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SUMMARY 

In Sweden, more and more roads are built to meet the needs of an ever-
growing population, especially in the Stockholm area where growth is the 
greatest. When areas are densified, roads to and from these areas also 
need to be revised to cope with the traffic growth. An example of this is 
route 268 between Upplands Väsby and Vallentuna, which cannot meet 
the needs of traffic-flows today, let alone the flows of the future, with a 
large number of traffic accidents every year as a result. To mitigate this, 
the Swedish Transport Administration decided to move and expand 
route 268. At the time of writing, the initial feasibility study is completed 
and calculations of the foundation costs are currently being undertaken. 
This paper will present a way to estimate costs of the foundations along 
a stretch of the road, and what different reinforcement measures would 
cost. This will be achieved through modelling the ground characteristics 
using the geo-databases that are available in Sweden. Thus eliminating 
the need to test drill or alternatively minimize the number of borings 
required, which stands for a relatively large cost in the preliminary 
planning phase. The models used in this study will be developed using 
geo-data available from the Geological Survey of Sweden and the 
Swedish University of Agricultural Sciences; which has an extensive 
database. The reason for comparing foundation costs is due to the large 
contribution to the total expenses in road construction; especially for 
clay soils.  
The preliminary study that the Swedish Transport Administration has 
prepared regarding route 268 presents two alternative stretches for the 
road, one of them being split into four smaller ways. This essay will 
focus on only one of these parts of that latter option. A proprietary, 
alternative road section will also be presented and analysed together with 
those presented by the Swedish Transport Administration. 
The road options that the Swedish Transport Administration presents 
consist mainly of clay; with relatively deep layers of clay in the northern 
alternative and shallower ones in the southern option. The alternative 
road section presented in the report consists of equal parts of till, clay 
and rock where the depth of the clay is considered to be the same as in 
the northern alternative. The result shows that the presented alternative 
stretch of road would be the cheapest out of a foundation point of view, 
which is considered to be expected, since this stretch of road consists of 
the least amount of clay and peat. Without the proposed option the two 
other alternatives are relatively similar in cost; the cheapest method of 
reinforcement being vertical drainage in all cases. 
The methodology used in this study is based on estimations of 
foundation costs and assumptions on soil conditions; both coupled to 
uncertainties. The costs for the different methods have been provided 
from several consulting companies and are based on their previous 
projects and not this particular project. The model also assumes similar 
soil conditions, which is generally not the case, across the entire width of 
the road, due to the modelling being done on a line in the middle of the 
stretch of road.  
The alternative road section is the best one from an economic point of 
view where vertical drainage should be used. The modelling and 
calculation method is considered useful in an early stage of the 
preplanning when different localizations are being examined.  
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SAMMANFATTNING 

I Sverige byggs fler och fler vägar för att möta behoven av en ständigt 
växande befolkning, framförallt i Stockholmsområdet där tillväxten är 
som störst. Då områden förtätas för fler boende behöver även vägarna 
till och från dessa områden ses över för att klara av trafikökningen. Ett 
exempel på detta är väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna som 
inte klarar av de trafikflöden som den idag utsätts för, med flertalet 
trafikolyckor som följd. För att råda bot på detta har Trafikverket 
bestämt att ändra vägsträckningen samt bygga ut väg 268. Förstudien 
blev klar 2008 och vid tiden för arbetet håller Trafikverket på att göra 
mer noggranna kostnadskalkyler över bland annat grundläggningen. 
Rapporten kommer presentera metod för kostnadsberäkningar av 
grundläggning längs en vägsträcka, samt hur mycket olika alternativ till 
förstärkningsåtgärder skulle kosta. Detta kommer ske genom att 
modellera väg 268 med hjälp av de geo-databaser som finns att tillgå och 
på så vis kunna minimera antalet provborrningar som krävs. De 
geodatabaser som används är från Sveriges geologiska undersökning, 
SGU, samt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Anledningen till varför 
det är intressant att jämföra grundläggningskostnader är att det är en stor 
del av de totala vägkonstruktionskostnaderna, speciellt för lerjordar. 
Dessa grundläggningsförutsättningar brukar traditionellt sett göras 
genom flertalet provborrningar längs den tilltänkta vägsträckan, något 
som är en relativt stor utgift i förprojekteringen.  
Förstudien som Trafikverket har gjort presenterar två vägalternativ varav 
ett av dem är en fyrdelad väg. För att avgränsa arbetet kommer detta 
arbete endast att fokusera på en av delarna i det alternativet. En egen, 
alternativ, vägsträckning kommer även presenteras och ställas i kontrast 
med de alternativ som Trafikverket presenterat.  
Vägsträckningarna som trafikverket presenterat visar sig bestå mestadels 
av lera, där lerlagren i det norra alternativet är förhållandevis djupa och 
de i det södra alternativet i större utsträckning är grundare än tre meter. 
Mittenalternativet består till lika delar av morän, lera och berg i dagen. 
Lerlagren i detta alternativ beräknas ha ungefär samma medeldjup som 
de lerlager påträffade i det norra alternativet. Resultatet visar att den 
alternativa vägsträckning som presenteras även skulle bli den billigaste ur 
grundläggningssynvinkel, vilket anses vara förväntat, då den består av 
minst lera och torv. Med vårt alternativ borträknat är de båda andra 
relativt lika i kostnad, där den billigaste metoden för grundförstärkning 
är vertikaldränering i alla tre fall. 
Metodologin som används i denna studie är baserad på uppskattningar 
av grundläggningskostnader samt antaganden om markförhållanden; 
båda kopplade till osäkerheter. Kostnaderna har tillhandahållits från flera 
konsultbolag och är baserade på deras tidigare projekt. En upphandling 
för just detta projekt kan därför komma att få helt andra kostnadsförslag. 
Modellen antar även att markförutsättningarna är likadana, vilket i 
verkligheten inte alltid stämmer, över hela vägbankens bredd då 
modelleringen sker på en linje i mitten av vägsträckningarna.  
Ur kostnadssynpunkt är den alternativa vägsträckningen den bästa och 
metoden som bör användas är vertikaldränering. Modellerings- och 
beräkningsmetoden som använts anses användbar i ett tidigt skede av 
projekteringen när olika lokaliseringar ska utredas.  
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ABSTRAKT  

