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Förord 

Detta examensarbete om geosynteter i svenska vägkonstruktioner genomfördes 

under vårterminen 2011 vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

(HST) vid Mälardalens Högskola i Västerås. Examensarbetet som motsvarar 30 

högskolepoäng på avancerad nivå, ingår som avslutande projekt för 

civilingenjörsexamen inom samhällsteknik med inriktning på byggnadsteknik. 

Examensarbetet hade inte blivit av utan stöd från Peab Anläggning Mellersta i 

Västerås. Speciellt tack ska framföras till bitr. arbetschefen Stefan Ling som i sin 

roll som extern handledare har bistått med goda idéer, kunskap och inte minst 

positiv stöttning. Tack även till arbetschefen Anders Förnegård som har stått ut 

med mina något speciella arbetstider under examensarbetets slutskede. 

Min interna handledare Jenny Söderström ska ha ett stort tack för sina idéer och 

konstruktiva kommentarer, speciellt kring modellen och dokumentstrukturen. 

Till slut vill jag tacka Markus och mina andra nära och kära för allt stöd och 

förståelse som ni har visat mig under skrivningstiden. Jag hoppas på att jag så 

småningom kommer att sluta redogöra för det senaste inom treaxiala geonät under 

våra middagar. 

Examensarbetet har för mig inneburit många lärorika och roliga timmar. Min 

förhoppning är att denna rapport återspeglar detta. 

Västerås, juni 2011 

Katja



 

 

Sammanfattning 

De olika materiallagren som ingår i en vägkonstruktion fyller alla var sin funktion 

för att vägen ska vara beständig, säker, bärig, bekväm och estetiskt tilltalande. På 

senare tid har en ny grupp anläggningsmaterial börjat spela en viktig roll i 

vägbyggnad, nämligen geosynteter. Detta examensarbete behandlar de två 

vanligaste geosyntettyperna som används i modern vägbyggnad – geonät och 

geotextiler. Det vanligaste användningsområdet för geonät är förstärkning av dålig 

undergrund i form av jordarmering, som sker när vägmaterialpartiklarna kilas fast i 

nätets maskor. Geotextiler agerar dels som barriär som hindrar finare material i 

exempelvis undergrunden, från att blandas ihop med grövre material och dels som 

lastspridare. 

Vägentreprenören står inte sällan inför ett val om dels huruvida geonät och/eller 

geotextil är lämpligt i det aktuella vägprojektet och dels hur stor vinsten kan 

tänkas bli. Detta skede i anbudsprocessen är det tänkta området för detta 

examensarbete.  

Examensarbetet behandlar både de "hårda" kostnads- och funktionsaspekterna och 

de "mjukare" värden som hållbar utveckling. För att underlätta jämförelsen har en 

praktisk modell byggts upp med hjälp av Microsoft Excel. Jämförelsen sker för två 

olika fall: Fall A - vägkonstruktion på bank och Fall B - vägkonstruktion i 

bergsskärning. Vid Fall A med geonät minskar schakten med besparingen på 

överbyggnadstjockleken dvs. förstärkningslagrets besparing. Den genomförda 

kostnadsjämförelsen visar på en möjlighet till betydande besparing för 

vägbyggnadsentreprenören som väljer att förstärka överbyggnaden med geonät. I 

Fall A med geotextil sparas inget schakt men den ekonomiska vinsten är långsiktig 

då bärigheten förbättras. En uppskattad kostnad för Fall B ligger på cirka 600 000 

kronor vilket är mindre än det billigaste fallet på bank – det med geonät. 

De funktionsändringarna som rapporten redovisar är följande efter användning av 

geonät: 

 Trafiklastens spridning på terrassen har ökat och markrörelser har minskat 

i sidled 

 Fyllnadsmaterialets densitet har ökat tack vare geonätets förkilande 

mekanism 

 Friktionsmotståndet har ökat genom att överbyggnadsmaterialets partiklar 

har utvidgats tack vare geonätets förkilande mekanism 

 Överbyggnadens totala tjocklek har minskat tack vare att 

förstärkningslagrets tjocklek har minskat. 

De funktionsändringarna som rapporten redovisar är följande efter användning av 

geotextil: 

 Sammansättningen och funktionen av överbyggnads- och terrassmaterialen 

förblir intakt. (Orden ”förblir intakt” strider visserligen mot begreppet 



 

 

”funktionsändring” men det som menas i detta fall är att 

materialsammansättningen och funktionen hade kunnat bli sämre om 

ingen rätt dimensionerad geotextil lades in i konstruktionen). 

 Scenariot ”grusig lera” undviks ifall geotextilen har lagts in på rätt sätt med 

rätt överlappningar. 

Resultat rörande ekologiska aspekter visar att minskad schaktning tack vare geonät 

leder till färre markrörelser, markskador och miljövådliga utsläpp då 

maskinanvändningen minskar. Minskad utskiftningsschaktning tack vare geotextil 

leder till dels samma fördelar som i meningen ovan och dels till att mängden 

material som behöver deponeras minskar. Dessutom minimeras risken för 

grundvattensänkning pga. konstgjort dräneringsdike. Vägens totala livscykel 

förlängs vilket bidrar till minskningen av den miljöpåverkan som uppstår vid dels 

vägreparationer och dels vid byggnation av en ny väg ifall den gamla slutar uppfylla 

sin funktion. Nerbrytningen av geonät och geotextiler är inte miljöskadlig men tar 

väldigt lång tid i naturliga förhållanden vilket gör att dessa i praktiken måste 

dokumenteras och tas om hand för slutgiltig förbränning på ett varsamt sätt.  

Gällande social hållbarhet kunde följande slutsats dras: en väg som har högre 

bärighet leder till högre trafiksäkerhet tack vare minimerade sättningar, 

spårbildningar och sprickbildningar. Trafiksäkerheten ses av medborgarna inte 

bara som något de som privata bilister har ansvar för utan även något som 

väghållare bör beakta när de planerar för ett socialt hållbart samhälle. En annan 

slutsats är väghållarnas – och härmed skattebetalarnas – långsiktiga ekonomiska 

vinning. Vägens förlängda totala livscykel bidrar till minskningen av 

vägreparationer och nybyggnationer av vägar. Med andra ord är det inte bara 

vägbyggnadsentreprenören som vinner ekonomiskt genom att minimera sina 

garantiarbeten. 

