastens varaktighet 

ska vara minst 180 minuter. 

Ingen verifiering av bärförmågan vid brand krävs ifall det bärande huvudsystemet för tunneln 
består av berg. 
Vid brand ska tunnelns inklädnadssystem kunna motstå brandpåverkan under hela tiden som 
krävs för utrymning och räddningsinsats. Tiden för detta bör vara minst 60 minuter. (TSFS, 2015) 
 
Säker plats: 

 

Ett utrymme där trafikanter kan söka skydd under eller efter en utrymning, utan någon utgång 

som leder till ett tunnelrör där en olycka har inträffat. Kan vara både inne i eller utanför tunneln 

och ska ge tillfälligt skydd mot livshotande faror. (TSFS, 2015)  

 



 

12 
 

Dränering: 

 

I en tunnel där transport av farligt gods är tillåtet ska det finnas dräneringssystem som kan leda 

bort giftiga och brandfarliga vätskor genom avloppsbrunnar eller andra anordningar. Detta ska 

förhindra att vätskorna eller brand sprids i tunnelröret eller mellan tunnelrören. (TSFS, 2015) 

Utrymning: 

 

I tunnlar längre än 500 meter ska utrymningsvägar finnas så att trafikanter själva kan ta sig ut ur 

tunneln vid olycka. Avståndet mellan dessa får inte överstiga 500 meter och ska utformas som 

utgångar ut i det fria eller tvärtunnlar mellan tunnelrören. (Sänktunnel 489m) 

Är avståndet över 200 meter ska gränsvärden för kritiska förhållanden fastställas och de får inte 
överskridas under tiden som krävs för utrymning. 
 
Är det inte möjligt för personer med nedsatt rörlighet att på egen hand utrymma ska det finnas 
en säker plats i utrymningsvägen där det ska vara möjligt att ringa från en hjälptelefon och finnas 
högtalare till informationsmeddelanden. 
 
I tunnlar med två eller fler körfält ska det på båda sidor av tunnelröret finnas en minst 0,8 meter 
bred gångbana för utrymning vid olyckor. Detta krav är inte nödvändigt ifall det finns en vägren 
eller annan körbar yta med samma bredd som kan användas istället. (TSFS, 2015) 
 
Räddningstjänst: 

 

I tunnlar längre än 500 meter och med mer än ett tunnelrör ska räddningsfordon kunna ta sig 

mellan körbanorna i när anslutning till tunnelmynningarna, detta kan ske över mittremsan, på en 

tvärgående väg eller vid en trafikplats. 

I de tunnlar ska det finnas tvärförbindelser som räddningstjänsten kan använda på ett avstånd 
mellan varandra på högst 1 500 meter. (TSFS, 2015) 

 
Belysning: 

 

Anordningen av belysning ska ge tillfredsställande sikt åt trafikanter dygnet runt inne i tunneln 

och vid infart. 

Vid avbrott i strömförsörjningen ska reservbelysning finnas för att ge tillräcklig sikt åt trafikanter 
så de kan köra ut ur tunneln. 
Vägledande utrymningsljus ska finnas i tunnlar för att underlätta utrymning till fots, de får sitta 
högst 1,5 meter över marken och ska fungera i minst 60 minuter vid avbrott i strömförsörjningen. 
(TSFS, 2015) 

 
Vattenförsörjning: 

 

I tunnlar längre än 500 meter ska brandposter finnas med högst 250 meters avstånd mellan 

varandra inne i tunneln och ska anordnas nära tunnelmynningarna. Bör placeras i anslutning till 

utrymningsvägar i tunneln. (TSFS, 2015) 
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Vägmärken: 

 

Vägmärken och andra anordningar som upplyser trafikanter om alternativa vägar vid avstängning 

ska finnas uppsatta i tunneln. (TSFS, 2015) 

Övervakning: 

 

Är tunneln längre än 3 000 meter och med ett större trafikflöde än 4 000 ska tunneln ha en 

trafikledningscentral. Därifrån övervakas och hanteras den information som kommer in 

angående trafikläget, vid hinder eller olyckor är det trafikcentralens uppgift att informera 

trafikanter och styra trafiken. 

Har tunneln en trafikledningscentral ska det finnas system för både tv-övervakning och 
automatisk upptäckt av olyckor. (TSFS, 2015) 

 
Stängning av tunneln: 

 

Tunneln ska vid allvarliga olyckor eller tillbud omgående kunna stängas för trafik. Trafiken ska då 

ledas om så att fordon som inte berörs av händelsen ska kunna lämna tunneln så fort som 

möjligt. 

Trafiksignaler ska finnas innan alla tunnelmynningar för att kunna stänga tunneln vid en 
nödsituation, signalerna ska kunna manövreras både på plats och fjärrstyras av 
trafikledningscentralen.  
Trafiksignaler och andra anordningar inne i tunneln bör sitta med högst 1 000 meters avstånd. 
(TSFS, 2015) 

 
Kommunikation: 

 

För att räddningstjänst ska kunna använda sin egen kommunikationsutrustning ska det finnas 

radiotäckning i tunnlar som är längre än 500 meter. (TSFS, 2015) 

 

Strömförsörjning och elkretsar: 

 

Reservströmkällor för att säkerställa att säkerhetsutrustning till utrymning fungerar under tiden 

som krävs för utrymning ska förses i tunneln. 

Elkretsar ska utformas så att lokala fel orsakade av exempelvis brand inte påverkar närliggande 

oskadade kretsar och säkerhetsfunktioner. (TSFS, 2015) 

 

4.2 Kostnad och miljö 

4.2.1 Successivmetoden 
Successivmetoden är en metod som utvecklades av Steen Lichtenberg med målet att skapa en 

trolig bild av projekt där framtiden alltid anses vara osäker. Metoden går ut på att använda 

erfarenheter från flera projektmedlemmar och sannolikhetslära för att ge en trolig bild av ett 

projekt. Genom att varje medlem bedömer risker för projektet bryts sedan de viktigaste riskerna 

ned i mindre delar för att på så sätt kunna identifiera och minimera kritiska moment. (Lövgren & 

Al Abdi, 2010) 
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4.3 Estetik 

4.3.1 Allmänt 
Vid vägprojektering utgår man främst utifrån trafiksäkerhet. Genom att även dimensionera efter 
estetiska aspekter framställs en väg som blir bekvämare att färdas på. En väg som är bekvämare 
att färdas på upplevs även säkrare. 
Det som främst bör undersökas är olika lutningar längs med sträckan samt dess övergångar. 

 

4.3.2 Tvärfallslutning ur estetiskt perspektiv 
När en bil åker i en kurva skapas friktion mellan däck och ytskikt. Beroende på vägens lutning och 
fordonets hastighet kommer friktionstalen förändras. Vid stora friktionstal krävs mer av föraren 
för att stanna kvar på vägen. 
Kommer ett fordon med hög hastighet in i en kurva ökar friktionstalet, friktionstalet får ett ökat 
positivt värde. Vid lägre hastighet ökar friktionstalet negativt, friktionstalet får ett ökat negativt 
värde. Man kan dimensionera tvärfallslutningen efter så kallad frihandsstyrning.  
Vilket avser vilken lutning en vägsträcka med en viss hastighet måste ha för att friktionen ska 
vara 0. 
 
Eftersom Östlig Förbindelse kommer vara högt trafikbelastad är det lämpligt att utgå från att 
hastigheten ofta kommer att vara lägre än hastighetsbegränsningen. Ett bra mått att utgå från är 
att det ska vara frihandsstyrning vid 60-70% av hastighetsbegränsningen. (Wengelin, 2011) 

  
I VGU 2015 finns tabeller som anger vilka lutningar man bör ha i tvärfallet utifrån vissa 
hastigheter. 
Men de är väldigt generella och för att få ut bästa möjliga lutningar bör dimensionering istället 
tillämpas genom att ta fram tabeller med olika tvärfallslutningar som är dimensionerande utifrån 
frihandsstyrning vid olika utgångshastigheter. 
 

4.3.3 Utjämningssträcka, klotoider och skevningsutjämning 
Vägsträckan kommer att vara indelad i mindre delar med olika kurvor och raksträckor. 

Delsträckorna, framförallt vid de olika kurvorna, kommer ha olika tvärfallslutningar, 

radiestorlekar och riktningar. För att få bekväma övergångar mellan dessa element behövs 

klotoider samt skevningsövergångar. Klotoider används vid övergång mellan två olika cirkelbågar, 

där klotoiden agerar som en utjämningskurva. 

Skevningsutjämning används för att få en mjuk övergång mellan två olika tvärfallslutningar. 

 
 

 

Figur 4.2 Klotoid (Wengelin, 2010, s. 9) 
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Figur 4.3 Skevningsutjämning (VV VGU, 2004, s. 79) 

Klotoid: 

Klotoid är en cirkelbåge med en linjär ändring av riktningen.  
”Till utseendet påminner klotoiden om en gammaldags klockfjäder. Den är en spiralformad 

kurva, som kontinuerligt genomlöper alla positiva och negativa krökningsvärden, inklusive noll.” 

(Wengelin, 2011, s.8) 

 
Figur 4.4 Klotoid (Wengelin, 2011, s. 9) 
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Skevningsutjämning: 

 
Skillnader i tvärfall mellan linjeföringselement ska utjämnas längs en 
skevningsutjämningssträcka. Skevningsutjämningen görs genom att vägbanan vrids runt en 
längsgående axel, vridaxeln. Denna sammanfaller normalt med profillinjen, se FIGUR 8-1. 
Vridaxelns läge på vägbanan bestäms av kraven på 
 • vattenavrinning 
 • körkomfort  
• estetik/optisk ledning. (VV VGU, 2004, s. 74) 

 
(VV VGU, 2004, s. 74) 

 

 
Figur 4.5 Rotationsaxel (VV VGU, 2004, s. 41) 
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5. Genomförande 
Denna del av rapporten beskriver tillvägagångsättet genom hela arbetet, från förstudier till 

slutsatser, de valda metoderna innan arbetet påbörjades kunde genomföras som planerat. 

