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1 Bakgrund
1.1 Uppdraget
Uppdraget omfattar att utreda en förläggning av E18 på sträckan Lahäll-Viggbyholm i
bergtunnel, se Figur 1.1. Utredningen syftar till att visa på genomförbarhet ur ett
väg-, berg-, och geotekniskt perspektiv samt att ta fram en grov
kostnadsuppskattning.

Figur 1.1. Sträckningen av E18 i bergtunnel är indikerad med röd streckad linje.
Tunnelns södra del (A) ska kopplas ihop med den tunnel som Danderyds kommun utreder för E18. Norra delen av tunneln (B) ska förbindas med befintlig E18 väster om
trafikplats Viggbyholm. Vid trafikplats Roslags Näsby (C) förses tunneln med ramper
för att vid Centralvägen förbindas med ytvägnätet, två ramper i vardera riktningen.
I utredningen ingår att samla in underlag från tidigare utförda geotekniska undersökningar i aktuellt område samt att hämta information om befintliga anläggningar i
mark. Studien ska redovisa antalet meter tunnel av typerna huvudtunnel, ramptunnel
och utrymningstunnel, samt en grov uppskattning av kostnaden per meter för dessa
tunneltyper.
I förstudien antas att samma vägtekniska krav och system för tunnelsäkerhet avseende utrymningsvägar tillämpas som för Förbifart Stockholm.
Max lutning antas vara 5 % både för huvudtunnlarna och ramptunnlarna.
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2 Översiktskartor från SGU
För att få en övergripande bild av berg- och markförhållandena i området Lahäll-Viggbyholm hämtades, under oktober 2016, kartmaterial i skala 1:50 000 från Sveriges
geologiska undersöknings (SGU) hemsida www.sgu.se. Kartor över berggrund,
jordarter, jorddjup och resistivitet redovisas nedan.

2.1 Berggrund
De huvudsakliga bergartarterna i området är gnejs och granit, se Figur 2.1. De större
svaghetszonerna (inkl bergartsgränser) skär tunneln i stort sett vinkelrätt.

Figur 2.1. Berggrunden består i huvudsak av gnejs och granit.

2.2 Jordarter
Kartan visar utbredningen av jordarter i eller nära markytan, se Figur 2.2.

Figur 2.2. Urberget är delvis täckt med glacial lera, sandig morän och fyllning.
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2.3 Jorddjup
Jorddjupskartan ger en generell bild av jordtäckets mäktighet, se Figur 2.3. Kartan är
grundad på analys av jorddjupsinformation från brunnsborrningar,
undersökningsborrningar, schakter och seismiska undersökningar. Jorddjupet har
sedan beräknats fram genom interpolation av kända jorddjupsdata.
Jorddjupet till berg är generellt i storleksordningen 0-5 m förutom i lokala svackor där
det kan vara upp till 10-20 m djup vid Näsby Park och galoppbanan samt vid
Viggbyholm (B).

Figur 2.3. Jorddjupet till berg är huvudsakligen i storleksordningen 0-5 m samt lokala
svackor med djup ca 10-20 m.

2.4 Resistivitet
Kartan visar markens elektriska resistivitet (dvs. förmåga att leda elektrisk ström), se
Figur 2.4. Berg med dålig ledningsförmåga har hög resistivitet. Vattenförande berg
har bra ledningsförmåga och därmed låg resistivitet.
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Figur 2.4. Berget kan förväntas vara vattenförande vid Näsby Park och vid galoppbanan.

2.5 Summering
Kartmaterialet visar att berget i huvudsak består av gnejs och granit som är täckt av
ett jordskikt 0-5 m förutom lokala svackor (förmodade svaghetszoner) på 10-20 m
djup vid Näsby Park, galoppbanan och Viggbyholm (B).
Berget kan förväntas vara av generellt god kvalitet, förutom vid svaghetszonerna, för
byggande av tunnlar och ramper. Förmodligen krävs det förinjektering av hela
tunnelsträckan.