Diskussionen berör de fallen där geosynteterna inte är det ekonomiskt optimala 

bärighetshöjande valet, som exempelvis stadig bergsskärning eller en vägsträcka 

som visserligen har svagare partier men där tillgången till fyllningsmaterialet ändå 

kompenserar för det urschaktade (massbalans). Rapporten avslutas med en 

särskild diskussion kring den svenska geosyntetforskningen. Den geosyntetiska 

industrin styrs av privata aktörer (utvecklare, tillverkade m fl.) och entreprenörer 

som inte gärna släpper ifrån sig information som kan minska deras respektive 

konkurrenskraft. Därför har de oberoende geosyntetforskarnas roll har varit svag 

och mest reducerat till ”play ’catch-up’ insofar as investigating the nuances of how 

geosynthetics work” (Koerner, 2005). En annan anledning till bristfälliga rapporter 

kring geosynteternas nytta är den långa tiden som ett skarpt geosyntetprojekt tar 

att planera, genomföra och främst, kontrollera och utvärdera. Då Trafikverkets och 

kommunernas roll är ledande i den svenska vägbranschen borde det ligga i deras 

intresse att börja ta geosynteterna på större allvar genom att genomföra trovärdiga 

tester och fullskaliga försök och publicera praktiskt tillämpbara dokument 

baserade på objektiva tester av konstruktioner som innehåller geosynteter. 



 

 

Abstract 

The different material layers as part of a road construction fill all a function so the 

road becomes durable, safe, comfortable and aesthetically pleasing. Recently, a 

new group of construction materials started to play an important role in road 

construction – geosynthetics. This thesis addresses the two most common types of 

geosynthetics used in modern road construction, namely geogrids and geotextiles. 

The most common use of geogrids is reinforcement of poor subgrade by using 

geogrid soil reinforcement, which occurs when road material particles wedge in 

the geogrid’s mesh. Geotextiles act partly as a barrier that prevents the finer 

material in the below ground from being mixed with coarser upper material and 

also act as a load spreader. 

Road contractors often face a choice of whether geogrids and/or geotextiles are 

appropriate in a particular road project and also how much profit the choice might 

bring. This phase in the tender calculation process is the intended scope of this 

thesis. 

The thesis deals with both the "hard" cost-function aspects and the "softer" values 

e.g. ecology and social aspects. To facilitate the comparison, a comparative model 

was developed. The comparison is done for two different cases: Case A – road 

construction on the bank and Case B – road construction in hill cutting. In Case A 

“with geogrid”, the amount of trenching becomes smaller due to saving of 

reinforcement layer thickness. 

The completed cost comparison indicates an opportunity for significant savings for 

road contractors that choose to strengthen the road’s superstructure with geogrid. 

In Case A “with geotextile”, no trenching saving is likely, but instead, bearing 

capacity improvement is a long term financial gain. An estimated cost for Case B 

“hill cutting road”, is approximately SEK 600 000 which is less than the cheapest 

case i.e. Case A “with geogrid”. 

After the use of geogrids, the function changes are as following: 

 Traffic load distribution on the terrace has increased and lateral land 

movements have reduced 

 Filling material density has increased due to geogrid wedging mechanism 

 Frictional resistance has increased due to the fact that pavement material 

particles have been extended due to geogrid’s wedging mechanism 

 Superstructure’s total thickness has been reduced due reinforcement layer 

thickness’s reduction  

After the use of geogrids, the function changes are as following: 

 The composition and function of the road pavement and terrace material 

remains intact. (The words "remains intact" run true to the concept of 

"functional change" but in this case, it is meant that the material 



 

 

composition and function could have been worse if not properly chosen 

geotextile was added to the design). 

 The scenario "gritty mud" is avoided if the geotextile has been entered 

correctly with the right overlap. 

Results concerning the ecological aspects show that the trenching reduction due to 

use of geogrids leads to fewer ground motion, lesser soil degradation and fewer 

environmental harmful emissions because the use of road construction equipment 

declines. Reduced distribution excavation thanks to geotextiles leads to both the 

same advantages as in the sentence above and partly to the fact that the amount of 

materials that need become deposited decreases. In addition, the risk of 

groundwater lowering due to artificial drainage ditch is minimized. The road's 

total life cycle is extended, which contributes to reducing the environmental 

impacts arising from road repair and construction of a new road if the old one 

stops fulfilling its function. Degradation of geogrids and geotextiles is not 

environmentally harmful, but takes a long time in natural conditions, which means 

that in practice, the use must be documented and taken care of (regarding final 

combustion in a prudent manner). 

Regarding social sustainability, the following conclusion could be drawn: a road 

that has a higher carrying capacity leads to higher traffic safety due to minimal 

subsidence, track formation and cracking. Road safety is seen by citizens not only 

as something that the private motorists are responsible for but also something that 

road authorities should consider when planning for a socially sustainable society. 

Another conclusion is road maintenance frequency and hereby the taxpayers' long-

term economic gain. The road extended total life cycle contributes to the reduction 

of road repairs and new construction of roads. In other words, it is not just “one 

road construction company” that wins economically by minimizing their warranty 

work. 

The discussion concerns the cases where geosynthetics are not economically 

optimal bearing capacity choice, such as solid rock cutting or a stretch of road 

which has weaker parties but for which, a filling material yet compensates for the 

excavated. The report concludes with a special discussion of the Swedish 

geosynthetics research. The geosynthetics industry is controlled by private actors 

(developers, manufacturers and others) and contractors who do not like releasing 

information that might reduce their competitiveness. Therefore, the independent 

researcher’s role has been quite weak and mostly reduced to “play ‘catch-up’ 

insofar as investigating the nuances of how geosynthetics work "(Koerner, 2005). 

Another reason for the lack of reports on geosynthetics benefit is the long term as 

a sharp research project takes to plan, implement, control and evaluate. Whilst 

Trafikverket’s and local municipalities’ play the leading role in the Swedish road 

construction industries, it should be in their interest to start taking geosynthetics 

more seriously by implementing credible tests and full scale trials and publish 

practically applicable documents based on objective tests of structures containing 

geosynthetics.
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 “If you don't like the road you're walking, 

 start paving another one.” 

Dolly Parton 

1 Inledning 
Detta examensarbete om geonät och geotextiler i vägöverbyggnader är utfört 

under vårterminen 2011 vid Mälardalens Högskola i Västerås med stöd från Peab 

Sverige AB, Region Anläggning Mellersta i Västerås.  