5.1 Information från befintliga förstudier 
Information kring projektet i helhet studeras samt lagras, vilka förutsättningar antas projektet ha 
under förstudien samt vilka olika alternativ för resultat är framtagna.  
Information från en mängd förstudier som skrivits av enskilda parter studeras.  
Även områden som inte berör examensarbetet studeras då de kan vara en påverkande faktor för 
olika delar av projektet.  
Det medför att en bred synvinkel för projektet skapas. 

 

5.2 Befintliga ritningar 
Ritningar från trafikverkets förstudie studeras, projektets geografiska läge samt ritningar för de 
alternativa linjeföringarna studeras. Data från ritningarna dokumenteras för kommande 
beräkningar samt sammanställande. 

 

5.3 Litteratur 

Dokument från bland annat Trafikverket samt studentlitteratur studeras, vilka olika krav och råd 
finns för vägutformning. Krav och råd som eftersträvas för att få en säker samt estetisk tilltalande 
väg. De olika kraven och råd beskrivs genom text, tabeller och formler. 
De formler och tabeller från Trafikverket används framförallt för att för att kunna skapa en 
optimal linjeföring. 

 

5.4 Undersökning av befintliga alternativ 
Genom tidigare insamlad data kan undersökningar av de olika alternativen genomföras. Den 
dokumenterade informationen från befintliga ritningar och förstudien undersöks med hjälp av de 
krav och råd som är framtagna. 
Finns det brister i den totala sträckan eller i någon delsträcka upptäcks det genom dessa 
undersökningar. Om så är fallet korrigeras det via ritning eller motivering genom text.  

 

5.5 Beräkningar 
Genom den insamlade datan kan beräkningar utföras. Dessa beräkningar utnyttjas för att 
beräkna fram bland annat olika lutningar och övergångar. Vägsträckorna för de olika alternativen 
delas upp i mindre delsträckor där beräkningar utförs. Eftersom en viss sträcka inte är konstant i 
dess utformning krävs olika lösningar längs denna sträcka.    
De kalkyler som utförs täcker alla delar som undersöks i examensarbetet. 
Finns det brister i beräkningarna kan sträckan behövas korrigeras, alternativt att andra metoder 
används för skapa ett attraktivt resultat.  
 

5.6 Jämförelse mellan alternativen 
De alternativa linjeföringarna sammanställs utifrån en rad punkter inom områdena säkerhet, 
estetik, miljö och kostnad.  
Eftersom alternativen skiljer sig i utformning blir det skillnader som skapar både för och 
nackdelar inom respektive område. 
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6. Resultat 

6.1 Säkerhet 

6.1.1 Sikt 
Vid beräkning av sikt i tunnel varierar resultatet beroende på avståndet mellan de yttre körfälten 

och tunnelväggen. I detta projekt skiljer sig det avståndet vilket medför olika resultat för vänster 

och högerkurvor. 

Siktavståndet fås fram genom beräkning med följande formel: (Wengelin, 2010, s. 57) 

  

R är vägens horisontalradie och hämtas ur planritningen där varje kurvradie visas. S är 

siktavståndet som beräknas och a är avståndet till närmaste skymmande kontur, tunnelväggen. 

a räknas från mitten av höger körfält vid högerkurva och mitten av vänster körfält vid 

vänsterkurva till tunnelväggen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2 Sektionsritning en riktning 

Figur 6.1 Illustration över sikt (Wengelin, 2010, s. 57) 
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Tabell 6.1 Tabell över radier som används i projektet 

Radie (m) Sikt högerkurva (m) Sikt vänsterkurva (m) 

7980 551 419 

3000 338 257 

1800 262 199 

1500 239 182 

1200 214 162 

1000 195 148 

800 175 133 

700 163 124 
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6.1.2 Minimiradier 
Horisontalradier: 

Vid beräknande av horisontella minimiradier används en enkel överslagsformel som enbart tar 

hänsyn till vägens hastighetsgräns. (Wengelin, 2010, s.56) 

  

Vid hänsyn till vägens hastighetsgräns används 80 km/h. Minimiradien blir 320 m. 

Vertikalradier: 

Vertikalradierna består av antingen konkava eller konvexa kurvor. Värdena i tabellerna nedan är 
hämtade ur profilritningarna för de båda alternativen. 
 

Tabell 6.2 Vertikalradier för sänktunneln 

Typ Radie (m) 

Konkav 5 000 

Konkav 10 000 

Konvex 10 000 

Konkav 20 000 

 

Tabell 6.3 Vertikalradier för bergtunneln 

 

 

 

 

 

 

  

Typ Radie (m) 

Konkav 15 000 

Konkav 5 000 

Konvex 10 000 

Konkav 20 000 
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6.2 Kostnad och miljö 

6.2.1 Totalkostnad 
Sänktunnel: 

Trafikverket genomförde 2015 en successiv kalkyl för sänktunneln där kostnadsberäkningarna, 

där det var möjligt, baserades på kostnader från Norra Länken. Med tillgänglig kunskap och 

förutsättningar uppskattades den sannolika totalkostnaden till ca 20,5 Mdkr, en kostnad som har 

lika stor chans att underskridas som överskridas. En kostnad på ca 22,2 Mdkr kommer med 85 % 

sannolikhet underskridas. 

 

Figur 6.3 Kostnadsberäkning sänktunnel (TRV, 2016, s. 15) 
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Bergtunnel: 

Trafikverket genomförde 2014 en successiv kalkyl, uppdaterad 2015 för bergtunneln där 

kostnadsberäkningarna, där det var möjligt, baserades på kostnader från Norra Länken. Med 

tillgänglig kunskap och förutsättningar uppskattades den sannolika totalkostnaden till ca 17,7 

Mdkr. Kostnaden har lika stor chans att underskridas som överskridas, en kostnad på ca 19,0 

Mdkr kommer med 85 % sannolikhet underskridas. 

 

Figur 6.4 Kostnadsberäkning bergtunnel (TRV, 2016, s. 17) 

6.2.2 Risker i byggskedet 
Sänktunnel: 

Största risken med sänktunneln är att få den på plats då vattnet är strömt och det är dålig sikt på 

det djupet samtidigt som båttrafiken inte får störas utan ska kunna flyta på som normalt. Uppstår 

problem i det skedet är risken stor att både kostnad och tid ökar avsevärt. 

Delar av de muddermassor från sjöbotten där sänktunnelns ränna kommer placeras är troligtvis 

kraftigt förorenade. Detta kan innebära att de måste gå till deponi istället för att omplaceras 

längre ut i Saltsjön, beroende på hur förorenade de är. (TRV, 2016) 

Bergtunnel: 

Största risken med bergtunneln är ifall bergkvaliteten skulle vara sämre än förväntat och frysning 

av berget krävs. En åtgärd som riskerar att öka både kostnaden och tiden för arbetet.  
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6.2.3 Utsläpp 
För att räkna ut hur mycket mer koldioxid fordonen släpper ut på den 1,5 km långa sträcka som 

bergtunneln är längre än sänktunneln görs några antaganden. Beräkningarna är gjorda utifrån en 

normalstor bil som släpper ut ca 190 gram koldioxid per kilometer (Utsläppsrätt, hämtad 2018-

05-22, http://www.utslappsratt.se/berakna-utslapp). Antal fordon som passerar under 

maxtimmarna är uppskattat från en trafiksimuleringsmodell och är endast till för att ge en 

generell bild över trafikläget. Från modellen utläses att 9050 fordon passerar under 

maxtimmarna, för att uppskatta dygnstrafiken multipliceras maxtimmens värde med tio. (R. 

Sundström, personlig kommunikation, 4 maj, 2018) 

 

Resultatet blir att trafiken i bergtunneln kommer släppa ut 9414 ton mer koldioxid än 

sänktunneln per år. 

 

   

Figur 6.5 Prognos över trafikflöde 2040 (M. Wärnhjelm, personlig kommunikation. 4 maj, 2018) 

   

6.2.4 Intrång på Djurgården 
Eftersom de två alternativen passerar saltsjön på olika ställen skiljer sig omfattningen på 

intrånget som behöver göras på Nationalstadsparken på Djurgården. 

Bergtunneln som går runt Djurgården gör inget intrång under byggtiden men för sänktunneln 

kommer det behöva göras arbeten på Djurgården. Området som kommer behövas bedöms till 

minst ca 50x100 m vid anläggande av tunnelpåslag. Efter byggtiden för sänktunneln kommer 

marken att återställas tillbaka till nuvarande skick, däremot kommer viss påverkan på berghällar 

och träd inte kunna undvikas. (TRV, 2016) 

http://www.utslappsratt.se/berakna-utslapp
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6.3 Estetik 
Bilaga 1 och 2 visar nummer för tilldelade delsträckor av respektive tunnelsträcka. 

6.3.1 Klotoidberäkningar 

 

Klotoider 
 

 

 
k=sidorycket 
V=hastighet 
A=klotoidparametern 
 

 
Figur 6.6 Formel för klotoidberäkning (VV VGU, 2004, s. 64). 

 
Radiekombination i bergtunneln: 
Tabellen nedan visar vilken minimi klotoidlängd som övergångar blir tilldelade efter klotoidformeln, 
figur 6.8. “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 1. “Radieövergång” visar 
radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker. 
 