Rapporten ämnar presentera ett sätt att utföra kostnadsberäkningar för 
grundläggning längs en vägsträcka utan provborrningar, samt utreda hur 
mycket olika alternativ till förstärkningsåtgärder skulle kosta. Detta 
kommer ske genom att, med hjälp av de extensiva geodatabaser som 
finns att tillgå, modellera förutsättningarna och på så vis kunna eliminera 
behoven av eller alternativt minska mängden provborrningar. För att 
illustrera metoden kommer ombyggnationen av en väg i Stockholm att 
kostnadskalkyleras. För den väg som valts utreder Trafikverket två 
alternativa vägkorridorer och denna rapport kommer även att presentera 
en tredje. Resultatet visar att den vägsträckning som presenteras i 
rapporten skulle bli den billigaste ur grundläggningssynvinkel då den 
består av minst lera och torv. De andra vägalternativen är relativt jämna i 
kostnad och den billigaste metoden för grundförstärkning är 
vertikaldränering i alla tre fall. 

Nyckelord: GIS, grundläggning, jordmodeller, kostnadskalkyl, 
vägbyggnation 

1. INTRODUKTION 

I Sverige byggs det idag mer vägar än någonsin. Detta leder ofta till 
problem på platser där lera är dominerande marktäcket. Sättningar och 
skred är de största riskerna för denna typ av jordar och byggherrarna 
tvingas spendera mycket tid och pengar på olika former av 
markförstärkning. För att få en klar bild av platsens markförutsättningar 
krävs ofta kostsamma provborrningar och omfattande borrprotokoll. 
Samtidigt finns mycket information om Sveriges och framförallt 
Stockholms jordlager enkelt och billigt att tillgå genom Sveriges 
geologiska undersöknings hemsida. Med hjälp av denna information 
samt ett GIS-program går det att ta fram modeller av markförhållandena 
som kan vara till hjälp vid bedömningar av markförstärkning. Den här 
rapporten ska visa exempel på sådana modeller och även påvisa fördelar 
samt nackdelar med dem. 
Mellan Vallentuna och Upplands Väsby planerar Trafikverket att anlägga 
en ny väg, för att möta det kommande behovet som antas uppkomma då 
trafiken på sträckan hela tiden ökar. I skrivande stund håller en vägplan 
på att utarbetas och redan för några år sedan släpptes förstudien. I denna 
förstudie har de tagit fram två huvudsakliga förslag på vägsträckningar, 
en norr om och en söder om en befintlig golfbana i området. I denna 
rapport kommer en tredje vägsträckning genom golfbanan att 
presenteras. Trafikverket inte har tagit denna sträckning i beaktning 
under arbetet med förstudien.  
Syftet med denna rapport är att utföra en förenklad kostnadsberäkning 
för att avgöra vilken markförstärkningsmetod som ekonomiskt skulle 
vara bäst för området. Därefter ska även den bästa korridoren utses med 
avseende på markförhållandena och kostnad av grundläggning. 

2. BAKGRUND 

2.1. Behovet av nya vägen 
Väg 268 är den väg som förbinder Vallentuna med Upplands Väsby och 
trafikeras av över 10 000 fordon varje dygn. På grund av den höga 
trafikbelastningen uppstår svårigheter med att komma ut på vägen från 
anslutande vägar under rusningstrafiken, då många av de 
omkringliggande fastigheterna har direktutfart mot vägen. Kapaciteten är 
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helt enkelt för låg vid de anslutande trafikplatserna och korsningarna 
vilket leder till långa köer.  
Det största problemet är dock vägens säkerhet. De senaste fem åren har 
ett flertal allvarliga trafikolyckor inträffat, varav några resulterat i 
dödsfall. Den allra största delen av olyckorna är singelolyckor men de 
olyckor som procentuellt skördar flest liv är mötes- och 
omkörningsolyckor. Även olyckor med oskyddade trafikanter är 
överrepresenterade. På vissa delar av sträckan finns gång- och cykelväg, 
men på den största delen saknas det vilket gör att avståndet från de 
oskyddade trafikanterna till motorfordonen är minimalt. På grund av 
dessa aspekter har Trafikverket utfört en förstudie för hur de ska gå 
tillväga för att förbättra vägen (Reiland, 2008). 

2.2. Olika korridorer  
Två huvudsakliga vägalternativ, vilka illustreras i Figur 1, undersöks för 
tillfället. Korridor norr och Korridor syd, som sedan delas in ytterligare 
beroende på vilken trafikplats de ansluts till. Under våren 2014 tar 
Trafikverket fram en vägplan där det bästa alternativet ska presenteras 
(Reiland, 2008). Båda de tilltänkta korridorerna ansluter till E4 några 
hundra meter norr om den nuvarande väg 268. Där de ansluts planeras 
även för en ny trafikplats men detta kommer inte studeras närmare i 
denna rapport. De båda korridorerna följs sedan åt cirka en kilometer på 
den nuvarande Almungevägen innan de separeras.  
 

 Norr 2.2.1.
När korridorerna väl separerats går den norra delen upp mot den 
nordligaste delen av Wäsby GK. Därefter delar sig även denna i fyra 
mindre delar över området Snöbergen innan de sammanlänkas igen. 
Korridoren ansluter till den nuvarande väg 268 vid området Grana.  

 Syd 2.2.2.
När den sydliga korridoren separerat från den nordliga går den istället 
rakt mot den södra delen av Wäsby GK. Där sammanlänkas den med 
den nuvarande väg 268 i cirka 1,3 kilometer innan de skils åt igen för att 
den nya sträckningen ska få en kortare väg fram till området Gullbron. 

Figur 1 . De olika vägalternativen markerade i svart. De tre 
förslagna dragningar av Korridor norr som inte kommer att 
studeras är markerade i grått. Befintliga vägar är röda. 
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 Mitt  2.2.3.
Mellan Upplands Väsby och Vallentuna ligger Wäsby GK som är en 1,4 
kvadratkilometer stor golfbana. Golfklubben köpte en gård som låg på 
området år 1991 och anlade en 27-hålsbana på dess tillhörande marker 
(Wäsby GK, 2014). Trafikverket har valt att inte utreda hur en ny väg 
genom golfbanans område skulle se ut. I denna studie har detta alternativ 
studerats då väglängden minskas vilket kan förbättra 
grundläggningsförhållandena.  