3 Arkivmaterial
Det material som inhämtats från Täby kommun består av cirka 300 sonderingar varav
170 har digitaliserats plus 13 linjer med seismiska undersökningar. Anledningen till att
alla sonderingar inte har digitaliserats är på grund av bristfällig information avseende
vilka sonderingar som hör till vilket läge i planritningen. På grund av gamla ritningar
och brist på koordinater kan det inte garanteras att sonderingarna är införda på exakt
position i plan. De planritningar som hämtats från Täby kommun har jämförts mot
grundkartan med så liten felmarginal som möjligt. En planritning över digitaliserade
sonderingar visas i Bilaga 2. Det arkivmaterial som digitaliserats är från åren 19501980.
Avsikten med denna studie har först och främst varit att ge en bild över bergdjupet,
dock har även sonderingar som avslutats innan berg digitaliserats. Generellt har det
varit få sonderingar av det inhämtade materialet som gett information angående
bergdjup, då metoder som använts varit av typ vikt- och slagsondering.

4 Alternativa tunnelsträckningar
Vi har delat in tunneln i följande typer huvudtunnel, ramptunnel och utrymningstunnel.
Vidare kan det bli aktuellt att förlägga vissa delar i betongtunnel.
Syftet med vårt arbete är att studera en tunnelförläggning av E18 genom Täby kommun för att eliminera den barriär som E18 idag är. Vi har översiktligt undersökt två
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alternativa lösningar. Alternativ 1 innebär att huvudtunneln startar strax söder om
trafikplats Lahäll och med de befintliga ramperna i trafikplatsen i stort sett orörda.
Alternativ 2 innebär att huvudtunnlarna startar längre söderut. Huvudtunneln i detta
alternativ blir en fortsättning på den tunnel som Danderyds kommun utreder. Båda
alternativen ansluter till dagens Trafikplats Viggbyholm.
I samband med arbetet med denna översiktliga utredning har inga geotekniska eller
bergtekniska undersökningar genomförts. Vi har utgått från den laserskannade mätning som har resulterat i en marknivåkarta över kommunen. För att få en uppfattning
av bergnivån har en bergnivå markerats i profilerna 17 m under den uppmätta marknivån. Detta är således endast en gissning av bergnivån.
Förutsättningarna för bergtunnlarna är två huvudtunnlar med tre körfält i vardera
körriktningen vilket resulterar i ca 120 m2 tvärsnittarea per tunnel. Ramptunnlarna har
ca 65 m2 tvärsnittarea och ett körfält. Den maximala lutningen på huvudtunnlarna och
ramptunnlarna är beräknad till 5 %.

4.1 Alternativ 1
Detta alternativ innebär att huvudtunnlarna startar strax söder om trafikplats Lahäll.
Denna startpunkt är ur tunnelbyggarsynpunkt inte optimal eftersom E18 söderifrån då
har passerat ett höjdläge vilket innebär att det dröjer länge innan huvudtunnlarna
kommer ned i berg. Man får således en lång sträcka med betongtunnel vilket resulterar i stora störningar för omgivningen. Eftersom startpunkten sker i nedförslutning och
terrängen indikerar att det föreligger en lågpunkt ungefär vid Sågtorpsvägen innebär
det att en större del av huvudtunnlarnas sträckning längs Kvarntorpsvägen kommer
att gå i betongtråg eller betongtunnel med konsekvens att ett flertal bostäder i området måste rivas och störningarna blir mycket stora och långvariga. Troligen kommer
huvudtunnlarna kunna förläggas i berg strax innan Trafikplats Roslags Näsby. Ramperna kommer att till största delen förläggas i betongtunnlar och tråg. Efter att huvudtunnlarna har passerat Norskogen kommer de sannolikt gå ur berget och övergå i
betongtunnel fram till Trafikplats Viggbyholm.