Tabell 6.4 Övergång för cirkelbågar i samma riktning 

Del av sträcka Radieövergång Klotoidsträcka 

3 och 4 800-1000m 6.1 m 

5 och 6 1000-1500m 8.1 m 

6 och 7 1500-7980m 13.2 m 

8 och 9 1200-3000m 12.2 m 
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Tabellen nedan visar vilken minimi klotoidlängd som övergångar blir tilldelade efter klotoidformeln, 
figur 6.8. Klotoidsträcka 1 och 2 är kalkylerad från respektive radie till raksträcka. De adderas sedan 
för att få ut den totala klotoidsträckan.“Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 1. 
“Radieövergång” visar radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker. 
R1 och R2 är de radier före och efter cirkelbågen där övergången ska ske. Rr är resulterande radie, 
används endast för övergång mellan cirkelbågar i samma riktning. 
 
Vid övergång mellan kurva och raklinje och i S-kurvor är R2 = ∞, vilket innebär att Rr = R1.  
Vid S-kurva delas kurvan i två delar där både Rr = R1 och Rr = R2 beräknas och adderas. 
 
Tabell 6.5 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

Del av sträcka Radieövergång Klotoidsträcka 1 Klotoidsträcka 2 Total klotoidsträcka 

1 och 2 1000-1200m 24.4 m 20.3 m 44.7 m 

2 och 3 1200-800m 20.3 m 30.5 m 50.8 m 

4 och 5 1000-1000m 24.4 m 24.4 m 48.8 m 

7 och 8 7980-1200m 3.1 m 20.3 m 23.4 m 

 

Radiekombination i sänktunneln: 
Tabellen nedan visar vilken minimi klotoidlängd som övergångar blir tilldelade efter klotoidformeln, 
figur 6.8. “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” visar 
radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker. 
 
 
Tabell 6.6 Övergång för cirkelbågar i samma riktning 

Del av sträcka Radieövergång Klotoidsträcka 

1 och 2 700-1500m 18.6m 

7 och 8 1200-3000m 12.2m 

 

Tabellen nedan visar vilken minimi klotoidlängd som övergångar blir tilldelade efter klotoidformeln, 
figur 6.8. “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” visar 
radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker. 
Vid övergång mellan kurva och raklinje och i S-kurvor är R2 = ∞, vilket innebär att Rr = R1. 
  
Tabell 6.7 Övergång mellan raklinje och cirkelbåge. 

Del av sträcka Radieövergång Klotoidsträcka 

2 och 3 1500m-(Raksträcka=0m) 16.3m 

3 och 4 1800m-(Raksträcka=0m) 13.5m 
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Tabellen nedan visar vilken minimi klotoidlängd som övergångar blir tilldelade efter klotoidformeln, 
figur 6.8. Klotoidsträcka 1 och 2 är kalkylerad från respektive radie till raksträcka. De adderas sedan 
för att få ut den totala klotoidsträckan. “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. 
“Radieövergång” visar radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker. 
 
Vid övergång mellan kurva och raklinje och i S-kurvor är R2 = ∞, vilket innebär att Rr = R1.  
Vid S-kurva delas kurvan i två delar där både Rr = R1 och Rr = R2 beräknas och adderas. 
 
Tabell 6.8 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

Del av sträcka Radieövergång Klotoidsträcka 1 Klotoidsträcka 2 Total klotoidsträcka 

4 och 5 1800-1500m 13.5 m 16.3 m 29.8 m 

5 och 6 1500-7980m 16.3 m 3.1 m 19.3 m 

6 och 7 7980-1200m 3.1 m 20.3 m 23.4 m 

 
 
Alternativ 2 kalkyl för utjämningssträcka  

Vid stora radier kan klotoidlängden (L) bestämmas efter resulterande radien där (R) L=0.1R 
(TRV VGU, 2004) 
 
Bergtunnel: 
Tabellen nedan visar vilken klotoidlängd av estetiska skäl som övergångar blir tilldelade. “Del av 
sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 1. “Radieövergång” visar radiestorlekar för de två 
cirkelbågar där övergången sker. ”Resulterande radie” är den gemensamma radien för de radier i 
”Radieövergång”. 
 
Tabell 6.9 Övergång för cirkelbågar i samma riktning 

Del av sträcka Radieövergång Resulterande Radie Klotoidsträcka L=0.1R 

3 och 4 800-1000m 4000m 400m 

5 och 6 1000-1500m 3000m 300m 

6 och 7 1500-7980m 1847m 184.7m 

8 och 9 1200-3000m 2000m 200m 
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Tabellen nedan visar vilken klotoidlängd av estetiska skäl som övergångar blir tilldelade. Klotoid 1 och 
2 är kalkylerad från respektive radie till raksträcka. De adderas sedan för att få ut den resulterande 
klotoidsträckan. “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 1. “Radieövergång” visar 
radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker.  
 
Tabell 6.10 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

Del av sträcka Radieövergång Klotoid 1, L=0.1R Klotoid 2, L=0.1R Resulterande 

1 och 2 1000-1200m 100m 120m 220m 

2 och 3 1200-800m 120m 80m 200m 

4 och 5 1000-1000m 100m 100m 200m 

7 och 8 7980-1200m 798m 120m 918m 

 

Sänktunnel: 
Tabellen nedan visar vilken klotoidlängd av estetiska skäl som övergångar blir tilldelade. “Del av 
sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” visar radiestorlekar för de två 
cirkelbågar där övergången sker. ”Resulterande radie” är den gemensamma radien för de radier i 
”Radieövergång”. 
 
Tabell 6.11 Övergång för cirkelbågar i samma riktning 

Del av sträcka Radieövergång Resulterande Radie Klotoidsträcka L=0.1R 

1 och 2 700-1500m 1312.5m 131.3m 

7 och 8 1200-3000m 2000m 200m 

 
Tabellen nedan visar vilken klotoidlängd av estetiska skäl som övergångar blir tilldelade. “Del av 
sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” visar radiestorlekar för de två 
cirkelbågar där övergången sker.  
 
Tabell 6.12 Övergång mellan raklinje och cirkelbåge 

Del av sträcka Radieövergång Klotoidsträcka, L=0.1R 

2 och 3 1500-(Raksträcka=0m) 150m 

3 och 4 1800-(Raksträcka=0m) 180m 
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Tabellen nedan visar vilken klotoidlängd av estetiska skäl som övergångar blir tilldelade. Klotoid 1 och 
2 är kalkylerad från respektive radie till raksträcka. De adderas sedan för att få ut den resulterande 
klotoidsträckan. “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” visar 
radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker.  
 
Tabell 6.13 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

Del av sträcka Radieövergång Klotoid 1, L=0.1R Klotoid 2, L=0.1R Resulterande 

4 och 5 1800-1500m 180m 150m 330m 

5 och 6 1500-7980m 150m 798m 948m 

6 och 7 7980-1200m 798m 120m 918m 

 

6.3.2 Frihandsstyrning 

 

 

Figur 6.7 Formel för frihandsstyrning (VV VGU, 2004, s. 71) 

Vid frihandsstyrning sätts fs till 0, det medför att E kan lösas ut i formeln. 

 
Tabellen nedan visar vilken skevningslutning(%) en radie (cirkelbåge) blir tilldelad utefter 
frihandstyrning vid 80km/h. Radierna är utskrivna i storleksordning och är de radier som förekommer 
i tunnelalternativen. 
Tabell 6.14 Skevning utifrån frihandsstyrning vid 80km/h, alternativ skevning 1 

Hastighet 1 Radie Skevning 1 

80 km/h 7980m 0.006 (0.6%) 

80 km/h 3000m 0.017 (1.7%) 

80 km/h 1800m 0.028 (2.8%) 

80 km/h 1500m 0.034 (3.4%) 

80 km/h 1200m 0.042 (4.2%) 

80 km/h 1000m 0.05 (5%) 

80 km/h 800m 0.063 (6.3%) 

80 km/h 700m 0.072 (7.2%) 

Vid raksträcka väljs skevning mellan 0-0.5% lutning 
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Tabellen nedan visar vilken skevningslutning(%) en radie (cirkelbåge) blir tilldelad utefter en viss 
hastighet. ”Skevning 2” är efter frihandstyrning vid 48km/h ”hastighet 2”. ”Skevning 3” är efter 
frihandsstyrning vid 56 km/h ”Hastighet 3”. Radierna är utskrivna i storleksordning och är de radier 
som förekommer i tunnelalternativen. 
 