2.3. Jordarter i området 
Jord kan delas in på många olika sätt, men en första indelning brukar 
vara i mineraljord och organisk jord. Därefter kan mineraljordar oftast 
delas in i friktionsjord eller kohesionsjord beroende på dess kornstorlek 
och skjuvhållfasthet.  

 Friktionsjord 2.3.1.
Friktionsjord är mer grovkorniga jordar, såsom grus, sand och 
grovkornig morän, bestående av jordarter med partikelstorlek från sand 
och över. Vid belastning utgör friktionen mellan partiklarna det 
viktigaste motståndet mellan kornen, skjuvhållfastheten ökar med 
normaltrycket. Det är inte helt ovanligt att jordarterna påverkas av 
cementering men draghållfasthet saknas i dessa fall. För friktionsjord 
erhålls den största delen av totalsättningen vid själva belastningen, 
eftersom porvatten kan lämna materialet relativt snabbt. Friktionsjordar 
behöver därför oftast inte några omfattande markförstärkningsåtgärder 
(Karlsson & Hansbo, 1984). 

 Kohesionsjord  2.3.2.
Kohesionsjord är ett annat namn för finkorniga jordar bestående av 
jordarter med partikelstorlek upp till silt. Det som karaktäriserar en 
kohesionsjord är att dess vattengenomsläpplighet, alltså 
permeabilitetskoefficienten är lägre än 10-6 cm/s. Det som skiljer denna 
jord från grövre jordar är att det inte enbart är friktionskrafter mellan 
partiklarna som håller ihop dem, utan även en molekylär attraktionskraft 
som kallas kohesionskraft. Med kohesionsjord menas oftast lera men 
även silt och lerig eller siltig morän kan ha kohesionsegenskaper. För att 
en jord ska klassas som lera ska den bestå av minst 40 procent 
lerpartiklar, alltså partiklar som har en diameter på mindre än 0,002 
millimeter. Kohesionsjordar är oftast den jord som är svårast att 
grundlägga på, främst för att det tar lång tid för vatten att tränga ur 
porerna vid tilläggslast (Statens Geotekniska institut, 2014). 

 Organisk jord 2.3.3.
Organisk-, eller organogen jord, är jordar som består av minst 20 
viktprocent organsikt material. Dessa jordar är oftast mycket porösa och 
deformeras därför lätt vid belastning. Organisk jord kan i sin tur delas in 
efter sin karaktär i undergrupperna gyttja, dy och torv.  
Torv är bildad av växtrester på platser med mycket hög fuktighet. Den 
höga vattennärvaron gör att växterna förhindras från att förmultna. 
Alltefter växtresterna tillförs luft så sönderdelas dem och bildar torv 
(Larsson, 2008). 

2.4. Jordförstärkningsmetoder 
Vid sämre markförhållanden som lerjordar och torvmarker behöver 
marken ofta förstärkas för att den ska orka bära upp en väg. Det finns 
flera olika markförstärkningsåtgärder och här presenteras några av de 
vanligaste; påldäck, KC-pelare, massutskiftning samt vertikaldränering. 
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 Påldäck 2.4.1.
Ett påldäck består av en grundplatta på marken som hålls uppe med 
hjälp av pålar. Både plattan och pålarna består oftast av betong och 
plattan är också ofta armerad för att öka hållfastheten (Hinders, 2011). 
Påldäck är en dyr metod och används främst i vägbyggnad när de yttre 
förhållandena är mycket dåliga, det vill säga då marken består av stora 
mäktigheter torv eller lera. Ett annat användningsområde för påldäck vid 
vägbyggnad är då broar ska förstärkas. Vid brobyggnad är det nämligen 
viktigt att konstruktionen och marken inte rör sig för mycket och just 
påldäck är en väldigt stabil metod (Larsson, 2014). 

 KC-pelare 2.4.2.
För en mark med mycket vatten kan kalkcementpelare vara en bra 
grundläggningsmetod. Kalkcementpelare, eller KC-pelare, fungerar 
genom att ett hål först borras med en slags roterande visp. Denna visp 
sprider samtidigt ut en blandning av kalk och cement i hålet vilken i sin 
tur drar till sig vatten från den omkringliggande jorden. När 
kalkcementen reagerar med vattnet härdar den och blir väldigt stabil. En 
stor fördel med KC-pelare är att det går väldigt snabbt att utföra 
grundläggningen. En KC-pelarmaskin kan producera närmare 1000 
meter pelare per dag (Alekuriren, 2007). 
Det som sker när kalk och cement blandas med lera är att jordens 
skjuvhållsfasthet ökar. Det gör den genom att jorden direkt reagerar med 
kalken genom jonutbyte, vilket gör att jordens flytgräns och 
plasticitetsindex ökar och vattenhalten minskar.  Dessutom sker också en 
hållfasthetsökning på lång sikt med hjälp av cementen (Inst. för jord- 
och bergmekanik, 1986). 

 Massutskiftning (utgrävning) 2.4.3.
Massutskiftning är en av de vanligaste grundläggningsmetoderna för 
vägar som ska byggas på leriga jordar eller torv men där mäktigheten inte 
är för stor. Metoden går ut på att den ”dåliga” jorden ersätts med grövre 
friktionsjord eller sprängsten. Det finns två huvudsakliga typer av 
massutskiftning; dels utskiftning genom grävning och återfyllnad, dels 
utskiftning genom undanpressning. I denna rapport kommer dock 
endast utskiftning genom grävning och återfyllnad att undersökas. 
Utskiftning genom grävning och återfyllnad kan utföras då mäktigheten 
av den sämre jorden är mindre än åtta meter. Det är viktigt att komma 
ihåg att den utskiftade banken kan komma att fungera som ett 
dräneringsdike eftersom jord med låg vattengenomsläpplighet ersätts av 
jord med högre vattengenomsläpplighet (Moritz, 2005). 