Idén till arbetet föddes ur en verklig arbetssituation som handlade om geosynteter, 

då i tätskikt. Författaren tyckte det var jobbigt att hela tiden behöva ”uppfinna 

hjulet” då det kom till frågan om när och om geosynteter var nödvändiga i 

överbyggnader. Efter timmar av översiktligt googlande som inte gav mer än en 

inblick i vilka företag som sålde geosynteter, samt betydligt djupare 

databassökning insåg författaren att det rådde något av ett kaos på den svenska 

geosyntetforskningsfronten. Trafikverket nämnde knappt nyttan med geosynteter 

annat än som materialskiljande lager och det fanns kanske två-tre (!) 

geosyntetrelaterade examensarbeten att tillgå. Trots att de flesta 

vägbyggnadsentreprenörer, så som Peab Sverige AB, hade flitigt använt sig av 

fiberdukar och geonät i överbyggnader under längre tid, var de flesta oberoende 

forskningsrapporter skrivna med avseende på indiska, kinesiska, australiensiska 

och amerikanska förhållanden. Då bestämde sig författaren för att åtminstone 

försöka bringa lite ordning i geosyntetfrågan genom att jobba fram ett strukturerat 

underlag för om och varför och när geosynteterna var intressanta i våra svenska 

vägbyggen. 

1.1 Bakgrund 

En vägs beståndsdelar, dvs. de olika lagren som ingår i en vägkonstruktion, fyller 

alla var sin funktion för att den ska vara beständig, säker, bärig, bekväm och 

estetiskt tilltalande. Det är oftast olika grus- och/eller bergkrossfraktioner som 

används som material till de olika lagren. På senare tid har dock en ny grupp 

anläggningsmaterial börjat spela en viktig roll i vägbyggnad, nämligen geosynteter. 

Detta examensarbete behandlar de två vanligaste geosyntettyperna som används i 

modern vägbyggnad – geonät och geotextiler (även kallade fiberdukar). Geonät 

och geotextiler har något skilda användningsområden, även om de ofta används i 

en och samma vägkonstruktion. Det vanligaste användningsområdet för geonät är 

förstärkning av dålig undergrund i form av jordarmering, som sker när 

vägmaterialpartiklarna kilas fast i nätets maskör. Geotextiler agerar dels som 

barriär som hindrar finare material i exempelvis undergrunden, från att blandas 

ihop med grövre material och dels som lastspridare. 

Vid många vägprojekt är det aktuellt med både geonät och geotextiler. En vanlig 

anledning till detta är, som följd av de ovannämnda materialkvalitéerna, minering 

av anläggningskostnader. Förbättrad lastspridning och minskad vertikalspänning 
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tillåter en minskning av de nedre överbyggnadslagren vilket minskar den totala 

överbyggnadstjockleken.  

Den kalkylerande entreprenören står inte sällan inför ett val om dels om geonät 

och/eller geotextil är lämpligt i det aktuella vägprojektet och dels hur stor vinsten 

kan tänkas bli. En anbudskalkyl upprättas som ger ett prisunderlag. Detta skede i 

anbudsprocessen är det tänkta området för detta examensarbete. Förutom den 

"hårda" kostnads- och funktionsaspekterna behandlas de något "mjukare" värden 

så som hållbar utveckling. Rätt användning av geosyntetiska förstärknings- och 

separationslager i vägkonstruktionen kan nämligen minimera vissa av de 

produktions- och underhållsmomenten som orsakar negativ miljöpåverkan. 

För att underlätta jämförelsen har en praktisk modell byggts upp med hjälp av 

Microsoft Excel. Modellen är ytterst kompakt och har som främsta syfte att ge 

kalkylatorn och de andra i vägbyggnadsprocessen inblandade indikationer på vilka 

aspekter som kan vara intressanta att beaktas vid val av överbyggnadstyp med eller 

utan geonät och/eller geotextiler. 

1.2 Frågeställningar 

Denna rapport söker besvara frågeställningen nedan. 

När och varför är det aktuellt att använda geotextiler och/eller geonät i 

vägöverbyggnader med avseende på… 

 funktion? 

 produktionskostnad? 

 hållbar utveckling? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att genom kritisk analys och med hjälp av en 

teoretisk modell jämföra de vanligaste överbyggnadstyperna med eller utan 

materialskiljande lager av geotextil och/eller jordarmerande lager av geonät. 

Förutom de obligatoriska utbildningsmålen som finns listade i kursplanen och som 

författaren ämnar uppfylla till fullo, har författaren satt upp mål för 

uppdragsgivaren, samt personliga mål. Uppdragsgivarens mål är att bidra med 

nytta till Peabs anbudskalkylering genom att skapa en modell för jämförelse av 

överbyggnadstyper med avseende på geotextiler och/eller geonät. Författarens 

personliga mål listas nedan. 

 Att få möjlighet att på avancerad nivå ägna mig åt ett ämne som jag finner 

intressant och aktuellt. 

 Att tillämpa och fördjupa mina kunskaper inom geoteknik och vägbyggnad 

i ett aktuellt examensarbete som förhoppningsvis kommer till nytta i 

uppdragsgivarens arbete. 

 Att ha skapat en fungerande, om än teoretisk jämförelsemodell. 
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1.4 Avgränsningar 

För att åstadkomma ett vetenskapligt och praktiskt hållbart resultat utifrån de för 

examensarbetet kunskapsnivåmässiga och tidsmässiga förutsättningarna har det 

varit nödvändigt med ett antal avgränsningar. Dessa listas nedan. 

 Jämförelsen sker med avseende på enbart geotextiler som materialskiljande 

lager och geonät som armerande lager mellan terrassytan och 

överbyggnaden. 

 Jämförelsens rubriker utgår främst ifrån uppdragsgivarens (Peab 

Anläggning Mellersta) preferenser, nämligen anläggningsteknisk och 

ekonomisk nytta. 

 I enlighet med kursmålen behandlas berör jämförelsen hållbar utveckling. 

 Kostnadsmässigt jämförs enbart de tre varianterna av Fall A – väg på bank, 

nämligen Fall A utan geonät och/eller geotextiler, Fall A med geonät samt 

Fall A med geotextil. Denna avgränsning beror på att det sällan, om inte 

aldrig, krävs någon extra markförstärkning i vägar som löper genom 

bergsskärningar (Fall B – väg i skärning). Det beror främst på den stabila 

undergrunden som utgörs av berg. De passagerna där grunden är mindre 

stabil byggs oftast en bank upp vilket ju motsvarar Fall A – väg på bank. 

 Då inga egna försök andra än kalkyler har genomförts inom ramarna för 

detta examensarbete, baseras resultat både på den genomförda jämförelsen 

och den teoretiska referensramen. 