Tabell 6.15 Skevning utifrån frihandsstyrning vid 60-70% av 80km/h, alternativ 2 och 3 

Radie Hastighet 2 Hastighet 3 Skevning 2 Skevning 3 

7980 m 48 km/h (60%) 56 km/h (70%) 0.00227 (0.23%) 0.003 (0.3%) 

3000 m 48 km/h (60%) 56 km/h (70%) 0.006 (0.6%) 0.0082 (0.82%) 

1800 m 48 km/h (60%) 56 km/h (70%) 0.01 (1%) 0.0137 (1.37%) 

1500 m 48 km/h (60%) 56 km/h (70%) 0.012 (1.2%) 0.016 (1.6%) 

1200 m 48 km/h (60%) 56 km/h (70%) 0.015 (1.5 %) 0.0205 (2%) 

1000 m 48 km/h (60%) 56 km/h (70%) 0.018 (1.8%) 0.0246 (2.5 %) 

800 m 48 km/h (60%) 56 km/h (70%) 0.0226 (2.3%) 0.031 (3.1%) 

700 m 48 km/h (60%) 56 km/h (70%) 0.0258 (2.6%) 0.035 (3.5%) 

Vid raksträcka väljs skevning mellan 0-0.5% lutning 
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6.3.3 Skevningsutjämning  
 

 
Figur 6.8 Formel för skevningsutjämning (TRV, 2015, s. 82) 

 

B (vägens rotationsbredd) är enligt bilaga 9 13.5m, VR+10=80 km/h 
 

 
 
Skevningsutjämning utifrån alternativ skevning 1 
 
Bergtunnel: 
Tabellen nedan visar vilken utjämningssträcka som övergångar blir tilldelade efter formeln, figur 
6.10. “Utjämningssträcka 1” är efter de skevningsvärden från Skevning 1. Se tabell 6.14.  
 “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 1. “Radieövergång” visar radiestorlekar för de 
två cirkelbågar där övergången sker. 
Tabell 6.16 Övergång för cirkelbågar i samma riktning 

Del av sträcka Radieövergång Utjämningssträcka 1 

3 och 4 800-1000m 22.8m 

5 och 6 1000-1500m 28m 

6 och 7 1500-7980m 49m 

8 och 9 1200-3000m 43.8m 
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Tabellen nedan visar vilken utjämningssträcka som övergångar blir tilldelade efter formeln, figur 
6.10. “Utjämningssträcka 1” är efter de skevningsvärden från Skevning 1. Se tabell 6.14.  
 “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 1. “Radieövergång” visar radiestorlekar för de 
två cirkelbågar där övergången sker. 
 
Tabell 6.17 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

Del av sträcka Radieövergång Utjämningssträcka 1 

1 och 2 1000-1200m 161.1m 

2 och 3 1200-800m 183.9m 

4 och 5 1000-1000m 175.2m 

7 och 8 7980-1200m 84.1m 

 
Sänktunnel: 
Tabellen nedan visar vilken utjämningssträcka som övergångar blir tilldelade efter formeln, figur 
6.10. “Utjämningssträcka 1” är efter de skevningsvärden från Skevning 1. Se tabell 6.14.  
 “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” visar radiestorlekar för de 
två cirkelbågar där övergången sker. 
 
Tabell 6.18 Övergång för cirkelbågar i samma riktning 

Del av sträcka Radieövergång Utjämningssträcka 1 

1 och 2 700-1500 m 66.6m 

7 och 8 1200-3000 m 43.8m 

 
Tabellen nedan visar vilken utjämningssträcka som övergångar blir tilldelade efter formeln, figur 
6.10. “Utjämningssträcka 1” är efter de skevningsvärden från Skevning 1. Se tabell 6.14.  
 “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” visar radiestorlekar för de 
två cirkelbågar där övergången sker. 
 
Tabell 6.19 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

Del av sträcka Radieövergång Utjämningssträcka 1 

4 och 5 1800-1500 m 108.6m 

5 och 6 1500-7980 m 70.1m 

6 och 7 7980-1200 m 84.1m 
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Tabellen nedan visar vilken utjämningssträcka som övergångar blir tilldelade efter formeln, figur 
6.10. “Utjämningssträcka” är efter de skevningsvärden från Skevning 1. Se tabell 6.14. Raksträckan 
blir tilldelade 0% samt 0.5% skevning. 
 “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” visar radiestorlekar för de 
två cirkelbågar där övergången sker. 
 
Tabell 6.20 Övergång mellan raklinje och cirkelbåge 

Del av sträcka Radieövergång Utjämningssträcka 
Raksträcka= 0% 

Utjämningssträcka 
Raksträcka= 0.5% 

2 och 3 1500-0 59.6m 147.1m 

(2 och 3)* 0-1500 59.6m 28m 

3 och 4 0-1800 49m 38.5m 

(3 och 4)* 1800-0 49m 136.6m 

*Då det är skevning blir det olika resultat för vardera körfältsriktning, kalkylen måste göras från 
vardera körriktning. 
 
 
Skevningsutjämning för alternativ skevning 2 och 3 
 
Bergtunnel: 
Tabellen nedan visar vilken utjämningssträcka som övergångar blir tilldelade efter formeln, figur 
6.10. “Utjämning alt 2” är efter de skevningslutningar från Skevning 2. “Utjämning alt 3” är efter 
Skevning 3. Se tabell 6.15.  “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 1. “Radieövergång” 
visar radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker. 
 
Tabell 6.21 Övergång för cirkelbågar i samma riktning 

Del av sträcka Radieövergång Utjämning alt 2 Radieövergång Utjämning alt 3 

3 och 4 800-1000m 8.6 m 800-1000m 10.5 m 

5 och 6 1000-1500m 10.5 m 1000-1500m 15.8 m 

6 och 7 1500-7980m 16.6m 1500-7980m 29.9m 

8 och 9 1200-3000 15.8 m 1200-3000m 20.7 m 
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Tabellen nedan visar vilken utjämningssträcka som övergångar blir tilldelade efter formeln, figur 
6.10. “Utjämning alt 2” är efter de skevningslutningar från Skevning 2. “Utjämning alt 3” är efter 
Skevning 3. Se tabell 6.15.  “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 1. “Radieövergång” 
visar radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker. 
 
Tabell 6.22 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

Del av sträcka Radieövergång Utjämning alt 2 Radieövergång Utjämning alt 3 

1 och 2 1000-1200m 57.8m 1000-1200m 79m 

2 och 3 1200-800m 65.9m 1200-800m 90.2m 

4 och 5 1000-1000m 63.1m 1000-1000m 86.2 m 

7 och 8 7980-1200m 30.2m 7980-1200m 41.2 m 

 

Sänktunnel: 
Tabellen nedan visar vilken utjämningssträcka som övergångar blir tilldelade efter formeln, figur 
6.10. “Utjämning alt 2” är efter de skevningslutningar från Skevning 2. “Utjämning alt 3” är efter 
Skevning 3. Se tabell 6.15.  “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” 
visar radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker. 
 
Tabell 6.23 Övergång för cirkelbågar i samma riktning 

Del av sträcka Radieövergång  Utjämning alt 2 Radieövergång Utjämning alt 3 

1 och 2 700-1500 m 24.5m 700-1500 m 33.3m 

7 och 8 1200-3000 m 15.8m 1200-3000 m 20.7m 

 
Tabellen nedan visar vilken utjämningssträcka som övergångar blir tilldelade efter formeln, figur 
6.10. “Utjämning alt 2” är efter de skevningslutningar från Skevning 2. “Utjämning alt 3” är efter 
Skevning 3. Se tabell 6.15.  “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” 
visar radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker. 
 
Tabell 6.24 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

Del av sträcka Radieövergång Utjämning alt 2 Radieövergång Utjämning alt 3 

4 och 5 1800-1500 m 38.5m 1800-1500 m 52m 

5 och 6 1500-7980 m 25m 1500-7980 m 33.3m 

6 och 7 7980-1200 m 30.2m 7980-1200 41.2m 
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Tabellen nedan visar vilken utjämningssträcka som övergångar blir tilldelade efter formeln, figur 
6.10. “Utjämning alt 2” är efter de skevningslutningar från Skevning 2. “Utjämning alt 3” är efter 
Skevning 3. Se tabell 6.15.  “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” 
visar radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker. 
Beräknad med 0.5% skevning i raksträcka. 
 
Tabell 6.25 Övergång mellan raklinje och cirkelbåge 

Del av sträcka Radieövergång Utjämning alt 2 Radieövergång Utjämn sträcka 3 

2 och 3 1500-0 29.8m 1500-0 36.8m 

(2 och 3)* 0-1500 12.3m 0-1500 19.3m 

3 och 4 0-1800 8.8m 0-1800 15.2m 

(3 och 4)* 1800-0 26.3m 1800-0 32.8m 

*Då det är skevning blir det olika resultat för vardera körfältsriktning, kalkylen måste göras från 
vardera körriktning. 
 

Tabellen nedan visar vilken utjämningssträcka som övergångar blir tilldelade efter formeln, figur 
6.10. “Utjämning alt 2” är efter de skevningslutningar från Skevning 2. “Utjämning alt 3” är efter 
Skevning 3. Se tabell 6.15.  “Del av sträcka” visar vart övergången sker, se bilaga 2. “Radieövergång” 
visar radiestorlekar för de två cirkelbågar där övergången sker. 
Beräknad med 0% skevning i raksträcka. 
 