 Vertikaldränering 2.4.4.
Vertikaldränering består huvudsakligen av fyra olika delar. De två översta 
delarna är temporär överlast samt fyllning som kompensation för 
sättning. Dessa behövs för att vägbanken ska få rätt höjd efter att 
sättningen har utvecklats helt. Dessutom är sättningen proportionell mot 
lasten vilket gör att sättningsförloppet snabbas på med en överlast. De 
två undre delarna i ett vertikaldräneringssystem består av själva 
vertikaldränerna samt en dränbädd som har till uppgift att leda bort det 
utpressade vattnet, se Figur 2. 
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Om rätt avstånd har valts mellan vertikaldränerna så brukar sättningarna 
kunna fullbordas under vägens byggtid. Den temporära överlasten tas då 
bort och leran börjar konsolideras för bankens tyngd vilket ökar dess 
skjuvhållfasthet och bärförmåga (Eriksson, 2010). 

2.5. Kostnader  
Kostnadsförslagen som presenteras nedan har tagits fram genom 
personlig kontakt med personer på tre olika konsultbolag i Sverige. 

 Kostnad för underbyggnad  2.5.1.
Underbyggnad av både landsvägen samt en gång/cykelväg på totalt 14 
meters bredd uppskattas bli cirka 900 kr/m2 (Markovic, 2014). 

 Kostnad för påldäck 2.5.2.
Kostnad för påldäck är cirka 15 000 kr/m2. I denna kostnadsbedömning 
är pålarnas medellängd fem meter. Då den stora kostnaden är själva 
plattorna och etableringen av påldäcket, och då skillnaderna i lerlagrenas 
mäktighet ej är så stora, antas priset inte påverkas i någon högre grad om 
pålarna är några få meter längre eller kortare än fem meter (Markovic, 
2014). 

 Kostnad för KC-pelare 2.5.3.
Kostnad för KC-pelare med cc-avstånd en meter och längd fem meter är 
900 kr/m2. Om längden skulle vara några få meter längre eller kortare så 
antas skillnaden i pris vara 110 kr/m. Ett kubikmeterpris kan därför ges 
av 350 kr/m3 då djupet är omkring fem meter (Alpkvist, 2014) 
(Markovic, 2014). 

 Kostnad för massutskiftning 2.5.4.
Kostnad för uppgrävning och bortschaktning av lera är cirka 250 kr/m3 
och kostnaden för återfyllnad med sprängsten är 110 kr/m3. Då lika 
mycket material måste tas bort som läggs dit blir den totala kostnaden 
360 kr/m3 (Forsberg, 2014). 

 Kostnad för vertikaldränering 2.5.5.
Kostnaden för vertikaldränering med ett cc-avstånd av 0,5 meter och 
längd fem meter är 700 kr/m2. Om mäktigheten på lerlagren skulle vara 
längre eller kortade än fem meter antas priset förändras med 104 kr/m2. 
Kubikmeterpriset kan då beräknas vara 180 kr/m3 då djupet är i 
närheten av fem meter (Alpkvist, 2014) (Markovic, 2014). 

Figur 2 . Typisk utformning av vertikaldränering för en 
vägbank.  (Eriksson, 201 0) 
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 Kostnad överlast 2.5.6.
Vid vertikaldränering är överlast en viktig del av metoden. Därför bör 
även en sådan beräknas för denna metod. Kostnaden för överlasten ges 
av ett kvadratmeterpris som har uppskattats till 510 kr/m2 (Markovic, 
2014). 

3. METOD 

I denna rapport har litteraturstudier för faktainhämtning om jordarter, 
jordförstärkningsmetoder och vägkonstruktion genomförts. Information 
om väg 268 har hämtats från Vägverkets förstudie. En 
genomskärningsbild där berg- respektive marknivå för de olika 
vägdragningarna har tagits fram i ett GIS-program. Jordlagerföljder 
modelleras med hjälp av genomskärningsbilden över mark- och 
bergsnivåerna samt Bo Olofsson, professor i miljögeologi vid KTH. 
Denna modell ligger sedan till grund för de kostnadsberäkningar som 
utförts. För att beräkna kostnader har kontakt tagits med flera av de 
största aktörerna på marknaden vad gäller markförstärkning. De som 
erbjöd sin hjälp var representanter för Grontmij, ÅF och Sweco. De fick 
information om området där vägen skulle byggas, storlek på vägen, 
ungefärligt marktäcke och tog med denna information fram ungefärliga 
prisförslag på entreprenadkostnader för olika grundläggningsmetoder. 
Dessa metoder är påldäck, kalk-cementpelare, massutskiftning, och 
vertikaldränering. Med hjälp av deras ungefärliga prisförslag har ett 
kvadratmeter- alternativt kubikmeterpris tagits fram för de olika 
metoderna.  

3.1. Arbetet med genomskärningskartor   
I det här arbetet har GIS-programmet ArcGIS 10 (ESRI, 2010) använts 
vid framställandet av genomskärningsbilderna. Ett GIS-program, eller 
geografiskt informationssystems program som förkortningen står för, är 
ett datorprogram som kan användas för hantering av stora mängder data 
och rumslig analys. 
Till studien utnyttjades en rasterkarta med höjddata över marken, ett 
ortofoto över området samt en vektorkarta över områdets befintliga 
vägnät, allt tillhandahållet av Sveriges lantbruksuniversitet. Sveriges 
geologiska undersökning har bidragit med en vektorkarta över jordarter 
samt en PDF-karta över jorddjup. Med hjälp av ortofotot och 
Trafikverkets förstudie skapas ett vektorlager där de tilltänkta 
vägsträckningarna ritats ut, i figur 3 visas de tilltänkta vägkorridorernas 
underliggande jordart.  
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För att möjliggöra en genomskärningsbild av terrängen och en 
modellering av jordlagerföljderna var en karta över berggrundens höjd 
nödvändig. Med hjälp av kartan över områdets höjddata, som anges i 
meter över havet, och kartan över jordlagerdjup kunde bergnivåerna 
estimeras, där marknivån förenklat subtraherades med jordlagerdjupet. 
PDF-kartan över jordlagerdjup konverteras till ett format som kan 
användas i ett GIS-program. Det finns flera sätt att göra detta på, i denna 
artikel valdes att klippa ut kartan, omvandla den till ett tiff-format, lägga 
till den i GIS-programmet och georeferera bilden. Vid georeferering 
tilldelas tiff-kartan, med hjälp av referenspunkter, koordinater och 
placeras därmed ut på jorden. När referenspunkter adderas kommer 
bilden som skall georefereras skalas om, roteras och placeras på rätt 
plats. I figur 4 kan man se jordlagerdjupen för de olika 
vägsträckningarna. 