 Ingen jämförelse görs med avseende till tjälskydd. 

1.5 Metod 

Nedan följer beskrivning av hur författaren gått till väga dels med den teoretiska 

referensramen och dels med den praktiska tillämpningen av denna i den aktuella 

studien. 

1.5.1 Metod för teoretisk referensram 

Detta avsnitt beskriver hur författaren har resonerat och gått till väga i sitt arbete 

med att erbjuda sig själv och läsaren dels en stabil grund för förståelse av 

rapportens innehåll och dels en inblick i den spännande världen av ”geosyntetiskt” 

vägbyggande och dess aktualiteter. 

Det finns tre övergripande syften med detta examensarbetes teoretiska 

referensram som baseras på en omfattande litteraturstudie, vars metodik kan bäst 

beskrivas som utforskande och beskrivande.  

1. Det första syftet är den självklara strävan efter att hitta befintlig kunskap 

inom det aktuella ämnet geotextiler. Vad finns det skrivet? Hur mycket har 

forskats? En förhoppning finns att hitta en trovärdig vetenskaplig grund för 

det som är tänkt att prövas i detta examensarbete, nämligen om 

geotextilernas egenskaper som bärighetshöjande lager.  

2. Det andra syftet är att underlätta förståelsen av examensrapporten för dem 

som läser, granskar och använder den. Inte minst begreppsförklaringar 
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baseras på befintliga källor. Litteraturstudien syftar alltså till att höja 

kunskapen inom området geosynteter i vägbyggnad.  

3. Det tredje syftet är att hitta kunskap kring och stöd för detta 

examensarbetes metodval, inte minst när det gäller modelldesign. 

Ett antal sökord har utkristalliserats tillsammans med skolans bibliotekarie 

Pernilla Andersson (Stort tack!). Sökningen har skett främst i de genom 

skolbiblioteket tillgängliga databaser, både svenska (LIBRIS, VTI:s databaser m fl.) 

och internationella (Scopus, ScienceDirect m fl.), inte minst pga. att den svenska 

forskningen inom ämnesområdet tyvärr är otillfredsställande. Alltså har stort 

arbete lagts vid att hitta de engelska motsvarigheterna till de svenska begreppen. 

För att avgränsa och fördjupa sökningen har varierande begreppskombinationer 

prövats. En kombination som har visat sig ge bra resultat i bland annat Scopus är 

TITLE-ABS-KEY(geotextile) OR TITLE-ABS-KEY(geosynthetics) TITLE-ABS-

KEY(geogrids) OR TITLE-ABS-KEY(geogrids) AND TITLE-ABS-KEY("road 

construction"). 

Följande engelska sökord har använts: 

Geotextile*, geosynthetic*, geonet*, geogrid*, bearing capacity, road deformation, 

embankment, filler, soil reinforcement, soil stabilization, soil drainage, road 

construction, reinforced earth, soil protection. 

Följande svenska sökord har använts: 

Geotextilier, geotextiler, geosynteter, geonät, fiberdukar, armering med geonät, 

jordarmering, vägförstärkning, bärighet, vägöverbyggnad. 

1.5.2 Metod för praktisk tillämpning 

Den jämförande modellen i detta projekt har byggts upp enligt principen ”En 

modell är en vidareutveckling av en teori” (Ejvegård, 2009). Detta påstående leder 

till frågan om teorins innebörd i detta projekt. Talar vi om påståenden författaren 

har antagit, eller finns det färdiga påståenden som författaren förenklar i 

modellform? Vilken teori vidareutvecklar modellen? Svaret på dessa frågor hittas i 

skärningen mellan detta projekts syfte – att skapa en, med vissa avgränsningar, 

universal modell för jämförelse av överbyggnadstyper med eller utan geotextiler 

och/eller geonät – och ämnesbakgrunden.  Modellen utgår alltså ifrån en teori om 

att: 

 vägars bärighet förbättras ifall geotextil och/eller geonät används på rätt 

sätt och i rätt typ av vägkonstruktion 

 den ekonomiska och hållbarhetsmässiga (främst ekologiska) vinsten blir 

större ifall geotextil och/eller geonät används på rätt sätt och i rätt 

dimensionerad vägkonstruktion. 

Den teoretiska referensramen förtydligar och bevisar denna teori med stöd av 

tidigare forskning samt mer eller mindre aktuella exempel. Modellens starka 

koppling till den teoretiska referensramen är en förutsättning för att modellen och 
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verkligheten ska likna varandra så pass mycket, att modellen ska kunna ses som en 

i praktiken användbar förenkling av verklighetens fenomen (Føllesdal, Walløe, & 

Elster, 1995). Modellens användare ska teoretiskt sett kunna lära känna fenomenet 

förbättrad vägbärighet, anläggningsekonomi och hållbarhet med hjälp av 

geosynteter enbart genom att studera modellen. I praktiken kommer dock detta 

projekts modell snarare tjäna som en förenklad representation av teorin bakom 

den i syfte att underlätta jämförelsen utan att behöva gå igenom all teori. 

Arbetet med jämförelsen började parallellt med skrivningen av den teoretiska 

referensramen. Störst vikt har lagts på att finna rätt rubriker för tabellen, som 

utgör jämförelsens grafiska representation. Några rubriker var klara redan i början, 

efter att projektets idé hade lagts fram. De resterande rubrikerna har tagits fram 

allt eftersom och efter samråd med författarens externa handledare. Författaren 

har sökt tillfredsställa sina egna, uppdragsgivarens och de enligt kursmål 

erforderliga önskemål om modellens uppbyggnad och dess tänka tillämpning. 

Förutsättningar för jämförelserubrikerna finns i avsnittet Modellförutsättningar 

som även innehåller den detaljerade beskrivningen av modellens uppbyggnad och 

tänkta tillämpning.  
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2 Grundläggande vägkonstruktion 
En typisk vägkonstruktion består som illustrerat i Figur 1 av en vägkropp 

(vägunderbyggnad och vägöverbyggnad) med tillhörande undergrund, diken, 

slänter och diverse väganordningar som exempelvis trummor. De olika 

beståndsdelarna fyller alla en funktion så att vägen tillsammans med sin närmaste 

omgivning, under hela sin livslängd är beständig, säker, bärig och sist men inte 

minst, estetiskt tilltalande och bekväm. Nedan följer en genomgång av vägens 

viktigaste beståndsdelar och deras funktion. 