Tabell 6.26 Övergång mellan raklinje och cirkelbåge med 0% skevning i raksträcka 

 

Del av sträcka Radieövergång Utjämn sträcka 2 Radieövergång Utjämn sträcka 3 

2 och 3 1500-0 21m 1500-0 28m 

(2 och 3)* 0-1500 21m 0-1500 28m 

3 och 4 0-1800 17.5m 0-1800 24m 

(3 och 4)* 1800-0 17.5m 1800-0 24m 

*Då det är skevning blir det olika resultat för vardera körfältsriktning, kalkylen måste göras från 
vardera körriktning. 
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6.3.4 Längslutning 
Tabell nedan visar olika längslutningar som verkar under olika delsträckor av bergtunneln. När 
“Lutning från” samt “Lutning till” skilljer sig krävs en vertikalkurva. Vertikalkurvans radiestorlek visas 
under “Vertikalkurva”. Dessa värden är tagna från Trafikverkets profilritning. Se bilaga 8. 
Tabell 6.27 Längslutningar i bergtunneln 

Sträcka från (m) Sträcka till (m) Lutning från (%) Lutning till (%) Vertikalkurva (R) 

0 54.185 -5 -5 - 

54.185 123.150 -5 -4.54 1500m 

123.150 1970.663 -4.54 -4.54 - 

1970.663 2347.675 -4.54 3 5000m 

2347.675 4384.359 3 3 - 

4384.359 4634.359 3 0.5 10000m 

4634.359 7390.780 0.5 0.5 - 

7390.780 7504.977 0.5 1.07 20000m 

7504.977 7744.193 1.07 1.07 - 

 

Tabell nedan visar olika längslutningar som verkar under olika delsträckor av sänktunneln. När 
“Lutning från” samt “Lutning till” skilljer sig krävs en vertikalkurva. Vertikalkurvans radiestorlek visas 
under “Vertikalkurva”. Dessa värden är tagna från Trafikverkets profilritning. Se bilaga 6. 
Tabell 6.28 Längslutningar i Sänktunneln 

Sträcka från (m) Sträcka till (m) Lutning från (%) Lutning till (%) Vertikalkurva (R) 

0 22.872 -5 -5 - 

22.872 183.994 -5 -1.78 5000m 

183.994 2275.666 -1.78 -1.78 - 

2275.666 2753.422 -1.78 3 10000m 

2753.422 3096.808 3 3 - 

3096.808 3346.808 3 0.5 10000m 

3346.808 5910.006 0.5 0.5 - 

5910.006 6027.328 0.5 1.09 20000m 

6027.328 6253.824 1.09 1.09 - 
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6.3.5 Krängningsrisk i kurva 

 

 
Figur 6.9 Sladdriskberäkning (Granlund, 2016, s. 48) 

Tabellen nedan visar vilken maximal hastighet utan sladdrisk en kurva har. Formeln i figur 6.11 har en 
rad standardvärden där man sätter in de värden för radiestorlek samt skevningslutning. På så sätt fås 
en “Maximal hastighet utan sladdrisk”. 
 
Kalkylen nedan är utförda utifrån dimensionerande lutning alternativ 2. 
Torrt väglag (god friktion) 
Tabell 6.29 Maximal hastighet utan sladdrisk 

Radie Dimensionerande lutning utifrån alternativ 2 Maximal hastighet utan sladdrisk 

7980m 0.003 (0.3%) 422km/h 

3000m 0.0082 (0.82%) 263km/h 

1800m 0.0137 (1.37%) 207km/h 

1500m 0.016 (1.6%) 190km/h 

1200m 0.0205 (2%) 172km/h 

1000m 0.0246 (2.5 %) 159km/h 

800m 0.031 (3.1%) 144km/h 

700m 0.035 (3.5%) 136km/h 
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Tabellen nedan visar vilken maximal hastighet utan sladdrisk en kurva har. Formeln i figur 6.11 har en 
rad standardvärden där man sätter in de värden för radiestorlek samt skevningslutning. På så sätt fås 
en “Maximal hastighet utan sladdrisk”. 
Vid kalkyl för låg friktion används andra värden för friktion än de i figur 6.11.                     
Sidofriktionstalen ändras från 0,25 till 0,10 och 0,15 till 0,05.  

Is/vått väglag (låg friktion) 
Tabell 6.30 Maximal hastighet utan sladdrisk 

Radie Dimensionerande lutning utifrån alternativ 2 Maximal hastighet utan sladdrisk 

7980m 0.003 (0.3%) 255km/h 

3000m 0.0082 (0.82%) 163km/h 

1800m 0.0137 (1.37%) 131km/h 

1500m 0.016 (1.6%) 121km/h 

1200m 0.0205 (2%) 112km/h 

1000m 0.0246 (2.5 %) 104km/h 

800m 0.031 (3.1%) 97km/h 

700m 0.035 (3.5%) 93km/h 

 

6.3.6 Vältrisk för tunga fordon 
 
Ingen kalkyl utifrån de dimensionerande värdena behöver utföras, motivering i analysdelen. 
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7. Analys 

7.1 Kontroll 
Kontroll för klotoidberäkningar: 
 
Bergtunnel: 
 
Tabell 7.1 Kontroll av övergång för cirkelbågar i samma riktning där R1 < R2 

Övergång Kontroll  

800-1000m 800<1000 ok 

1000-1500m 1000<1500 ok 

1500-7980m 1500<7980 ok 

1200-3000m 1200<3000 ok 

 
Sänktunnel: 
 
Tabell 7.2 Kontroll av övergång för cirkelbågar i samma riktning där R1 < R2 

Övergång Kontroll  

700-1500m 700<1500 ok 

1200-3000m 1200<3000 ok 

Kontroll för S-kurvor samt övergång mellan cirkelbåge och raklinje behöver inte utföras då endast en 
radie tillämpas åt gången. 
 

Kontroll 2: Resulterande radie 
Övergångskurvor bör användas av kördynamiska skäl om den resulterande radien (Rr) understiger de 
i figur 7.1 angivna värden. Kontrollen utförs för att se ifall övergångskurvor behöver användas. 
 
Rekommenderade minimivärden för resulterande horisontalradier, då övergångskurvor inte behöver 
användas av kördynamiska skäl (kan används av estetiska skäl). 
 

 
Figur 7.1 Resulterande radier för olika dimensionerande hastigheter (VV VGU, 2004, s. 63) 

Interpolering för 80 km/h 
Interpolering av figur 7.1 ger 525 m som god standard och 425 m som låg standard. 
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Bergtunneln: 

Tabell 7.3 Övergång för cirkelbågar i samma riktning 

Radieövergång Resulterande R Standard 

800-1000m 4000m God standard 

1000-1500m 3000m God standard 

1500-7980m 1847m God standard 

1200-3000m 2000m God standard 

 
Tabell 7.4 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

R1 R2 Standard för R1 Standard för R2 

1000m 1200m God standard God standard 

1200m 800m God standard God standard 

1000m 1000m God standard God standard 

7980m 1200m God standard God standard 

 

Sänktunneln: 
 
Tabell 7.5 Övergång för cirkelbågar i samma riktning 

Radieövergång Resulterande R Standard 

700-1500m 1312.5m God standard 

1200m-3000m 2000m God standard 

 

 
Tabell 7.6 Övergång mellan raklinje och cirkelbåge 

Radieövergång Resulterande R Standard 

1500m-Raksträcka 1500m God standard 

1800m-Raksträcka 1800m God standard 
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Tabell 7.7 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

R1 R2 Standard R1 Standard R2 

1800m 1500m God standard God standard 

1500m 7980m God standard God standard 

7980m 1200m God standard God standard 

 
”Övergångskurvor bör användas även vid större horisontalradier vid 
tvärfallsförändringar/skevningsövergångar och för att åstadkomma en estetiskt god linjeföring.”  
(VV VGU, 2004, s. 63) 
 

Kontroll 3, Övergångskurvan: 
 
Övergångskurvans minimilängd: 
”Övergångskurvans längd ska uppfylla följande krav:  

 Den ska vara minst lika lång som skevningsutjämningssträckan   
 Dimensionerande sidoryck ska inte överskridas  
 Estetisk balans på parameterkombinationer och båglängder.” (VV VGU, 2004, s. 65) 

 
”Övergångskurvan ska av estetiska skäl uppfylla att:  

 R/3 < A < R  
 0,1R < L < R  

Villkoret enligt andra punkten bör tillämpas så att L=0,1R gäller vid stora radier och L=R gäller vid små 
radier.” (VV VGU, 2004, s. 65) 
 
A=Klotoidparameter=156.162m 
 
 
Bergtunnel: 
 
Tabell 7.8 Övergång för cirkelbågar i samma riktning 

Radieövergång Resulterande R Klotoidsträcka L R/3 < A < R 0,1R < L < R 

800-1000m 4000m 6.1m Ej ok Ej ok 

1000-1500m 3000m 8.1m Ej ok Ej ok 

1500-7980m 1847m 13.2m Ej ok Ej ok 

1200-3000m 2000m 12.2m Ej ok Ej ok 
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Vid S-kurva görs kontrollen separat för respektive radie, i tabellen nedan kontrolleras Radie 1. 
Tabell 7.9 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar, R1 

Radieövergång R1 Klotoidsträcka 1 (L) R/3 < A < R 0,1R < L < R 

1000-1200m 1000m 24.4m Ej ok Ej ok 

1200-800m 1200m 20.3m Ej ok Ej ok 

1000-1000m 1000m 24.4m Ej ok Ej ok 

7980-1200m 7980m 3.1m Ej ok Ej ok 

 
Vid S-kurva görs kontrollen separat för respektive radie, i tabellen nedan kontrolleras Radie 2. 
Tabell 7.10 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar, R2 

Radieövergång R2 Klotoidsträcka 2 (L) R/3 < A < R 0,1R < L < R 

1000-1200m 1200m 20.3m Ej ok Ej ok 

1200-800m 800m 30.5m Ej ok Ej ok 

1000-1000m 1000m 24.4m Ej ok Ej ok 

7980-1200m 1200m 20.3m Ej ok Ej ok 

 
Sänktunnel: 
 
Tabell 7.11 Övergång för cirkelbågar i samma riktning  

Radieövergång Resulterande R Klotoidsträcka L R/3 < A < R 0,1R < L < R 

700-1500m 1312.5m 18.6m Ej ok Ej ok 

1200m-3000m 2000m 12.2m Ej ok Ej ok 

 
 
Tabell 7.12 Övergång mellan raklinje och cirkelbåge 

Radieövergång Resulterande R Klotoidsträcka L R/3 < A < R 0,1R < L < R 

1500m-Raksträcka 1500m 16.3m Ej ok Ej ok 

1800m-Raksträcka 1800m 13.5m Ej ok Ej ok 
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Vid S-kurva görs kontrollen separat för respektive radie, i tabellen nedan kontrolleras Radie 1. 
Tabell 7.13 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

Radieövergång R1 Klotoidsträcka 1 R/3 < A < R 0,1R < L < R 

1800-1500m 1800m 13.5m Ej ok Ej ok 

1500-7980m 1500m 16.3m Ej ok Ej ok 

7980-1200m 7980m 3.1m Ej ok Ej ok 

 
Vid S-kurva görs kontrollen separat för respektive radie, i tabellen nedan kontrolleras Radie 2. 
Tabell 7.14 S-kurva, övergång för cirkelbågar i olika riktningar 

Radieövergång R2 Klotoidsträcka 2 R/3 < A < R 0,1R < L < R 

1800-1500m 1500m 16.3m Ej ok Ej ok 

1500-7980m 7980m 3.1m Ej ok Ej ok 

7980-1200m 1200m 20.3m Ej ok Ej ok 

 
Att klotoiderna ej uppfyller kraven beror på att det är väldigt stora radier. Vid stora radier bör andra 
punkten tillämpas så att L=0.1R. Nya beräkningar behövs för att bestämma övergångskurvans längd. 
 