4.2 Alternativ 2
Alternativ 2 ansluter till den tunnel som Danderyd kommun har studerat och som startar i Mörbylund och sträcker sig fram till gränsen mot Täby kommun söder om Trafikplats Lahäll. För passagen genom Täby kommun innebär detta alternativ att man vid
kommungränsen redan ligger på ett sådant djup att huvudtunnlarna går i berg. Detta
alternativ medför väsentligt mindre störningar vid Trafikplats Lahäll, endast byggandet
av rampanslutningarna kommer att ge störningar här. För huvudtunnlarnas passage
av Sågtorpsvägen och längs med Kvarntorpsvägen kommer detta alternativ att innebära drivning av tunnlarna i berg vilket ger väsentligt mindre störningar inom bostadsområdet.
Tunnelalternativ 2 innebär att tunnellängden inom Täby kommun blir 2650 meter (från
gränsen mot Danderyd till strax innan trafikplats Viggbyholm). Genom att ansluta till
den tunnel som Danderyds kommun studerar erhåller man en total tunnellängd på ca
4150 meter. Tunnellängden i sig innebär inte något trafiksäkerhetsproblem. I denna
övergripande studie har vi utgått ifrån de geometrier som man använder inom projekt
Förbifart Stockholm som har en sammanhängande bergtunnel på ca 20 km. I samband
med den kommande projekteringen fastslår man vilket säkerhetssystem som ska gälla
för tunneln, avstånd mellan utrymningsvägar, övervakningssystem, brandskydd etc.
Ventilationssystemet för tunneln kräver en speciell utredning och i samband med den
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kan det uppkomma behov av luftutbytesstationer för att erhålla en bra luftkvalitet i
tunnlarna. Luftutbytesstationerna medför schakt upp till markytan för att dels ta in
frisk luft till tunnlarna och dels släppa ut förorenad luft. Placering och utformning av
dessa anläggningar kräver en separat utredning där hänsyn måste tas till befintlig
byggnation för att minimera störningarna.

5 Utformning väg
Huvudtunneln är dimensionerad för hastigheter på 100 km/h. Ramptunnlarna är
dimensionerade för 100 km/h för påfartsramper och 80 km/h för avfartsramper.
För principiell tvärsektion för huvudtunnlar och ramptunnel, se Figur 5.1 och 5.2.

Figur 5.1. Principiell tvärsektion huvudtunnlar.

Figur 5.2. Principiell tvärsektion ramptunnel
Vid beskrivning av tunneln delas den upp i två delar:
-

Nordöstra delen: nordöst om Centralvägen/TPL Roslags Näsby
Sydvästra delen: sydväst om Centralvägen/TPL Roslags Näsby

Den nordöstra tunneldelen har samma dragning för både alternativ 1 och 2, och
kommer att beskrivas mer ingående under alternativ 2.
Den sydvästra tunneldelen är mer komplicerad och kommer beskrivas mer ingående
under respektive alternativ.
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5.1 Alternativ 1
I alternativ 1 för den sydvästra delen av tunneln kommer det bli stora störningar på
omgivningen.
Horisontalgeometrin är låst i två punkter, av tunnelns riktning under Centralvägen
(mer om detta i alternativ 2) och riktningen på befintlig E18 vid TPL Lahäll.
Huvudtunneln behöver dessutom placeras så nära befintlig E18 som möjligt, för att
underlätta för tillfällig trafik under byggskedet och för att minimera antalet hus som
behöver rivas (markerat med röda kryss i Figur 5.3).

Figur 5.3. Påverkan befintliga hus.
Från TPL Lahäll, där tunneln börjar är lutningen på marken ca 5 % mot norr, så det är
svårt att uppnå tillräcklig bergtäckning för tunneln, se Figur 5.4.
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Figur 5.4. Lutning på mark vid tunnelns början.
Ett antagande har gjorts att huvudtunneln behöver vara minst 17 m under befintlig
marknivå (7,0 m tunnelhöjd och 10,0 m bergtäckning) för att inte påverka objekt i
marknivå. Detta kan inte uppnås i alternativ 1 med maximal längslutning på 5 %,
vilket innebär att med denna sträckning kommer en stor del av tunneln byggas som
betongtunnel, med påverkan på många hus. Om ramper dessutom ansluts till tunneln,
kommer ännu fler hus bli påverkade.
Huvudtunnel – tekniska data
-

Hastighet:
VR=100 km/h

-

Anslutningspunkter:
Befintlig E18, TPL Lahäll: ca 0/100 km, h=ca 26,50 m
Befintlig E18, TPL Viggbyholm: ca 2/900 km, h=ca 21,00 m
Lägsta punkt för hela tunneln: h=ca -9,50 m

-

Vägens horisontalgeometri
Horisontalkurvor: Rmin = 500,00 m

-

Vägens vertikalgeometri
Vertikalkurvor: Konkava Rmin = 3 000,00 m, konvexa Rmin = 4 500,00 m
Lutning: Imax= 5,00 %