 

Figur 3 . De tilltänkta vägkorridorerna utritade på 
jordartskartan. 

Figur 4 .  Jordlagerdjup runt de olika vägsträckningarna. Rött 
är djupt och grönt är grunt. 
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När urklippet över det valda arbetsområdet har georefererats så 
konverteras bilden till en rasterkarta över jorddjup. Då PDF-kartan visar 
jorddjup i olika intervall så klassades djupet om som intervallmaximum. 
Jorddjupet hade även kunnat klassas om till ett intervallmedelvärde, men 
då det ur grundläggningssynpunkt dyraste scenariot är mest intressant så 
valdes intervallmaximum. Rasterkartan kan då subtraheras över 
marknivåer, mätt i meter över havet, med kartan över jorddjup, mätt i 
meter, för att få fram berggrunden, mätt i meter över havet. Vilket 
illustreras i figur 5. 

 
Då en genomskärningsbild av vägkorridorernas olika grundförhållanden 
önskas används funktionen Xacto Section. En vektor över bergsdjupet, 
en vektor över marknivån samt information om jordarten i markytan 
längs varje vägsträckning presenteras enligt figur 6 och 7 och med hjälp 
av denna mall kan jordlagerföljder modelleras.  

 

 

Figur 5 . Områdets bergsnivåer mätt i meter över havet 

Figur 6 . En sektion av den genomskärningsbild som ges genom 
X acto Section, den undre linjen är bergsnivå, den övre är 
marknivå. 

Figur 7 . En mer inzoomad version av genomskärningsbilden 
som ges. 
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3.2. Jordlagermodellering 
Då det skulle vara onödigt tidskrävande att göra en 3D-modellering av 
vägkorridorernas undergrund har undergrunden endast analyserats för en 
linje. Sedan har antagandet att den ser likadan ut för respektive vägbanas 
undergrund gjorts. 
Sveriges geologiska undersökning tillhandahåller information om jordart 
i markytan och information om tjocklek på kohesions- och friktionsjord i 
borrpunkter. Med hjälp av detta kan jordart i marknivån ritas in i 
genomskärningskartorna. Vid morän i markytan antas att det är morän 
hela vägen ner till berg. Vid torv eller lera i markytan, antas en lagerföljd 
på torv-lera-morän alternativt lera-morän. Det underliggande 
moränlagrets tjocklek bedöms då efter information om den typiska 
tjockleken för underliggande friktionsjord i området, som för 
Stockholmsområdet maximalt brukar vara två meter. 
För att få det ur grundläggningssynpunkt dyraste utfallet används den 
minsta troliga moränlagertjockleken. Det är alltså möjligt att det 
underliggande moränlagret bitvis är tjockare än vad som har modellerats 
för. 

3.3. Avgränsningar 
Korridor norr består av fyra alternativa vägdragningar där fokus har lagts 
på en av dem.  
Större vägar kan vara utformade på olika sätt, men gemensamt för de 
flesta är de fem lagren slitlager, bärlager, skyddslager, förstärkningslager 
och terrass. Det understa lagret, terrass, är dit lasten slutligen fördelas. 
Terrassen kallas även underbyggnad och det är för denna och den 
underliggande grundläggningen som kostnadsberäkningarna i detta 
arbete har utförts (Norrström, 2013). För grundläggningsåtgärderna 
anses endast lera och torv vara aktuella. Alla grundläggningsmetoder 
förutom massutskiftning lämpar sig bäst för lera med en större 
mäktighet. Därför har beräkningarna för dessa metoder gjorts för lerlager 
på över 3 meter medan lerlager på 3 meter eller mindre anses vara 
enklare att massutskifta. Ett antagande görs även att samma 
jordförstärkningsmetod används på hela den sträcka som ska förstärkas 
förutom då lerlagrena är mindre än 3 meter då den massutskiftas. 
Massutskiftning lämpar sig dock även på större djup varför denna metod 
även har använts för lerlager på mer än tre meters mäktighet. I 
verkligheten är det dock vanligt att man använder flera olika 
grundläggningsmetoder på en så stor sträcka. Då provtagningar av leran 
skulle krävas för att bestämma var de olika metoderna bör användas har 
vi valt att göra den här förenklingen. 
Endast entreprenadkostnader för vägsträckningarna har beaktats 
eftersom dessa är lättare att förutse än totalkostnaderna. Vad gäller 
markåtkomstkostnader finns det olika sätt att räkna med dessa också, 
men då kunskapen om tillräckligt många gamla projekt i samma område 
saknas skulle detta innebära för stora osäkerheter.   
Beräkningarna inkluderar inte några broar vilket troligtvis kommer vara 
nödvändigt att anlägga längs alla vägsträckningar. Detta har undvikts 
eftersom det inte på något enkelt sätt kunnat avgöras var eventuella 
broar är nödvändiga.  Förhoppningen är att då sträckningarna inte är 
alltför långt ifrån varandra, kommer ungefär lika många broar att vara 
nödvändiga för alla tre alternativen, vilket inte förändrar jämförelsen 
dem emellan. Detsamma gäller för bergsprängning och bergsschakt där 
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det inte anses finnas något enkelt sätt att uppskatta hur mycket som ska 
tas bort och vart det ska ske. 

4. RESULTAT 

4.1. Markförhållanden 
Jordartsdistribueringen för de olika vägkorridorerna skiljer sig enligt 
Tabell 1 och genomskärningsbilder av alternativen finns i Bilaga 1. Den 
morän som påträffats i området är främst sandig och ett moränlager på 
en halv till två meter har estimerats under lerlagren. 
 

Tabell 1. Jordartsdistribuering i marknivån för de olika korridorerna 

 Norr Mitt Syd 
meter % meter % meter % 

Morän 700 18 1507 38 799 14 
Lera 2392 62 1219 30 3717 67 
Torv 171 4 0 0 474 9 
Berg 632 16 1284 32 531 10 
Totalt 3895  4010  5521  

 
Den norra korridoren är 3.9 km lång och domineras av nio meter djupa 
lerlager den första halvan och fyra till sex meter djupa lerlager den senare 
halvan. Det finns även några större berg längs sträckan. Det längsta och 
mest omfattande vägalternativet är den södra korridoren som domineras 
av lerlager med varierande djup. Två torvområden passeras på den 5.5 
km långa korridoren och höjdnivåerna är inte markanta.  Mittersta 
korridoren skulle vara 4 km lång och bestå av nästan lika delar sandig 
morän, berg och lera. Några lersänkor med ett djup på 8-12 meter 
passeras. 