Kontroll av övergångskurvor: 
Enligt A^4 / 24R^3 kan övergångskurvor slopas då de är mindre än <0.3 
Vid kalkyl av den minsta radie på 700 (som ger störst värde) blir svaret 0.07 vilket är mindre och 
innebär att klotoid kan slopas. 
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Kontroll av klotoidlängd: 
Då alla klotoider får plats med klotoidkalkyl efter minimivärden, kontrollera endast att de får plats att 
placeras med de största framtagna värde över hela sträckan.  Se kapitel 6.3.1 
Klotoid 1 och 2 avser de två klotoider som en cirkelbåge har fördelad i vardera riktning. Klotoid 1 och 
2 ska tillsammans vara mindre än cirkelbågens längd för att få plats. Om de inte får plats bör annan 
metod för klotoidkalkyl tillämpas i dessa cirkelbågar. 
 
Tabell 7.15 Kontroll av klotoidlängd för sänktunnel 

Del av sträcka Längd Klotoid 1 Klotoid 2 Kontroll 

1 137m 0m 131.3m ok 

2 860m 131.3m 150m ok 

3 1120m 150m 180m ok 

4 647m 180m 330m ok 

5 1218m 330m 948m ej ok 

6 754m 948m 918m ej ok 

7 891m 918m 200m ej ok 

8 628m 200m 0m ok 

Då alla klotoider får plats med klotoidkalkyl efter minimivärden, kontrollera endast att de får plats att 
placeras med de största framtagna värde över hela sträckan.  Se kapitel 6.3.1 
Tabell 7.16 Kontroll av klotoidlängd för bergtunnel 

Del Längd Klotoid 1 Klotoid 2 Kontroll 

1 271m 0m 220m ok 

2 1190m 220m 200m ok 

3 763m 200m 400m ok 

4 1705m 400m 200m ok 

5 370m 200m 300m ej ok 

6 416m 300m 184.7m ej ok 

7 1510m 184.7m 918m ok 

8 891m 918m 200m ej ok  

9 628m 200m 0m ok 
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Kontroll av vattenavrinning: 
Vid kontroll av konstant vattenavrinning kontrollerar man att det alltid är en resulterande lutning på 
0.5%. Det måste minst vara en lutning i antingen längsled eller tvärfall. 
Kontroll av vattenavrinning utförs i den del där längslutningen är noll. Eftersom sträckorna går via 
tunnel under saltsjön är det längslutning från vardera riktningen till en mittpunkt där längslutningen 
blir noll. Det är i denna punkt som kontrollen utförs. 
 
Tabell 7.17 Kontroll av vattenavrinning 

Tunnelalternativ Längd till 0-punkt Radie vid 0-punkt Lägsta framtagna tvärfallslutning 

Bergtunnel 2159m 800m 2.3% 

Sänktunnel 2514m 1800m 1% 

Genom att endast studera tabellen ovan är kravet för en resulterande lutning på 0.5% uppfyllt. 
Problem kvarstår dock om 0-punkten hamnar mitt i en skevningsutjämning. 
 
 
Tabell 7.18 Typ av övergångskurva 

Tunnelalternativ Radiekombination 1 Radiekombination 2 

Bergtunnel Cirkelbåge-cirkelbåge Cirkelbåge-cirkelbåge 

Sänktunnel Raksträcka-cirkelbåge S-kurva 

Bergtunnel: 0-punkten för bergstunneln hamnar i en cirkelbåge där dess två övergångar är mellan 
cirkelbågar i samma riktning. Det medför att ingen 0-punkt i tvärfallet finns och på så sätt är godkänt.  
 
Sänktunnel: 0-punkten hamnar mitt i en cirkelbåge där dessa två övergångar är från en raksträcka 
samt en S-kurva.  
Tvärfallsutjämningen från raksträckan placeras helt och hållet längs raksträckan vilket medför att 0-
punkten för tvärfallsutjämning inte hamnar vid 0-punkten för längslutning. 
Den längsta framtagna skevningsutjämning för S-kurvan är 108 meter. Hälften av denna 
utjämningssträcka hamnar i cirkelbågen. 
Det är 340 meter från 0-punkten till S-kurvans mittpunkt vilket medför att ingen risk för att 0-
punkten i tvärfallsutjämningen hamnar vid längslutningens 0-punkt.  
 
Kontroll av klotoid samt skevningsutjämning: 
På vägar utan övergångskurvor sker tvärfallsutjämningen mellan raklinje och cirkelbåge normalt på 
en sträcka utefter raklinjen. I väggeometriska anvisningar finns regler för hur långa sådana 
övergångs- eller utjämningssträckor ska göras. Om tvärfallsutjämningen i stället sker längs en 
klotoidkurva, bör denna inte vara kortare än motsvarande raka sträcka, L > U 
 
Kontroll att skevningsutjämning får plats: 

Kontroll om utjämningssträckorna får plats är utförda utifrån tvärfallslutning alternativ 1, se kapitel 
6.3.3, då det innehåller de största tvärfallslutningarna vilket resulterar i de längsta 
skevningsövergångarna. Dessutom är det undersökt efter 0.5% lutning på raksträckorna då de ger 
längst skevningsutjämning vid övergång från ytterkurva. Kontrollen är utförd om de får plats att 
placeras över hela sträckan.   
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Tabell 7.19 Kontroll av skevningsutjämning för sänktunnel 

Del av sträcka Längd Utjämning 1 Utjämning 2 Resultat 

1 137m 0m 66m ok 

2 860m 66m 147m ok 

3 1120m 147m 136m ok 

4 647m 136m 108m ok 

5 1218m 108m 70m ok 

6 754m 70m 84m ok 

7 891m 84m 43m ok 

8 628m 43m 0m ok 

 

Tabell 7.20 Kontroll av skevningsutjämning för bergtunnel 

Del av sträcka Längd Utjämning 1 Utjämning 2 Resultat 

1 271m 0m 161m ok 

2 1190m 161m 183 ok 

3 763m 183m 22m ok 

4 1705m 22m 175m ok 

5 370m 175m 28m ok 

6 416m 28m 49m ok 

7 1510m 49m 84m ok 

8 891m 84m 43m ok 

9 628m 43m 0m ok 

 
 
 
Av estetiska skäl kontrolleras att klotoidsträckan är längre än utjämningssträckan. 
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Tabell 7.21 Kontroll att klotoider är längre än skevningsutjämning för sänktunnel 

Del av sträcka Klotoidsträcka Utjämningslängd Krav L>U 

1-2 131 66m ok 

2-3 150m 147m ok 

3-4 180 136m ok 

4-5 330 108m ok 

5-6 657* 70m ok 

6-7 548m* 84m ok 

7-8 200m 43m ok 

* Dessa längder är baserade på 1/3 av respektive cirkelbåge 
 

Av estetiska skäl kontrolleras att klotoidsträckan är längre än utjämningssträckan. 

Tabell 7.22 Kontroll att klotoider är längre än skevningsutjämning för bergtunnel 

Del av sträcka Klotoidsträcka L Utjämningslängd U Krav L>U 

1-2 220m 161m ok 

2-3 200m 183m ok 

3-4 400m 22m ok 

4-5 200m 175m ok 

5-6 300m 28m ok 

6-7 184.7m 49m ok 

7-8 918m 84m ok 

8-9 200m 43m ok 

 
Genom kontroll kan konstateras att kravet mellan klotoid samt cirkelbåge är godkänt. 
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7.2 Säkerhet 

7.2.1 Sikt 
Båda alternativen uppfyller de krav VGU ställer på sikt för nybyggda vägar. I figuren nedan 

utläses att för VR 80 vid maximal lutning 5 % krävs en sikt på ca 115 m.  

 

Figur 7.2 Krav för sikt på nybyggda vägar (TRV VGU, 2015, s. 103) 

 

Utöver lägsta godtagbar sikt finns det även givet i VGU vilken den minsta önskvärda längden är 

för sikt. För VR 80 vid nedförslutningar större än 2 % krävs en sikt på ca 135 m för att uppfylla 

detta, något som enligt figur 7.3 inte uppfylls för vänsterkurvor med radie 700 m och 800 m. 

 

Figur 7.3 Önskvärd sikt för nybyggda vägar (TRV VGU, 2015, s. 103) 
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För alternativ sänktunnel understigs den önskvärda längden precis i början av sträckan där en 

vänsterkurva med radie 700 m används en kort sträcka innan den går över till en större 

kurvradie. För alternativ bergtunnel understigs den önskvärda längden en bit in i tunneln där en 

vänsterkurva på 800 m används.  