5.2 Alternativ 2
Huvudtunnelns riktning och placering av cirkulationsplatser antas vara låsta.
Anslutningen till cirkulationsplatserna är placerade vid Centralvägen. På västra sidan
är lösningen samma som den som projektering som gjorts vid TPL Roslags Näsby och
som nu ska börja byggas. På östra sidan en korsning mellan Centralvägen och
Herkulesvägen.
Det rekommenderas att använda höjdlägena på båda sidor om Centralvägen
(markerade med blått i figur 5.5) som start/slutpunkt för ramptunnlarna. På detta sätt
kan en ren trafiklösning med två tvåfiliga cirkulationsplatser och anslutande vägar
uppnås.
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Figur 5.5. Höjdlägen vid start/slutpunkt för ramperna.
Den nordöstra tunneldelen har två låsta punkter. Den första är anslutningspunkten till
TPL Viggbyholm och den andra är befintlig VA-tunnel (röd linje i Figur 5.6 och röd
cirkel i Figur 5.7).

specific
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Figur 5.7. Befintlig VA-tunnel.
För att undvika befintlig VA-tunnel och för att få ett tillräckligt stort djup så fort som
möjligt är tunnelns maximala längslutning vald till 5 %. I alternativ 2 ansluter den
sydvästra delen av huvudtunneln till den tunnel som Danderyds kommun håller på att
utreda.
I alternativ 2 är djupet på huvudtunneln tillräckligt för att gå under bostadsområdena
utan att behöva riva några hus. Detta är endast ett antagande och ytterligare
markundersökningar behöver göras i nästa skede.
De nordöstra ramptunnlarna har en bra dragning gällande längd, maximal lutning och
förhållande till befintliga markhöjder.
De sydvästra ramptunnlarna behöver vara längre än de nordöstra, på grund av
huvudtunnelns djup i förhållande till befintliga markhöjder. Troligtvis är bergtäckning
vid dessa ramptunnlar inte tillräcklig och detta kommer att påverka befintliga hus
(rödmarkerat i Figur 5.8 och 5.9).
I detta skede är inte minsta tillåtna avstånd mellan hus och tunnel utrett. Ett
antagande är att nio hus kommer att påverkas men med mer detaljerad projektering
kan antalet gå att minska.
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Figur 5.8. Antagen bergtäckning vid den sydvästra ramptunneln.

Figur 5.9. Påverkan befintliga hus vid ramptunnlar (röda kryss).

Tunnelförläggning E18, Täby

Sida 14 (24)

PM TUNNELFÖRLÄGGNING E18, TÄBY
Huvudtunnel – tekniska data
-

Hastighet:
VR=100 km/h

-

Anslutningspunkter:
Danderyds tunnel (under utredning): ca 3/350 km, h=ca -6,00 m
Befintlig E18, TPL Viggbyholm: ca 7/850 km, h=ca 21,00 m

-

Vägens horisontalgeometri:
Horisontalkurvor - Rmin= 750,00 m

-

Vägens vertikalgeometri:
Vertikalkurvor: Konkava Rmin = 3 000,00 m, Konvexa Rmin = 4 500,00 m
Lutningar: Imax = 5,00 %
Lägsta punkt för hela tunneln: h = ca -17,50 m

På- och avfartsramper (4 st) – tekniska data
-

Hastighet
VR=80-100 km/h

-

Anslutningspunkter:
Västra cirkulationsplatsen - h=ca 12,00 m
Östra cirkulationsplatsen - h=ca 15,00 m
Huvudtunnel - varierar

-

Vägens horisontalgeometri
Horisontalkurvor: Rmin= 700,00 m

-

Vägens vertialgeometri
Vertikalkurvor: Konkava Rmin = 3 000,00 m, konvexa Rmin = 2 500,00 m
Lutningar: Imax= 5,00 %
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6 Geotekniska förutsättningar för tunnelalternativ 2
Följande avsnitt ger en översiktlig beskrivning av de geotekniska förhållandena utefter
tunnelalternativ 2 med hjälp av jorddjup- och jordartskarta hämtat från SGU, samt
inhämtat arkivmaterial ifrån Täby kommun. I Bilaga 2 visas längdmätning för
tunnelalternativ 2 tillsammans med grundkarta och digitaliserade borrhål.
De delar av tunneln som har liten bergtäckning har markerats med blått i Figur 6.1
och 6.2.

Figur 6.1. Delar med risk för liten bergtäckning.
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Figur 6.2. Delar med risk för liten bergtäckning.