4.2. Kostnadsuppskattning 
Först beräknades det viktade djupet för lerlagrena i varje korridor. Dels 
för de lerlager med ett djup större än tre meter samt de lager med ett 
djup på mindre eller lika med tre meter. Dessa presenteras i Tabell 2 
tillsammans med längden för de tillhörande lerlagrena.   
 

Tabell 2. Viktade lerdjup samt längden på den sträcka som har dessa medeldjup 
 Viktat djup >3m 

 
(m) 

Längd  
>3m 
(m) 

Viktat djup ≤3m  
 
(m) 

Längd  
≤3m 
(m) 

Norr 6,06 2464 2,34 99 
Mitt 6,13 873 2,15 346 
Syd 4,41 1824 2,04 2376 

 
Därefter användes de ovanstående värdena för att räkna ut de totala 
grundläggningskostnaderna.  Dessa kostnader presenteras i Tabell 3 för 
varje korridor beroende på vilken grundläggningsmetod som valts. För 
beräkningar se Bilaga 2. 
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Tabell 3. De totala kostnaderna i miljoner kronor för de tre korridorerna 
 Norr 

(Mkr) 
Mitt 
(Mkr) 

Syd 
(Mkr) 

Påldäck 568 238 477 
KC-pelare 123 80 133 
Mass-utskiftning 126 81 135 
Vertikal-dränering 105 74 127 

 

5. DISKUSSION 

Direkt från jordartsdistribueringen kan vi ana att någon form av 
jordförstärkning kommer att vara nödvändig med tanke på de mängder 
med lera som förekommer på alla tre alternativen. Den mittersta 
korridoren har ett marktäcke bestående av lera och torv på cirka 30 
procent medan de andra två har ett motsvarande lager på cirka 70 
procent.  
Som framgår tydligt av Tabell 3 är den hypotetiska Korridor mitt, som 
går genom golfbanan, den billigaste koridorren vad gäller alla olika 
markförstärkningsmetoder. Denna utgång kunde dock förutses redan då 
jordartsdistribueringstabellen presenterades eftersom det är mycket mer 
bra friktionsjord samt berg och mycket mindre lera på just den 
sträckningen. Att denna korridor sedan kommer att bebyggas får ses som 
högst otroligt då det förmodligen kommer vara svårt att köpa ut 
golfklubben. Det gäller även komma ihåg att det endast är ur 
grundläggningskostnadsaspekten som Korridor mitt är det bästa 
alternativet. Det finns väldigt många andra aspekter, främst kulturarv, 
buller och ekologi, som Trafikverket kommer vara tvungna att beakta 
och väga för och emot för att kunna fatta ett beslut om vilken 
vägkorridor som är mest optimal. 
Den markförstärkningsmetod som visade sig vara billigast är 
vertikaldränering, med relativt liten marginal. Påldäck var däremot den 
överlägset dyraste och skulle därför bara kunna rekommenderas för 
väldigt känslig mark som på grund av omliggande miljö inte får vibrera. 
Massutskiftning och KC-pelare hamnade i mitten kostnadsmässigt och 
skillnaden dem emellan blev liten oavsett vägkorridorr. I arbetet antar vi 
att det är billigast att schakta bort lerlager grundare än tre meter, vilket 
geotekniker brukar göra. Hade man haft artesiskt grundvatten längs 
sträckan så hade man dock fått se över alternativa lösningar. 
Det finns många olika sätt att modellera jordlagerdjup på och metoden vi 
har använt oss av antas vara adekvat. Vår metod skulle dock inte vara 
möjlig för ett område där en jordlagerdjupskarta saknas och 
provborrningar skulle i sådana fall vara nödvändiga. Vid modelleringen 
har även korridorerna med en bredd på 14 meter analyserats ur en linje i 
mitten av korridoren. Det antas vara ett rimligt antagande då det inte är 
några exakta kostnader som ska beräknas.  
Det är viktigt att poängtera att alla kostnader som presenteras är 
genomsnittliga kostnader från tidigare projekt och att kostnaderna vid en 
upphandling idag kan se lite olika ut. Små delar av 
kostnadsberäkningarna har även genomförts med en relativt gammal 
prislista med á-priser per kvadratmeter förstärkningsmetod. Prislistan är 
från 1990-talet, men eftersom företaget vi fick den ifrån använder sig av 
den så anser vi den vara tillräckligt noggrann. De berättade att en 
multiplicering med en faktor två var nödvändig för att kompensera för 
inflation och produktutveckling. Vi anser dock att det måste anses som 
en stor potentiell felkälla men hoppas att de inbördes prisen inte har 
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förändrats alltför mycket samt att deras antagande om en faktor två 
stämmer.  
Den här metoden för kostnadsmodellering kan vara användbar tidigt i 
förprojekteringen då olika lokaliseringar av byggnationen ska undersökas. 
Den går snabbt att göra och är relativt billig, även om det inte är ett 
exakt resultat som erhålls. Utan provtagningar kan det vara svårt att 
estimera lerans egenskaper, beroende på dessa kan val av 
grundläggningsmetod komma att variera. Att även modellera 
grundvattennivåerna längs sträckorna skulle därför vara intressant, då det 
skulle illustrera variationer i grundläggningsförutsättningar ytterligare. 
När platsen för byggnation väl har valts kommer mer omfattande 
geotekniska provtagningar behöva sättas in för att kunna dimensionera 
grundläggningen exakt. 