 

Figur 1: Vägens schematiska uppbyggnad (Trafikverket, 2009) 

De geologiska förhållanden i det området där den nya trafikleden ska gå skiljer sig 

från plats till plats. Som visas i Figur 1, kan överbyggnaden byggas på antingen 

undergrund eller underbyggnad. Undergrunden är den befintliga markdelen (t ex, 

berg) som tar upp lasterna från överbyggnaden. Underbyggnaden däremot är 

precis som namnet antyder en konstgjord beståndsdel och byggs upp av tillförda 

jord- och bergmassor. 

Vägens av entreprenadmaskiner skapade och utifrån vägtrafikanternas synpunkt 

synligaste beståndsdel är överbyggnad som ligger ovanpå terrassytan (se Figur 1). 

Som Figur 2 illustrerar består överbyggnaden av ett antal samverkande lager. 

Utifrån utformningen av slit- och bärlager finns det tre typer av vägöverbyggnader 

(Vägverket, 2005): 

1. Flexibla – överbyggnader med enbart obundna eller obundna och 

bitumenbundna lager (med beläggning av asfaltmassor) 

2. Styva – överbyggnader med minst ett hydrauliskt bundet lager (brukar 

kallas betongvägar; har cementbeläggning) 
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3. Halvstyva – beläggningar med olika kombinationer av slit- och bärlager, t 

ex asfaltbeläggning på cementbundet bärlager. 

Oavsett typ, är överbyggnadens främsta syften att tillfredsställa av trafiken ställda 

krav på säkerhet och komfort, leda bort vatten från vägbanan och kroppen samt 

hjälpa undergrundens lastfördelande förmåga, både när det gäller fördelning av 

dynamiska (faktiskt körande) och statiska (trafikljus, busshållplatser mm) 

belastningar. Överbyggnaden dimensioneras med hänsyn till faktorer som 

trafikmängd, tung trafik, jordart, tjäldjup, klimat, dräneringsförhållanden m fl. 

Dessa många faktorer ställer i sin tur höga krav på de olika lagren i överbyggnaden. 

 

Figur 2: Överbyggnadens principiella uppbyggnad (Vägverket, 2009) 

Överbyggnaden kan bestå av flera lager, t ex den enkla grusöverbyggnaden (GBÖ) 

som kan bestå av så få som två lager (grusslitlager och bärlager), eller den mer 

avancerade bergsbitumenöverbyggnaden (BBÖ) som består av fem olika lager.  

Oavsett antal lager, får sättet på vilket fördelningen sker inte lämna plats för vare 

sig deformationer eller skador i underliggande lager. (Vägverket, 2005) Även 

”uppåt” ska de olika lagren behöva skyddas från t ex kapillaritet och tjälfarlighet. 

Särskild betydelse har då skyddslagret, som skyddar överbyggnaden från 

terrassmaterialet. Alltför finkornigt terrassmaterial kan ge upphov till 

formförändringar och på sikt nedsatt bärighet – vilket beror på att materialen i 

under- och överbyggnaden blandar sig i varandra. Ett materialskiljande lager i 

form av geotextil som läggs ut på terrassen, är därför en nödvändighet ifall 

undergrundmaterialet är alltför finkornigt eller på annat sätt otillfredsställande (se 

längre ner för fördjupning). 

2.1 Vägbyggnad 

Den typiska vägproduktionsprocessen består enkelt sett av tre steg (Trafikverket, 

2010): 

1. Terrassering 

2. Överbyggnad 

3. Trafikanordningar. 

Efter etablering och utsättning börjar vägbyggnadsentreprenören med att 

iordningsställa terrassen, ett arbete med en hel del schaktning och transport och 

återfyllning av schaktmassor. Ifall den befintliga markens bärighet är undermålig 
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och risk för alltför stora sättningar förekommer, kompletteras terrasseringen med 

grundförstärkningsåtgärder som exempelvis bankpålning eller kalkpelare (för att 

föra ner tryck till fastare material), tryckbankar (för att åstadkomma mottryck) 

eller lättfyllning (för att minska trycket). Ibland räcker det med enkel utgrävning 

och ersättning med bättre material för att undvika sättningar. (Trafikverket, 2010)  

Ett viktigt begrepp inom vägbyggnad är massbalans. Enligt Granhage (2004) råder 

massbalans ”då användbara skärnings- och fyllnadsmassor motsvarar varandra” 

(Granhage, 2004). Det är sällan enkelt att uppnå fullständig massbalans; 

entreprenören brukar dock sträva efter den mest fördelaktiga lösningen 

ekonomiskt och miljömässigt sett. Ibland blir entreprenören tvungen att bygga 

upp vägbankar med massor från exempelvis sidotag. Vid överskott får massorna 

ibland transporteras bort till tippen. 

Avvattning i syfte att samla upp och leda bort dagvatten sker också under 

terrasseringsstadiet. Det är av stor vikt att vägkroppen varken påverkas av 

nederbörden eller vattnet som redan finns i marken. (Granhage, 2004) 

Entreprenören påbörjar byggandet av överbyggnaden först när packningen av 

terrassmaterialet är helt klar och terrassen uppfyller krav på jämnhet och rätt 

lutning. Överbyggnadsproduktionen följer den för den aktuella vägen 

dimensionerade materiallagrens följd (se Figur 2 för exempel). För större 

trafikleder som E18- och E4-motorvägar som går genom en lång sträcka, kan 

antalet lager variera beroende på var på sträckan överbyggnaden finns. Ett exempel 

är bygget av E18 Enköping-Sagån. Denna motorvägs grund har inte ansetts vara 

tjälfarlig på samtliga ställen och därför har inte motorvägens samtliga delsträckor 

behövt ha skyddslager av sand ovanpå det materialskiljande lagret av geotextil. 

(Trafikverket, 2010) 

Till sist kompletteras den nybyggda vägen med trafikanordningar (väglinjer och 

vägmärken) och väganordningar (belysning, viltstängsel o d). 

3 Grundläggande geosyntetlära 
Det vida begreppet ”geosynteter” är ett samlingsnamn för samtliga syntetiska 

material och produkter som används i anläggnings- och vägbyggande. Namnet 

geosynteter är dock något missvisande – det finns idag geosynteter som är gjorda 

av helt naturliga material (som exempelvis jute) (National Jute Board (NJB) of 

India). Det finns dessvärre ingen entydig branschnomenklatur för olika 

geosyntetiska produkter – en och samma produkt kan alltså både heta ”fiberduk” 

och ”geotextil”, vilket kan verka förvirrande. Denna nomenklaturförvirring får dock 

inte blandas ihop med geotekniska klasser och standarder som är framtagna i 

samråd med ingenjörer och sakkunniga.  