5/100-5/300
Inga geotekniska undersökningar har digitaliserats för denna sträcka. Jordartskartan
visar på lera för första halvan av sträckan vilket sedan övergår till morän. Uppskattat
jorddjup enligt jorddjupskartan är uppemot 10 m.
5/300-5/630
Inga geotekniska undersökningar har digitaliserats för denna sträcka. Jordartskartan
visar för de första hundra metrarna på berg i dagen med ett tunt eller
osammanhängande lager av morän samt med ett uppskattat jorddjup mellan 0- 1 m.
Vidare övergår detta till morän och slutligen lera med jorddjup uppemot 5 m.
5/630-5/730
Inga geotekniska undersökningar har digitaliserats för denna sträcka. Jorddjup- och
jordartskartan visar på stora djup till berg med lera samt med lokala djup uppemot 20
m. Sannolikt dålig bergtäckning för denna sträcka.
5/730-5/830
Inga geotekniska undersökningar har digitaliserats för denna sträcka, Jorddjup- och
jordartskartan visar på lera med ett djup mellan 1-3 m. Risk för liten bergtäckning för
denna sträcka.
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5/830-5/950
Inga geotekniska undersökningar har digitaliserats för denna sträcka, jorddjup- och
jordartskartan visar på berg i dagen med ett tunt eller osammanhängande lager av
morän, uppskattat jorddjup mellan 0-1 m.
5/950-6/010
Inga geotekniska undersökningar har digitaliserats för denna sträcka, jorddjup- och
jordartskartan visar på lera med en mäktighet mellan 1-3 m.
6/010-6/120
Inga geotekniska undersökningar har digitaliserats för denna sträcka, jorddjup- och
jordartskartan visar på berg i dagen med ett tunt eller osammanhängande lager av
morän, uppskattat jorddjup mellan 0-1 m.
6/120-6/200
Jorddjup- och jordartskartan visar på fyllnadsmaterial med en mäktighet mellan 1-3
m. Inhämtat arkivmaterial har digitaliserats för den sydöstra kanten av föreslagen
sträckning, vilka visar på lager av torrskorplera och lera för stora delar av denna
sträckning samt att det övergår till morän vid slutet av sträckan. Ingen av
sonderingarna har utförts till berg, den sondering som har förts djupast har stannat i
lera ca 6 m under markytan (ungefär vid 6/170). Risk för liten bergtäckning för denna
sträcka.
6/200-6/410
Jorddjup- och jordartskartan visar på berg i dagen med ett tunt eller
osammanhängande lager av morän, uppskattat jorddjup mellan 0-1 m.
Slagsonderingar har utförts sydöst om centrumlinjen för planerad tunnel, vilka har
stoppats mot block eller berg mellan 0,2-1,4 m under markytan.
6/410-6/510
Jordartskartan visar på berg i dagen nordväst om tunnelns centrumlinje samt lera för
den sydöstra sidan. Jorddjupet uppskattas till mellan 1-5 m enligt jorddjupskartan
samt med de större mäktigheterna sydost om centrumlinjen.
Tre stycken digitaliserade sonderingar finns att tillgå, vilka även dem antyder ett
större jorddjup sydost om centrumlinjen där sonderingarna avslutats mot block eller
berg ca 4 m under markytan. Vid längdssektion 6/480 i plan med centrumlinjen har en
sondering avslutats 2,2 m under markytan mot block eller berg. Sannolikt dålig
bergtäckning för denna sträcka.
6/510-6/830
Jordarts- och jorddjupskartan visar på berg i dagen med ett tunt eller
osammanhängande lager av morän, uppskattat jorddjup mellan 0-1 m. Cirka 10 m
syd/sydöst om planerad dragning går gränsen mot lera vilket bekräftas av sonderingar
utförda vertikalt mot tunneln vid längdsektion 6/530 där stopp mot block eller berg