6. SLUTSATS 

Resultatet av vår undersökning visade att det ur kostnadssynpunkt 
fördelaktigaste alternativet är Korridor mitt där lertäcket endast utgjorde 
30 procent av hela sträckan. Detta jämfört med de två andra 
korridorerna där lertäcket utgjorde cirka 70 procent av sträckorna. Detta 
gör att mindre grundläggning skulle behövas längst det mittersta 
alternativet och att det på så vis även skulle bli billigare.  
Den billigaste jordförstärkningsmetoden visade sig i detta fall vara 
vertikaldränering för alla tre korridorerna. Därefter kom massutskiftning 
och KC-pelare. Överlägset dyrast blev förstärkning med påldäck. En 
potentiell felkälla som vi vill framhäva är dock att kostnadsberäkningarna 
endast är genomsnittskostnader från tidigare projekt och inte speciellt 
framtagna för detta projekt. 
Modellerings- och beräkningsmetoden som presenteras i rapporten kan 
vara användbar tidigt i ett projekts förprojektering när olika 
lokaliseringsalternativ skall utredas och ställas mot varandra. Det är inga 
exakta resultat som ges, utan snarare en översiktlig beskrivning av ett 
områdes markegenskaper. Att ta med grundvattennivåerna skulle vara 
intressant då det ytterligare skulle belysa platsens 
grundläggningsförutsättningar. Provborrningar kommer behöva ta plats i 
samband med byggnation, dels för att kontrollera modellen och dels för 
att bestämma lerans faktiska egenskaper. 
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BILAGA 1,  GENOMSKÄRNINGSBILDER  

Korridor norr 
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Korridor syd 
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Korridor mitt 
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BILAGA 2, KOSTNADSBERÄKNINGAR 

Korridor norr 
Lerlager >3m   djup (m) längd (m) djup*längd (m2) 

	   	   	   	  
7	   245	   1715	  
4	   51	   204	  
7	   308	   2156	  
4	   98	   392	  
7	   107	   749	  
8	   369	   2952	  
8	   96	   768	  
4	   75	   300	  
8	   73	   584	  
4	   44	   176	  
4	   57	   228	  
7	   80	   560	  
5	   34	   170	  
4	   57	   228	  
4	   63	   252	  
6	   340	   2040	  
4	   170	   680	  
4	   197	   788	  

	  
Summa	   	   	   	   2464	   14942	  
	  
Viktat	  medeldjup	  14942/2464=6,06	  m	  för	  längden	  2464	  m	  
	  
Lerlager ≤3 m   djup (m) längd (m) djup*längd (m2) 

	   	   	   2	   65	   130	  
	   	   	   3	   34	   102	  
	  
Totallängd	   	   	   	   99	   232	  
	  
Viktat	  medeldjup	  232/99=2,34	  m	  för	  längden	  99	  m	  
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Korridor mitt  
Lerlager >3m   djup (m) längd (m) djup*längd (m2) 

	   	   	   7	   245	   1715	  
9	   80	   720	  
7	   156	   1092	  
4	   26	   104	  
3	   20	   60	  
4	   48	   192	  
4	   83	   332	  
4	   77	   308	  
6	   69	   414	  
6	   69	   414	  
	  

Summa    873
 5351	  

	  
	  
Viktat	  medeldjup	  5351/873=6,13	  m	  för	  längden	  873	  m	  
	  
Lerlager ≤3 m   djup (m) längd (m) djup*längd (m2) 

	   	   	   3	   51	   153	  
	   	   	   2	   38	   76	  
	   	   	   2	   53	   106	  
	   	   	   2	   37	   74	  
	   	   	   2	   167	   334	  
	  
Summa	   	   	   	   346	   743	  
	  
Viktat	  medeldjup	  743/346=2,15	  m	  för	  längden	  346	  m	  
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Korridor syd 
Lerlager >3m   djup (m) längd (m) djup*längd (m2) 

7	   245	   1715	  
7	   95	   665	  
4	   58	   232	  
3	   327	   981	  
3	   241	   723	  
4	   194	   776	  
4	   138	   552	  
4	   50	   200	  
6	   71	   426	  
4	   21	   84	  
3	   190	   570	  
5	   78	   390	  
4	   48	   192	  
9	   51	   459	  
5	   17	   85	  
	  

Summa	   	   	   	   1824	   8050	  
	  
Viktat	  medeldjup	  8050/1824=4,41	  m	  för	  längden	  1824	  m	  	  
	  
Lerlager ≤3 m   djup (m) längd (m) djup*längd (m2) 

	   	   	   3	   62	   186	  
3	   21	   63	  
1	   51	   51	  
2	   139	   278	  
2	   505	   1010	  
2	   53	   106	  
2	   254	   508	  
2	   589	   1178	  
2	   80	   160	  
2	   66	   132	  
3	   74	   222	  
2	   368	   736	  
2	   105	   210	  
	  

Summa	   	   	   	   2367	   4840	  
	  
Viktat	  medeldjup	  4840/2367=2,04	  m	  för	  längden	  2376	  m	  
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Längden för de olika dragningarna är: 

• Korridor norr: LN=3895 m 
• Korridor syd: LS=5521 m 
• Korridor mitt: LM=4010 m 

Och bredden för vägen inklusive gång- och cykelväg: B=14 m 
Längden för de sträckor som har ett ler eller torv lager på mer än 3 meter ges av tabell 2: 

• Korridor norr: LN>3=2464 m 
• Korridor syd: LS>3=1824 m 
• Korridor mitt: LM>3=873 m 

Och det viktade djupet för dessa längder ges också av tabell 2: 

• Korridor norr: dN>3=6,06 m 
• Korridor syd: dS>3=4,41 m  
• Korridor mitt: dM>3=6,13 m  

Längden för de sträckor som har ett ler eller torv lager på mindre än 3 meter ges av tabell 2: 

• Korridor norr: LN<3=99 m 
• Korridor syd: LS<3=2376 m 
• Korridor mitt: LM<3=346 m 

Och det viktade djupet för dessa längder ges också av tabell 2: 

• Korridor norr: dN<3=2,34 m 
• Korridor syd: dS<3=2,04 m  
• Korridor mitt: dM<3=2,15 m  

 

Underbyggnad 
Kvadratmeter priset för undergrunden (aU) beräknas bli 900 kr/m2. Kostnaden (SU) för de olika 
dragningarna beräknas då genom att multiplicera kvadratmeterpriset med bredden samt den totala 
längden av korridorerna, SU=aU*L*B. 