I övriga delar av tunneln uppfylls den önskvärda längden för båda alternativen, sänktunneln med 

aningen större marginal än bergtunneln. 

7.2.2 Minimiradier 
Horisontalradier: 

Vid beräkning av minimiradien användes en enkel överslagsformel där skevning och friktion har 

satts till normalvärden för att ge ett ungefärligt värde på hur stor radie som krävs. I och med att 

kravet på 320 m uppfylls med så pass god marginal för båda alternativen används inte större 

noggrannhet i beräkningen för att få fram ett mer exakt värde. 

Vertikalradier: 

Precis som för sikt finns både lägsta godtagbara radiestorlek och önskvärd radiestorlek givet i 

VGU. I tabell 7.4 visas att de lägsta godtagbara radiestorlekarna för VR 80 km/h är 3000 m för 

konvexa och 1000 m för konkava vertikalkurvor. Detta krav uppfylls med god marginal för båda 

alternativen enligt figur 7.4 
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Figur 7.4 Krav för vertikalkurvor (TRV VGU, 2015, s. 116) 
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I tabell 7.5 visas de lägsta önskvärda radiestorlekarna för vertikalradier, för VR 80 km/h är 

storleken 5000 m för konvexa och 1500 m för konkava vertikalkurvor. Även här uppfyller båda 

alternativen måtten med god marginal. 

För vertikalradier liknar de båda alternativen varandra med i stort sett identiska radiestorlekar 

vilket gör att inget alternativ är nämnvärt bättre än det andra. 

 

Figur 7.5 Önskvärd längd på vertikalkurvor (TRV VGU, 2015, s. 117) 
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7.2.3 Lutningar 
Fördelen med detta projekt är att vägsträckan kommer att gå i en tunnel vilket innebär att vägen 
inte kommer att bli utsatt för direkt nederbörd. Det kommer inte att bildas stora vattensamlingar 
från regn och under vintertid kommer det inte att finnas stora mängder is och snö. 
Däremot finns det en risk att vatten tar sig in via tunnelmynningarna där vägen har en lutning ner 
i tunneln. 
I tunnlar måste även vägsträckan spolas rent med jämna mellanrum vilket innebär att hänsyn till 
vattenavrinning fortfarande måste tas. 
Dräneringsrör längs vägen kommer att behövas eftersom det inte kommer att finnas diken i 
tunneln. Det är en av anledningarna till att skevning tillämpas längs hela sträckan då det 
underlättar för att få bort de vattenmängder som tillkommer i tunneln. 

 
Längslutning: 
För lutningar som överstiger 1% ökar olyckskvoten (VV VGU, 2004), stora delar av sträckan i 
Östlig Förbindelse kommer att överstiga 1% i lutning. Eftersom sträckan ska passera under 
Saltsjön måste tunneln ta sig ned på stort djup. Om lutningen ska vara mindre än 1% kommer 
sträckan att bli väldigt lång och dyr. Det medför även en risk för problem vid trafikplatserna och 
tunnelmynningen. 
”Enligt vägverket bedöms olyckskvoten, vid RF90, öka med 10% vid lutningar på 2-3% samt 20% 
vid lutningar på 3-4%. Vid RF70 ökar olyckskvoten med 10% först vid 4% lutning.”  
(VV VGU, 2004, s.101) 
En riskanalys måste då utföras för det delsträckor som överstiger 1% i längslutning. 

 
Lutningar som överstiger 10% kan göra det svårt vid start och stopp i vinterväglag.  
(VV VGU, 2004) 
Men det kommer varken att vara vinterväglag inne i tunneln eller lutningar över 10%. Dock bör 
branta lutningar i tunnlar undvikas då avgasmängden ökar vid uppförsbacke. 
Den maximala längslutningen för tunnlar enligt VGU 2004 är 5%, vilket är den maximala 
lutningen som förekommer i de två alternativa sträckorna. Därför har ingen vidare undersökning 
gjorts för hur de olika längslutningarna i projektet påverkar trafiksäkerheten. 

 
Tvärfallslutning: 
Enligt trafikverket ska den resulterande lutningen på vägar vara 0.5% för att uppfylla kraven för 
vattenavrinning (VV VGU, 2004). Syftet med kravet är att vatten inte ska stanna på vägbanan vid 
skevningsövergångar i exempelvis S-kurvor. Men tanken är att en tvärfallslutning efter 
övergången existerar vilket medför att vattnet som färdas längs med vägbanan rinner av efter 
skevningsutjämningen. 
 
Ett teoretiskt problem som uppstår med kravet är om en längslutning över 0.5% finns är kravet 
redan uppfyllt, det medför att tvärfallslutning inte behöver tillämpas. 
Raksträckor behöver inte dimensioneras för tvärfallslutning ur estetiska perspektiv. Men om en 
raksträcka har en längslutning över 0.5% och man väljer att avstå tvärfallslutning skapas problem 
med avrinningen om det är en lång sträcka ifråga. 
I sänktunnelsträckan finns en raksträcka som är ca 1.1km lång, när vatten finns på vägbanan 
skapas en vattenström på 1.1km där risk för vattenplaning kan uppstå. 
Även om en raksträcka utan tvärfallslutning teoretiskt sett tillåts, rekommenderas en 
tvärfallslutning för konstant vattenavrinning. På så sätt uppfylls även kravet för en resulterande 
lutning på 0.5%. 
I avsnitt kontroll bevisas att det är längslutning när tvärfallslutningen är noll. När längslutningen 
är noll finns tvärfallslutning. Det medför att inga problem för vattensamlingar uppstår. 
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7.2.4 Krängningsrisk i kurva 
Vid torrt väglag: 
Det som kan konstateras av resultaten är att mindre radier samt mindre tvärfallslutningar 
påverkar den maximala hastigheten. Den minsta radie samt minsta dimensionerade 
tvärfallslutning som är framtagen är: 
R=700m 
Skevning: 2.58% 
Det resulterar i en maximal hastighet utan sladdrisk i 133.1 km/h vilket är långt över den tillåtna 
hastigheten längs denna vägsträcka. Det medför att dessa radier samt tvärfallslutningar som är 
framtagna har en hög säkerhet för båda alternativa sträckorna. 

  
Vid halt väglag: 
Den minsta radie samt minsta dimensionerade tvärfallslutning som är framtagen är: 
R=700m 
Skevning: 2.58% 
Det resulterar i en maximal hastighet utan sladdrisk i 88 km/h vilket är precis över 
referenshastigheten längs denna vägsträcka. 
Den högsta dimensionerade skevning för denna radie som är framtagen är 7.2%, det medför en 
maximal hastighet utan sladdrisk i 109 km/h som har en god marginal till den tillåtna 
hastigheten. 
Däremot medför det en risk för att fordon glider av vägen då trafiken är stillastående vid halt 
väglag. 
En lägre skevning än 7.2% bör väljas trots att sladdrisken ökar.  
Sänktunneln har en radie på 700m vid tunnelmynningen medan bergtunneln har en radie på 
1000m. 
Vid tunnelmynningen ökar risken för halt väglag jämfört med längre in i tunneln. 
Det medför att bergtunneln är säkrare utifrån sladdrisk vid halt väglag. 
  
Vältrisk för tunga fordon i kurva: 
I Johan Granlunds rapport till transportstyrelsen undersöks även vältrisken för tunga fordon i 
olika kurvor med olika skevningslutningar där formler tagits fram för att kalkylera fram maximal 
höjd för tyngdpunkt på fordon utan vältrisk. I ett exempel för en landsvägskurva, med samma 
hastighet som i detta projekt (80km/h) men med en lägre kurvradie och en lägre 
skevningslutning än vad som används i projektet är det mycket goda resultat (Granlund, 2016). 
Den maximala tyngdpunkten för exemplet är 8m, den typen av höjd på fordon existerar inte ute i 
trafiken. 
Eftersom det används bättre kalkylerade värden i detta examensarbete antas att det inte 
existerar någon vältrisk för tunga fordon i detta projekt. 
 

7.2.5 Stigningsfält och omkörningsfält 
Då de båda alternativa sträckorna innehåller tre körfält i vardera riktning behöver stigningsfält 
samt omkörningsfält ej tillämpas. Om trafikflödet uppskattas att öka bör ett extra körfält 
planeras utmed den totala sträckan. 
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7.3 Kostnad och miljö 

7.3.1 Totalkostnad 
Vilket alternativ som medför den lägsta totalkostnaden att genomföra är av stor betydelse, då 

det lägsta priset ofta är avgörande vid en upphandling. Totalkostnaden för bergtunneln är 

betydligt lägre än för sänktunneln vilket ger en stor fördel när beslut ska fattas.  

7.3.2 Risker i byggskedet 
Riskerna i byggskedet är både fler och större för sänktunneln med hänsyn till osäkerhet och 

eventuella konsekvenser ifall riskerna inträffar. För bergtunneln är dåligt berg den största risken, 

vilket är en relativt liten risk jämfört med sänktunneln där, utöver riskerna med att få den på 

plats, hänsyn måste tas till båttrafiken som inte får störas under byggets gång. 

Miljömässigt är det också större risk för sänktunneln, där förorenade muddermassor som måste 

transporteras iväg kommer resultera i högre kostnad i form av deponiavgifter. 

7.3.3 Utsläpp 
Nackdelarna med en längre tunnel är tydliga, utsläppen är större då fordonen åker en längre 

sträcka. Risken för köbildning i uppförsbacke är även större för bergtunneln vilket leder till ökade 

utsläpp. 