skett vid cirka 0,5 m under markytan väster om centrumlinjen och sedan stigit till ca 2
m under markytan 10 m syd/sydväst om centrumlinjen.
Syd/sydväst om centrumlinjen vid längdssektion 6/750 har en seismisk undersökning
utförts där djup till berg tolkats till ca 7,5 m under markytan och sjunker till ca 3 m,
50 m österut för att sedan stiga igen. Vid tunnelns centrumlinje för längdssektion
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6/830 har en annan seismisk linje utförts med ett tolkat bergdjup ca 1,5 m under
markytan.
6/830-6/950
Sträckningen går igenom ett område där jordart- och jorddjupskartan visar på lera
med en uppskattad mäktighet om 5-10 m. Seismiska undersökningar har utförts vid
detta område vilka visar på att bergdjupet har en svacka med ett största djup till berg
på cirka 12 m under markytan, ungefär vid mitten av sträckan.
6/950-7/080
Jorddjup- och jordartskartan visar på berg i dagen med ett tunt eller
osammanhängande lager av morän, uppskattat jorddjup mellan 0-1 m. Inga
geotekniska undersökningar har digitaliserats för denna sträcka, de seismiska
undersökningarna som avslutats ca 20 m sydväst, vid 6/930 visar på ett djup till berg
på 2,8 m.
7/080-7/250
Sträckningen går igenom ett område där jordart- och jorddjupskartan visar på lera
med en uppskattad mäktighet uppemot 5 m. Cirka 60 m nordväst om planerad
centrumlinje har slagsonderingar utförts vilka har stoppats mellan 3-6 m under
markytan, sonderingarna har avslutats mot förmodat block. Enligt sonderingarna
sträcker sig leran mellan 3-4,5 m under markytan och underlagras av morän. Risk för
liten bergtäckning för denna sträcka.
7/250-7/430
Jorddjup och jordartskartan visar på berg i dagen med ett tunt eller
osammanhängande lager av morän, uppskattat jorddjup mellan 0-1 m. Inga
geotekniska undersökningar har digitaliserats för denna sträcka. Sannolikt liten
bergtäckning för denna sträcka.
7/430-7/550
Centrumlinjen för planerad tunnel går inom ett område med förväntat ytnära berg,
jorddjup mellan 0-1 m med tunt eller osammanhängande lager av morän. För den
östra kanten av tunneln övergår jordartskartan till ett område med lera, överlagrat av
fyllning samt ett jorddjup uppemot 3 m. Inhämtat arkivmaterial visar på ett jorddjup
mellan 4-7 m vid den östra kanten av aktuell sträcka med stopp mot förmodat berg.
Sannolikt liten bergtäckning för denna sträcka.
7/550-7/710
Inga geotekniska undersökningar har digitaliserats för denna sträckning. Jorddjup- och
jordartskartan visar på berg i dagen med ett tunt eller osammanhängande lager av
morän, med ett uppskattat jorddjup mellan 0-1 m. Den östra kanten av planerad
tunnel ligger i gränszon mellan förmodat berg i dagen och ett område med lera och
fyllnadsmassor. Sannolikt liten bergtäckning för denna sträcka.
7/710-7/750
Sträckningen går genom ett område med stora djup till berg, med ett uppskattat
jorddjup på 10 m av sandig morän. Inga geotekniska undersökningar har digitaliserats
för denna sträcka. Sannolikt liten bergtäckning för denna sträcka.
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7/750-7/930
Inga geotekniska undersökningar har digitaliserats för denna sträcka. Jorddjup- och
jordartskartan visar på lera med ett uppskattat jorddjup från 10 m i början av sträckan
som sedan minskar. Sträckan avslutas i en gränszon mellan lerområdet och ett
område med förmodat berg i dagen. Sannolikt liten bergtäckning för denna sträcka.