Generellt kan dock en geosyntet definieras som en produkt som innehåller minst 

en beståndsdel gjord av syntetisk eller naturlig polymer och som har form av ett 

blad, ett band eller en tredimensionell struktur (se Figur 3), och som används i 
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kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska eller andra 

samhällsbyggnadstekniska sammanhang. 

 

Figur 3: Geosynteter i olika former (Svenska Geotekniska Föreningen, 2004) 

Enligt den rådande europeiska standarden prEN ISO 10318 delas geosynteter in i 

genomsläppliga (eng. permeable) och till stor del ej genomsläppliga (eng. 

essentially impermeable). (Floss & Bräu) Med genomsläppliga geosynteter menas 

sådana produkter som släpper igenom vatten – exempelvis vävda fiberdukar. Täta 

membraner som används för täckning av förorenade massor vid exempelvis 

deponier, släpper igenom noll eller nästan noll procent vatten.  

Figur 4 illustrerar de olika geosyntetiska produkternas indelning efter 

genomsläpplighet och material. 

 

Figur 4: Indelning av geosynteter enligt prEN ISO 10318 (Floss & Bräu) 

En annan, mindre strikt men i vägbyggnadsteknik desto mer användbar 

systematisering är indelningen av geosynteter efter funktion, se Tabell 1 nedan. 

Geosynteter 

Genomsläppl
iga 

Geotextiler: 

vävda, icke-
vävda m fl  

 

Geotextilrelatera
de produkter: 

geonät, geoceller 
m fl 

Till stor del 
ej 

genomsläppli
ga 

CGL (clay liners) 

Geomembran: 

polymera och 
bitumenösa 
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Tabell 1: Funktionsindelning av geosynteter (Koerner, 2005) 

Typ av geosyntet Primärfunktion 

Separation Förstärkning Filtrering Dränering Tätning 

1 Geotextiler      

2 Geonät      

4 Geomembran      

5 Geo Clay Liners)      

6 Georör      

7 Cellplastisolering      

8 Dräneringsmatta      

 

Notera att tabellen innehåller enbart primärfunktionerna, dvs. de främsta 

användningsområdena för de ingående typerna av geosynteter. Det finns tillfällen 

då en typ av geosyntet kan användas i flera olika syften. En fiberduk placerad i 

finjord i jordförstärkningssyfte kan även fylla andra funktioner som exempelvis 

separation och filtrering.  

3.1 Geonät 

Geonät är som namnet antyder ett syntetiskt armeringsnät av material som 

polypropen (PP), polyester (PET) eller polyeten (PE-HD). Nätmaskorna varierar 

från 10 till 100 mm i storlek. Formen på maskorna kan också variera: de kan vara 

rektangulära, ovala, fyrkantiga eller nästan rektangulära med avrundade hörn. 

Geonätets främsta egenskap är dess förmåga att vid packning kila fast 

jordpartiklarna i nätets maskor, dvs. hindra dem från att röra sig horisontellt. 

Förkilningens armerande effekt sker först när en last påförs konstruktionen. 

Effekten varierar mycket beroende på både massornas och geonätets kvalitet. 

Geonät brukar delas in i enaxiala och tvåaxiala. Skillnaden mellan enaxiala och 

tvåaxiala geonät är nätens styrka. De enaxiala nätens vertikala styrka är större är 

deras horisontella styrka (töjning). Hos tvåaxiala geonät är den vertikala styrkan 

lika stor som den horisontella styrkan. Geonäts goda kraft-töjningsegenskaper har 

gett upphov till den breda användning av dessa som i jordarmerande syften.  
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Figur 5: Jordmassor på ett utlagt geonät (Kordárna, a.s., 2010) 

Genom att utnyttja samverkan mellan jordmassorna och geonätet erhålls en bättre 

materialsammansättning. Den optimala effekten uppnås när jordmaterialet tränger 

in i geonätets öppningar (Eriksson & Jernberg, 1994). Lastspridningen per hjultryck 

i överbyggnaden förbättras också avsevärt vilket illustreras i Figur 6. Denna 

mekanism utnyttjas främst i överbyggnadens bärlager för att komma närmare de 

dynamiska belastningarna från hjultrycket. En naturlig påföljd av ökad 

lastspridning och minskad vertikalspänning blir även minskningen av plastiska 

deformationer (sättningar) vilket gör nyttan med geonät dubbel, inte minst i 

ekonomisk bemärkelse (Eriksson & Jernberg, 1994). Minskad överbyggnadstjocklek 

genom bl. a förbättrad lastspridning per hjultryck leder också till minskad 

arbetstids- och materialåtgång samt minimerar miljöpåverkan. 

 

Figur 6: Minskad överbyggnadstjocklek tack vare jordförstärkning med geonät. 

Författarens figur efter (Eriksson & Jernberg, 1994) 

Det gemensamma för alla geonät är alltså att de har partikellåsning som främsta 

mekanism. Nedan listas övriga användningsområden för geonät i svenskt 

vägbyggande (Svenska Geotekniska Föreningen, 2004): 
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 Öka vägens bärighet. Detta uppnås genom att jorden packas bättre 

eftersom jordpartiklarna låses horisontellt i nätets maskor. 

 Öka vägens livslängd. De dynamiska belastningarna från hjultrycket på 

fordonen gör att jordpartiklarna rör sig. Ju högre upp i överbyggnaden 

geonätet läggs, desto högre upp de horisontella jordpartikelrörelserna 

hindras från att ske. 

 Maximera bär- eller förstärkningslagrets materialegenskaper. Detta uppnås 

genom ökad friktionsvinkel hos det förstärkta materiallagret. 

Partikellåsningen hos ett nät med tillfredsställande utdragnings- och 

låsningsegenskaper hindrar deformationer från att ske. 

Det är värt att notera att de olika användningsområdena inte är fristående utan 

fyller snarare var sin funktion i ett och samma vägprojekt där de efterfrågas. 

3.1.1 Geonät i vägbyggnadsteknik 

Förstärkning av dålig undergrund, eller i allmänhet dålig jord, är ingen ny 

företeelse. Redan för flera tusen år sedan genomfördes det på olika ställen i 

världen, främst i Europa, försök att förstärka vägarnas dåliga undergrund genom 

att rustbäddar av trädstammar, lagda vinkelrätt mot varandra, placerades på 

undergrunden vid väguppfyllnad (Eriksson & Jernberg, 1994). Alltså förstod 

människor redan då vilka fördelar jordförstärkning innebar. Sverige har dock 

nappat rätt sent på ”trenden”. Idag finns det dock ett flertal aktörer på den svenska 

marknaden som erbjuder relativt prisvärda, moderna jordförstärkningsmetoder 

och har god kunskap och kännedom om dimensionering av konstruktioner 

innehållandes jord förstärkt med hjälp av geonät.  