Korridor Norr 
Kostnad SUN=900*3895*14 = 49 077 000 kr 

Korridor Syd 
Kostnad SUS=900*5521*14 = 69 564 600 kr 

Korridor Mitt 
Kostnad SUM=900*4010*14= 50 526 000 kr 

 
LERLAGER <3 M 

Massutskiftning 
Kubikmeterpriset för att dels ta bort befintlig lera och även lägga dit sprängsten (uM) beräknas bli 
360 kr/m3. Kostnaden för massutskiftning beräknas då genom: SM=uM*b*L<3*d<3 

Korridor Norr 
Kostnad SMN<3= uM*B*LMN<3*dN<3=360*14*99*2,34=1 167 566 kr 

Korridor syd 
Kostnad SMS<3= uM*B*LMS<3*dS<3=360*14*2376*2,04=24 429 082 kr 

Korridor Mitt 
Kostnad SMM<3= uM*B*LMM<3*dM<3=360*14*346*2,15=3 749 256  kr 
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LERLAGER >3 M 

Påldäck 
Kvadratmeterpriset för påldäck (aP) beräknas vara 15000 kr/m2. Kostnaden för påldäck (SP) 
beräknas då genom: SP=aP*L>3*B 

Korridor Norr 
Kostnad SPN= aP*LN>3*B=15000*2464*14=517 440 000 kr 

Korridor syd 
Kostnad SPS= aP*LS>3*B=15000*1824*14=383 040 000 kr 

Korridor Mitt 
Kostnad SPM= aP*LM>3*B=15000*873*14=183 330 000 kr 

 

KC-pelare 
Kubikmeterpriset för att anlägga KC-pelare (uK) antas vara 350 kr/m3. Kostnaden för KC-pelare 
beräknas då genom: SK=uK*B*L>3*d>3 

Korridor Norr 
Kostnad SKN= uK*B*LN>3*dN>3 =350*14*2464*6,06=73 166 016 kr 

Korridor syd 
Kostnad SKS= uK*B*LS>3*dS>3 =350*14*1824*4,41=39 414 816 kr 

Korridor Mitt 
Kostnad SKM= uK*B*LM>3*dM>3 =350*14*873*6,13=26 222 301 kr 

 

Massutskiftning  
Kubikmeterpriset för att dels ta bort befintlig lera och även lägga dit sprängsten (uM) beräknas bli 
360 kr/m3. Kostnaden för massutskiftning beräknas då genom: SM>3=uM*b*L>3*d>3 

Korridor Norr 
Kostnad SN>3= uM*B*LN>3*dN>3=360*14*2464*6,06=75 256 474 kr 

Korridor syd 
Kostnad SS>3= uM*B*LS>3*dS>3=360*14*1824*4,41=40 540 954 kr 

Korridor Mitt 
Kostnad SM>3= uM*B*LM>3*dM>3=360*14*873*6,13=26 971 510 kr 

 

Vertikaldränering 
Kubikmeterpriset för vertikaldränering (uV) beräknas bli 180 kr/m3. Kostnaden för 
vertikaldräneringen blir då: SV=uV*B*L>3*d>3 

Korridor Norr 
Kostnad SVN=uV*B*LN>3*dN>3=180*14*2464*6,06=37 628 237 kr 

Korridor syd 
Kostnad SVS= uV*B*LS>3*dS>3=180*14*1824*4,41=20 270 477 kr 

Korridor Mitt 
Kostnad SVM= uV*B*LM>3*dM>3=180*14*873*6,13=13 485 755 kr 
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Överlast 
För vertikaldränering behövs en överlast. Kostnaden för denna beräknas vara: aÖ=510 kr/m2. 
Kostnaden för överlast blir alltså: SÖ=aÖ*L>3*B 

Korridor Norr 
Kostnad SÖN= aÖ*LN>3*B=510*2464*14=17 592 960 kr 

Korridor syd 
Kostnad SÖS= aÖ*LS>3*B=510*1824*14=13 023 360 kr 

Korridor Mitt 
Kostnad SÖM= aÖ*LM>3*B=510*873*14=6 233 220 kr 
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Totala kostnader 
Här presenteras de totala kostnaderna för var och en av de olika korridorerna, med var och en av 
de olika markförstärkningsmetoderna. 

Korridor norr 

• Kostnad påldäck: SPN TOT=SUN +SPN+SMN<3=49 077 000+517 440 000 +1 167 566= 
=567 684 566 kr 

• Kostnad KC-pelare: SKN TOT=SUN +SKN+SMN<3= 49 077 000+73 166 016+1 167 566= 
=123 410 582 kr 

• Kostnad Massutskiftning: SMN TOT=SUN +SMN>3+SMN<3=49 077 000+75 256 474+1 167 
566= 
=125 501 040 kr 

• Kostnad Vertikaldränering: SVN TOT=SUN +SVN+SÖN+SMN<3=  
=49 077 000+37 628 237+17 592 960 +1 167 566= 
=105 465 763 kr 

 

Korridor syd 

• Kostnad påldäck: SPS TOT=SUS +SPS+SMS<3= 69 564 600+383 040 000 +24 429 082 = 
=477 033 682 kr 

• Kostnad KC-pelare: SKS TOT=SUS +SKS+SMS<3=69 564 600+39 414 816+24 429 082 = 
=133 408 498 kr 

• Kostnad Massutskiftning: SMS TOT=SUS +SMS>3+SMS<3=69 564 600+40 540 954 +24 429 
082 = 
=134 534 635 kr 

• Kostnad Vertikaldränering: SVS TOT=SUS +SVS+SÖS+SMS<3 = 
=69 564 600+20 270 477+13 023 360 +24 429 082= 
=127 287 519 kr 

 

Korridor mitt 

• Kostnad påldäck: SPM TOT=SUM+SPM+SMM<3=50 526 000+183 330 000+3 749 256 = 
=237 605 256kr 

• Kostnad KC-pelare: SKM TOT=SUM +SKM+SMM<3=50 526 000+26 222 301+3 749 256 = 
=80 497 557 kr 

• Kostnad Massutskiftning: SMM TOT=SUM +SMM>3+SMM<3=50 526 000+26 971 510+3 749 
256 = 
=81 246 766 kr 

• Kostnad Vertikaldränering: SVM TOT=SUM +SVM+SÖM+SMM<3=  
=50 526 000+13 485 755+6 233 220 +3 749 256= 
=73 994 231 kr 

 