Enligt beräkningarna från tidigare kommer bergtunneln, som är ca 1,5 km längre än sänktunneln, 

släppa ut 9414 ton koldioxid mer per år vilket ungefär motsvarar vad 3525 villor i Stockholm 

släpper ut per år (dt, 2007, juni 13, hämtad 2018-05-25, 

https://www.dt.se/artikel/allmant/dalarna/sa-mycket-slapper-din-villa-ut). Siffrorna som 

användes vid beräkning är endast prognoser för hur det kan se ut år 2040 för att ge en generell 

uppfattning om trafikflödet. 

7.3.4 Intrång 
Enligt miljöbalken gäller följande för intrång i nationalstadsparker: 

   Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra 

åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det 

historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. 

   Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig 

skada i en nationalstadspark vidtas, om  

1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt 

intresse, och 

2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada. Lag 

(2009:293). (Miljöbalken, 4 kap 7§) 

En bedömning måste göras ifall den påverkan som inte kan undvikas efter återställning anses 

vara obetydlig, om inte måste annan lösning tas fram som minskar påverkan. 

 

 

 

 

 

https://www.dt.se/artikel/allmant/dalarna/sa-mycket-slapper-din-villa-ut
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7.4 Estetik 

7.4.1 Tvärfallslutningar 
Tvärfallslutningarna för cirkelbågarna är dimensionerade efter frihandsstyrning vid tre olika 
hastigheter. Genom att välja lutningar efter frihandsstyrning upplevs vägen bekvämare och blir 
mer estetiskt tilltalande. 
Majoriteten av de kurvradier som används i de två alternativen är så pass stora att inga extremt 
stora tvärfall blivit framtagna. Det medför att inga stora komplikationer uppstår för stillastående 
trafik vid halt väglag.  
I figur 7.6 står rekommenderade lutningar vid olika hastigheter samt kurvradier, där jämförelse 
kan utföras. 
 
Vid raksträckorna bör tvärfallslutningar mellan 0-0.5% väljas för att få en god vattenavrinning, ur 
estetiska skäl är 0% lutning att föredra men säkerhet går före estetik och bör därför ej tillämpas.  

 
Figur 7.6 Tvärfall/skevning i horisontalkurvor för VR70 (VV VGU, 2004, s. 72) 

  
Dimensionerande tvärfallslutningar för alternativ 1 som är framtagna har goda resultat vid de 
större radierna. Dessa tvärfallslutningar är större än minimikravet för resulterande lutning vilket 
medför att hänsyn till längslutning av säkerhetsskäl inte behöver tas.  
Vid de mindre radierna 700m och 800m blir dock tvärfallslutningarna alldeles för stora, för dessa 
lutningar kan problem uppstå vid halt väglag. Något lägre bör väljas av säkerhetsskäl även om 
estetiken är god. 
 
Dimensionerande tvärfallslutningar för alternativ 3 som är framtagna har likväl goda resultat vid 
de större radierna. De klarar sig ej helt och hållet utan längslutning men då längslutning finns blir 
det inget problem för vattenavrinningen. De små kurvradierna får bättre resultat än vid alternativ 
1. 
 
Likväl som alternativ 3 har alternativ 2 goda värden vid de större radierna då längslutning finns i 
båda sträckorna. Även de små kurvradierna får goda resultat jämfört med diagrammet. På grund 
av sladdrisken vid radie 700 och tvärfallslutning alternativ 2 rekommenderas att alternativ 3 
används vid denna cirkelbåge. Om tvärfallslutning alternativ 2 tillämpas blir bergtunneln ett 
bättre alternativ ur säkerhetsaspekter. 
 
Vid de övriga cirkelbågarna rekommenderas antingen alternativ 3 eller alternativ 1. Men för 
enkelhetens skull bör tvärfallslutning alternativ 3 tillämpas i båda alternativa sträckorna. 
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7.4.2 Utjämningssträcka, Klotoider och Skevningsutjämning 
Utjämningssträcka används dels av kördynamiska skäl men framförallt av estetiska skäl. 
Som tidigare beskrivet i rapporten är det viktigaste ur säkerhetsperspektiv att kontroller utförs 

längs med sträckan så att det alltid är konstant lutning för vattenavrinning. 

Klotoider: 
 
I rapporten har två alternativ till klotoidberäkningar tillämpats. I det ena alternativet utförs 
beräkning efter klotoidparametern för den bestämda hastigheten. Det som framställs är en 
minimilängd för de olika klodoiderna. På grund av de stora radierna blir klotoidlängderna små 
och märks inte av förarna under färd. Genom Anders Wengelins formel bevisas att 
övergångskurvor inte behöver tillämpas av kördynamiska skäl. 
Av estetiska skäl bör istället andra alternativet till klotoidberäkningar tillämpas. Problemet som 
uppstår med dessa beräkningar är att klotoiderna blir så pass långa att vissa av de inte får plats i 
respektive cirkelbåge. 
För att undvika att behöva ta bort klotoider helt eller att de blir alldeles för stora kan klotoider 
sättas som en tredjedel av cirkelbågen (Wengelin, 2011). 
Då vissa av de dimensionerade klotoiderna ur estetiska perspektiv får plats bör de klotoider som 
får plats placeras ut mitt i övergången av två cirkelbågar.  
De klotoider som inte får plats enligt kontroll tilldelas en ny parameter att motsvara en tredjedel 
av respektive cirkelbåge. 
 
Klotoider kan även bestämmas efter dimensionerande skevningsutjämning där de ska vara längre 
alternativt lika långa som skevningsutjämningen beroende på typ av övergångskurva. 
Men av estetiska skäl rekommenderas klotoidlängd efter kalkyl 2. 
 
Se bilaga 3 och 4 för bestämda klotoidlängder. 

   
Skevningsutjämning: 
 

Skevningsutjämning baseras på olika tvärfallslutningar samt radiestorlekar för cirkelbågar. Precis 
som tidigare konstaterat är det stora radier som används vilket inte medför speciellt stora 
tvärfallslutningar. På så vis kan skevningsutjämningarna placeras ut helt och hållet under 
respektive cirkelbåge samt raksträcka som bevisas i avsnitt kontroll. Skevningsutjämningen bör 
dock placeras ut efter vissa riktlinjer som finns i VGU 2004. 
Både sänktunnelsträckan samt bergtunnelsträckan blir godkända utifrån dessa kontroller. 
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8. Slutsatser 

 
Vår undersökning visar att det finns fördelar med både sänktunneln och bergtunneln jämfört med 
varandra, men också att skillnaderna är små och att båda två är bra lösningar som uppfyller de 
krav som ställs på nybyggda vägar i tunnlar. 

Det vi kommit fram till är att under byggskedet och fram till att tunneln är på plats är bergtunneln 
mest fördelaktig med tanke på den lägre totalkostnaden, mindre miljöpåverkan samt att det är en 
säkrare byggmetod som används. 

Däremot när tunneln väl är på plats börjar fördelarna väga över för sänktunneln i och med den 
kortare sträckan vilket minskar både utsläpp och risker för köbildning i uppförsbacke jämfört med 
bergtunneln. Säkerhetsmässigt är inget av alternativen nämnvärt bättre än det andra utan båda 
håller så pass god standard att de kan anses vara i stort sett lika bra. 

8.1 Rekommendation för vidare studier 
 

För att kunna bestämma vilket alternativ där fördelarna är störst sett till helheten skulle 

ytterligare undersökningar krävas på punkter som avgränsades bort i detta arbete, såsom 

geotekniska egenskaper, trafikplatser och eventuella riskanalyser. 

 

  



 

58 
 

  



 

59 
 

Referenser 
 

Dt. 2006. Så mycket släpper din villa ut. Hämtad 2018-05-25. 

https://www.dt.se/artikel/allmant/dalarna/sa-mycket-slapper-din-villa-ut 

Granlund, Johan. 2016. Utformning av tvärfall för minskad krängningsrisk i kurva 

Lövgren & Al Abdi. 2010. Succesiv kalkylering 

Miljöbalken (1998:08) 

Nationalstadsparken, hämtad 2018-05-02. 

http://www.nationalstadsparken.se/default.aspx?id=1734&ptid=0 

Trafikverket. 2015. Krav för Vägars och gators utformning 

Trafikverket. 2015. Råd för Vägars och gators utformning 

Trafikverket. 2016. Jämförelse mellan Österleden (Sänktunnel) och Saltsjötunneln (Bergtunnel 

under Saltsjön) 

Trafikverket. 2018. Östlig Förbindelse – Lokaliseringsutredning 

Transportstyrelsen. 2015. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i 

vägtunnlar mm 

Utsläppsrätt. 2018. Beräkning av utsläpp från bilar. Hämtad 2018-05-22. 

http://www.utslappsratt.se/berakna-utslapp/ 

Vägverket. 2004. Krav för Vägars och gators utformning 

Wengelin, Anders. 2010. Introduktion till ämnet Vägteknik 

Wengelin, Anders. 2011. Kompendium, Väg- och Gatuutformning, Komplement till ”Vägteknik” 

WSP. 2018. Vad vi gör. Hämtad 2018-05-12. 
https://www.wsp.com/sv-SE/vad-vi-gor 
 

 

 

  

https://www.dt.se/artikel/allmant/dalarna/sa-mycket-slapper-din-villa-ut
http://www.nationalstadsparken.se/default.aspx?id=1734&ptid=0
http://www.utslappsratt.se/berakna-utslapp/
https://www.wsp.com/sv-SE/vad-vi-gor


 

60 
 

 

 

 

  



 

61 
 

Bilagor 
  



 

62 
 

Bilaga 1 

Bergtunnel 

 



 

63 
 

Bilaga 2 
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