6.1 Rekommendationer för framtida geotekniska utredningar
Området som har utretts ur geoteknisk synpunkt har väldigt bristfällig information och
stora delar av denna rapport är baserad på underlag ifrån SGU. Det arkivmaterial som
har tagits del av är ifrån 1950-1980 talet och beskrivna djup till berg kan därför
variera beroende på om marken fyllts upp alternativt skiftats ur under åren som gått.
Hela sträckningen är i behov av kompletterande undersökningar, det rekommenderas
att man börjar vid områden där tunneln planeras ligga grundast samt där djup till berg
antas vara som störst.
Där de minsta differenserna mellan djup till berg och nivå tunnel finns uppskattas ligga
vid sträckorna 5/700 och 7/700 – 7/900.
Området kring 5/700 kan förväntas ha störst djup till berg med djup uppemot 20 m,
tunnel alternativ 2 planeras att ligga ca 16 m under mark vid denna sträcka vilket
betyder att det är av stor vikt att man undersöker markförhållandena extra noga i
detta område då det föreligger risk för liten bergtäckning.
7/700 till 7/900 är i slutet av tunneln där djup till berg kan förväntas vara uppemot 10
m, gränserna för var tunneln behöver övergå till betongtunnel behöver undersökas.

7 Tunneldelar
Vi har delat in tunneln i huvudtunnel och ramptunnel. Vidare kan det bli aktuellt att
förlägga vissa delar i betongtunnel. Den sista sträckan av den nya dragningen av E18
blir motorväg utanför tunnel, ca 350 m.

7.1 Huvudtunnlar
I denna förstudie har två stycken tunnelalternativ tagits fram där alternativ 2 är det
som anses rimligast, följande information avser därför detta alternativ.
Huvudtunnel, längd ca 2650 m, maxlutning 5,0 %
Nivå för södra änden, -6
Nivå för norra änden, +21

7.2 Av- och påfartsramper
I denna förstudie har det översiktligt projekterats av- och påfartsramper.
Trafikverkets krav gällande radier och lutningar uppfylls med nuvarande design. Vi har
i detta arbete optimerat den geometriska utformningen så långt vi har kunnat med
den information vi har tillgänglig.
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Tabell 6.1. Längder och elevationer för av- och påfartsramper med maxlutning 5 %
för södra respektive norra sidan av Centralvägen.
Avfartsramp

Påfartsramp

Ramp 4, längd ca 450m

Ramp 1, längd ca 650 m

Elevation; start -1, slut +12

Elevation; start -15, slut +12

Ramp 2, längd ca 750 m

Ramp 3, längd ca 500 m

Elevation; start -16, slut +15

Elevation; start -4, slut +15

Södra sidan
Norra sidan

7.3 Bergschakt
I våra översiktliga beräkningar har vi antagit att huvudtunnlarna har en genomsnittlig
area på ca 240 m2 och ramptunnlarna ca 65 m2. De uppskattade bergschaktvolymerna
visas i Tabell 6.2, Tabell 6.3 (södra sidan om Centralvägen) och Tabell 6.4 (norra
sidan om Centralvägen).
Tabell 6.2. Bergschakt för huvudtunnlar
Tunneldel

Längd (m)

Area (m2)

Volym (m3)

Huvudtunnel

2650

240

636 000

Tabell 6.3. Bergschakt för av- och påfartsramper södra sidan om Centralvägen.
Tunneldel

Längd (m)

Area (m2)

Volym (m3)

Ramp 1

650

65

42 250

Ramp 4

450

65

29 250

Totalt

1 100

71 500

Tabell 6.4. Bergschakt för av- och påfartsramper norra sidan om Centralvägen.
Tunneldel

Längd (m)

Area (m2)

Volym (m3)

Ramp 2

750

65

48 750

Ramp 3

500

65

32 500

Totalt

1 250

81 250

Den totala längden på bergschakten, huvudtunnlar plus ramptunnlar är ca 2650 +
1 100 + 1 250 = 5000 m med en volym av ca 788 750 m3.
Till detta kommer bergschakt för utrymningsvägar. Om man antar samma avstånd
mellan huvudtunnlarna som i projekt Förbifart Stockholm, dvs 15 meter, och samma
avstånd mellan utrymningsvägarna, 100 m, och en tvärsnittsarea på 50 m2 erhåller vi
bergvolymen 30 000 m3. Till detta kommer utrymningsvägar från ramptunnlar. Dessa
är mer komplexa eftersom utrymning inte får ske till tunnlar med samma körriktning.
Detta medför att längden på dessa utrymningsvägar kan bli upp till 100 meter. Totalt
räknar vi med ca 70 000 m3.
I vår översiktliga kalkyl räknar vi därför med ca 888 750 m3 bergschakt.
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7.4 Investeringskostnader
En grov bedömning av entreprenadkostnaderna har utförts.
Förlagan för kalkylen har varit kalkyler som utförts inom ramen för Förbifart Stockholm. Dessa har modifierats mot styrande huvudmängder. Vissa antaganden har
omarbetats.
Eftersom detaljerade mängder inte beräknats ska resultatet ses som indikativt.
Ingående kostnader entreprenadkalkyl



Förberedelser/provisorier
Entreprenadkostnader
o Markarbeten
o Marköverbyggnader
o VA
o Schakter (inkl. transporter)
o Byggnadsverk (barriärväggar, innertak, Eldu (eldriftsutrymme),
utrymningstunnlar, fundament, brunnar, kanalisation, IUB,
transportband)
o Entreprenörens egen projektering
o Entreprenörsarvoden
o Äta (ingår i A-priser)

Projektkostnader
Som noterats i ovanstående punkter utgör entreprenadkostnaden en del av den totala
projektkostnaden. Som en ansats att beräkna totala kostnaden antas följande som en
pålaga baserat på Entreprenadkostnaden.