Förstärkt, även kallad ”armerad”, jords egenskaper kan liknas vid dem hos armerad 

betong. Oarmerad jord kan i likhet med oarmerad betong enbart ta upp tryck- och 

skjuvkrafter. Geonätarmeringen i jord tillför jorden en ny förmåga – nämligen att 

ta upp även dragkrafter – på samma sätt som den stålnätarmerade betongen också 

kan ta upp dragkrafter. 
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Figur 7: Geonät på terrass (bg Byggros AB, 2010) 

Hur går förstärkningen av dålig undergrund till rent utförandemässigt? Oftast 

täcks den dåliga undergrunden med geotextil, bland annat för att 

terrassmaterialets sämre massor inte ska tränga upp i fyllnadsjorden. Terrassjorden 

armeras genom att ett geonät läggs ut på undergrunden (se Figur 7) så att brott 

inte inträffar i jorden och/eller geotextilen och för att hindra de större, 

bärighetsminskande rörelserna i fyllningen. 

Genom att där det behövs kombinera geonätförstärkning av dålig undergrund med 

geonätarmering av överbyggnadens övre skikt uppnås på sikt följande mål som 

både vägbyggnadsentreprenören och de övriga inblandade (inte minst trafikanter) 

har glädje av. Förlängning av vägens livslängd leder till att behovet av vägunderhåll 

minskar, antalet vägolyckor likaså. Vägtrafikanterna får en säkrare trafikmiljö och 

vägkonstruktionen präglas av långsiktighet. 

Vanligtvis krävs ingen speciellt utrustning för utläggning av geonät. Arbetet börjar 

med att stora hinder så som stubbar och liknande föremål avlägsnas från 

vägområdet. Efter att terrassen är iordningsställd, rullas geonäten ut av vanligtvis 

två personer. Små högar av fyllnadsmaterial håller geonäten på plats. Beroende på 

kvalitén på det underliggande materialet görs olika stora överlapp. Ju mjukare 

underlaget är desto större överlappningen bör vara (upp till 600 mm). Det går att 

spara på geonätet genom att utföra mindre överlappning (ca 300 mm) och ”sy 

ihop” rullarna med en flätad High Density Polyethylene-tråd (HDPE-tråd). 

Fyllnadsmaterialet tippas efter nätutläggningen på befintligt utplacerat 

fyllnadsmaterial för att sedan strös ut över nätet med hjälp av en schaktmaskin. 

Genom att strö ut materialet istället för att trycka in det i nätet säkerställs 

förkilningseffekten då själva geonätet inte trycks in i det mjuka 

undergrundsmaterialet.  
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3.2 Geotextiler 

Geotextiler, eller fiberdukar, är den största gruppen inom geosynteter. Fiberdukars 

för detta projekt mest intressanta egenskap är deras egenskap som barriär för att 

hindra lösare eller finare material från att blandas med under- eller 

överbyggnadens grövre material, samt förmåga att fördela överbyggnadens vikt på 

ett förstärkande sätt.  

 

Figur 8: En ”klassisk” rulle fiberduk (S:t Eriks, 2011) 

Beroende på fyllnadsmaterialets krossgrad och kornstorlek används olika 

bruksklasser vid användning av fiberduk som materialskiljande lager. 

Geotextilerna klassificeras efter NorGeoSpec 2002 som är ett gemensamt 

klassificeringssystem för Sverige, Norge och Finland (Nordic Industrial Fund, 

2002). Enligt NorGeoSpec 2002 finns det totalt fem bruksklasser som fiberdukar 

delas in i. Indelningen sker efter textilernas materialskiljande effekt (Vägverket, 

2006). 

 

Tabell 2: Krav på lägsta bruksklass med hänsyn till mekanisk påverkan (Rosenblad, 

2009) 

Bruksklass Användningsområde 

1 Ifall fiberduken placeras så att  

den påverkas av varken trafik eller 

packning 

2 Mot okrossat material med  

största nominella kornstorlek < 60 mm 

3 Mot material med  

största nominella kornstorlek < 200 mm 

4 Mot material med 

 största nominella kornstorlek > 200 mm 

5 Ifall terrassen trafikeras av tung byggtrafik 

 

Den geotextil som klarar den största mekaniska påkänningen, exempelvis 

överfyllnad med sprängsten eller mycket tung byggtrafik på terrassen, ska 

lämpligen hålla bruksklass 5. Bruksklass 1 används enbart då terrassen inte 

kommer att utsättas för trafik eller packning, vilket sker ytterst sällan i praktiken. 
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(Svenska Geosyntetföreningen, 2010) Ett minst 40 cm tjockt lager av material som 

uppfyller krav på förstärkningslager ska påföras innan geotextil trafikeras med 

fordon (Rosenblad, 2009). 

Fiberdukar tillverkas av polypropen (PP), polyester, polyeten (PE-HD) eller 

polyamid (nylon). Fiberdukarna delas till att börja med i nålade (eng. non woven), 

termiskt bundna (också inom kategori non woven) och vävda (eng. woven) (bg 

Byggros AB, 2010). De fem olika sätten att väva en geotextil på är: 

1. Monofilament (eng.) dvs. enkel syntetisk tråd 

2. Multifilament (eng.) dvs. flertvinnad tråd 

3. Staple fibers (eng.) dvs. hophäftade enskilda fibrer 

4. Staple yarn (eng.) dvs. tvinnad garntråd 

5. Slit-film monofiliament (eng.) dvs. kombination av enkel tråd och slitsad 

foliefiber 

6. Slit-film multifilament (eng.) dvs. kombination av tvinnad tråd och slitsad 

foliefiber. 

 

Figur 9: Olika typer av fibrer som fiberdukarna tillverkas av (Koerner, 2005) 

De olika fibertyperna samt sätten på vilka fiberdukar tillverkar har betydelse för 

funktionen; vid tillverkning försöker man åstadkomma så tät duk som möjligt med 

så billig teknik som möjligt. De enklast vävda dukarna är de som är minst täta, 

väger relativt mycket men är också svaga och har kortast livslängd (Koerner, 2005). 