Byggherrekostnader, ca 10-15%
Projektering ca 8-12%
Fastighetsinlösen ca 3-5%
Installationer ca 8–12 %
Budgetreserv ca 6-10 %

Med hänsyn taget till ovanstående har vi överslagsmässigt räknat med en totalkostnad
i storleksordningen ca 3-5 kkr/m3. Med en total bergvolym på ca 888 750 m3 ger en
slutsumma i spannet 2,7 – 4,4 miljarder kr. I vår översiktliga kalkyl har vi inte
specificerat kostnaderna för de betongtunnlar och tråg som krävs vid
rampanslutningar och eventuellt i de partier där bergtäckningen är liten. Eftersom vi i
detta projekt saknar fullständiga uppgifter om exempelvis jorddjup har det inte varit
möjligt att beräkna dessa kostnader. I vår grova kalkyl har dessa tunnellängder
räknats som bergtunnlar. Kostnader för luftutbytesstationer är inte inkluderade.
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8 Diskussion och sammanfattning
De tekniska lösningarna som redovisas i detta PM har inte fullt ut optimerats utan redovisas översiktligt. Tunnelalternativ 2 är det alternativ som förordas.
Det är tekniskt möjligt att förlägga E18 i berg mellan Lahäll och Viggbyholm.
Det är tekniskt möjligt att utföra av- och påfartsramper.
Huvudtunnlarna är ca 2,65 km.
De södra ramptunnlarna (exkl. utrymningstunnlar) är ca 1,1 km och de norra ca 1,25
km, dvs totalt ca 2,35 km.
Den totala tunnelsträckan är ca 2,65+2,35 = 5,0 km.
Ny motorväg utanför tunnel är ca 0,35 km.
Den totala bergvolymen som ska schaktas för huvudtunnlar, ramptunnlarna och
utrymningsvägar är ca 888 750 m3.
De förmodat besvärligaste passagerna är vid 5/700 och 7/700 - 7/900.
En uppskattad total kostnad för projektet beräknas överslagsmässigt till ca 2,7 – 4,4
miljarder kr.
Med tanke på omgivningspåverkan förordas alternativ 2 eftersom det till största delen
ligger i berg.
I denna översiktliga studie har vi inte behandlat behovet av arbetstunnlar. Detta är ett
viktigt arbete för att optimera tunneldrivningen men även för att utreda störningar för
omgivningen.
Om Danderyds kommun väljer att gå vidare med det kortare tunnelalternativet
innebär det för Täby kommun ett sämre utgångsläge att få till en gynnsam
tunnellösning som minimerar omgivningspåverkan. I det läget måste alternativ 1
utredas vidare.

Förslag på fortsatt arbete
Mer detaljerade studier av de besvärliga passagerna.
Få en bättre bild över djup till berg.
Utreda miljöaspekter, miljöbedömning och prövningsprocesser.
Utreda ventilationsförutsättningarna. Behövs luftutbytesstationer eller är det tillräckligt
med frånluftstationer i varje utfartsmynning. Detta är beroende av vilken lösning man
tänker sig för tunneln inom Danderyd kommun.
Masshanteringsplan behöver göras tidigt i det fortsatta arbetet för att reda ut hur
bergmassorna ska transporteras och var man behöver upplag. Detta är viktigt för att
minimera störningen på omgivningen.
I denna översiktliga utredning passerar den projekterade vägtunneln under den
befintliga VA-tunneln med mycket liten eller ingen marginal. Taket på vägtunneln
ligger mycket nära VA-tunnelns förmodade botten. Denna dragning är vald för att
minimera störningar för närliggande bostadsområden. Vi föreslår att man i det
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fortsatta utredningsarbetet dels klarlägger exakt bottennivå på VA-tunneln, eventuell
skadezon runt tunneln, upphängningen av ledningarna i tunneln mm med syfte att
klarlägga vilka konstruktiva åtgärder som måste utföras för att den föreslagna
vägdragningen kan accepteras. Alternativt får man studera en mer östlig väglinje i
detta område för att sänka tunnelns höjdläge. I detta fall måste man även studera
vilka konsekvenser det får på befintlig bebyggelse.
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