3.2.1 Geotextiler i vägbyggnadsteknik 

En enkel och rolig förklaring till varför fiberdukar behövs i vägbyggnad ges av 

Koerner (2005). Vad får man om man försöker täcka tio kilogram lera med tio 

kilogram grus? Jo, man får tjugo kilogram grusig lera! Detta oönskade scenario 

beror på två fenomen som grundas på enkla fysikaliska mekanismer. Det första 

fenomenet är att partiklarna i det fina jordmaterialet (t ex lera) försöker att tränga 
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sig in i hålrummen mellan det grövre materialets beståndsdelar (t ex gruskorn) (se 

Figur 10). 

 

Figur 10: Principskiss av fenomen som uppstår när det finare materialets partiklar 

tränger sig in mellan det grövre materialets partiklar (Koerner, 2005) 

Det andra fenomenet är det grövre materialens massa. När det grövre materialet 

trycker på det finare materialet med sin koncentrerade vikt försämras det finare 

materialets samlade styrka (se Figur 11). 

 

Figur 11: Principskiss av fenomen som uppstår när det tyngre ovanliggande materialet 

pressar ner det fina materialet (Koerner, 2005) 

Scenariot ”grusig lera” inträder alltså när båda dessa fenomen uppstår samtidigt. 

Fiberdukarnas funktion i vägbyggnadsteknik kan alltså definieras som följande: 

placeringen av en flexibel porös textil mellan olika fina material syftar till att 

sammansättningen och funktionen av båda materialen förblir intakt eller till och 

med förbättras. 

För att fiberduken ska uppfylla och bibehålla sin funktion till fullo ska 

anläggningsentreprenören följa bestämmelser nedan:  

 Fiberduken ska anslutas till genomföringar så som brunnar och dylikt 

 Överlappning ska utföras vid skarvning 

 Vid skada på fiberduk ska det materialskiljande lagret bytas ut helt eller 

täckas med ett nytt lager 

 Förvaring ska ske så att påverkan från solljus minimeras 

 Vid förvaring av fiberdukar ska dessa vara övertäckta enligt CE-märkningen 
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Tabell 3: Riktlinjer för överlappning (författarens tabell efter (Geosynthetics Material 

Association, 2002)) 

Jordstyrka Överlappning  
utan sömmar 
[cm] 

Överlappning  
med sömmar 
[cm] 

Mycket låg - 23 

Lägre 97 20 

Högre 76 8 

Mycket hög 60 - 

 

Går det att använda fiberdukar för andra syften än materialavskiljning? Det finns 

geotextiler som är konstruerade för att, precis som geonät armera vägkroppen. 

Mekanismen i detta fall är dock inte förkilning utan spänning, dvs. att 

geotextilerna läggs ut så att de bildar ett stort förspänt membran. Det fungerar så 

att fiberduken förankras i kanterna så att den tar emot lasten från trafiken. Vissa 

(dock mindre) deformationer av både underlag och själva fiberduken uppstår. 

Vägbärigheten förändras men skillnaden är dock obetydlig jämfört med utan 

någon geosyntet alls för normalbelagda och/eller permanenta vägbanor.  

Användning av fiberdukar som armering är alltså i vissa fall billigare och 

användbart för dels icke-permanenta vägbanor, där vissa deformationer är tillåtna 

och där beläggningen inte består av mjukare massor så som asfalt och dels mindre 

vägbanor där trafiklasten är betydligt mindre än den av motorfordon (exempelvis 

gång-och-cykel-vägar). 
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4 Analys och jämförelse 
Den jämförande modellen finns i sin helhet i Bilaga 1 – Jämförande modell del 1 och 

Jämförande modell del 2. 

Vid uppbyggnad av jämförelsen i denna rapport har författaren sökt att skapa ett 

överskådligt och tydligt underlag för entreprenörens arbete. Med tanke på att 

entreprenören i vilket fall som helst kommer att begära funktions- och 

prisspecifikation och förklaringar från de valda geosyntetleverantörers sida 

innehåller inte modellen någon djupare analys av hur funktions- och 

kostnadsbilden har tagits fram. Denna fördjupning, tillsammans med medföljande 

diskussion och bilagor i form av kostnadskalkyler, får ”stanna kvar” i rapporten 

medan entreprenören får en mall som kan underlätta dennes beslut om att 

antingen använda sig utav geosynteter eller inte göra det i ett specifikt projekt. 

I enlighet med den valda metoden representeras resultatet av jämförelsen av en 

tabell med rubriker som anger vilka typfall som jämförs. Varje typfall åtföljs i 

tabellen av en kortfattad beskrivning av dess uppbyggnad, dvs. vad som 

kännetecknar just det typfallet och hur konstruktionens uppbyggnad ser ut 

lagermässigt. Examensarbetets avgränsningar anger vilka egenskaper som ska 

jämföras för varje typfall, dvs. den totala överbyggnadstjockleken uppdelad på 

olika lager, funktion (bärighet, livslängd och dylikt), anläggningskostnad (summan 

av material- och utförandekostnader) samt hållbarhetsaspekterna (främst 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet). På så sätt kan 

entreprenadingenjören/kalkylatorn tänkas se vilka besparingar den av henne valda 

vägkonstruktionen kan ge – eller urskilja om den ger några besparingar alls. 

Besparingen sker om den totala vinsten av att använda sig av geotextil och/eller 

geonät överskrider utgifterna för inköp och utläggning av geosyntet.  

I vissa fall kan dock vinsten vara minimal eller till och med att bli till förlust – ett 

exempel är om inköps- och utläggningspriset överskrider den besparingen som 

skett genom att schakt- och tippmängden minimerats tack vare användning av 

geosyntet. Precis som när det kommer till offentlig upphandling så är det viktigt 

att inte bara ha den kortsiktiga prisbilden i åtanke. Författarens förhoppning är att 

sådana hänseenden som vägkonstruktionens förlängda livslängd (inklusive 

minskad reparationsbudget!) och den ekologiska aspekten tjänar som en 

uppmaning till att ha även de ”mjuka” värden i åtanke. 
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5 Modellförutsättningar 
Tabellen nedan innehåller de gemensamma förutsättningarna för Fall A och Fall B, 

dvs. de villkoren som uppfylls av de bedömandes vägkonstruktioner. 

Förutsättningarna anges i enlighet med de kraven för vägdimensionering som 

anges i VVK Väg (Trafikverket, 2009) samt bestämmelserna i VGU (Trafikverket, 

2004). 

Tabell 4: Gemensamma förutsättningar 

Faktorer Egenskaper 

Vägstandard Motorväg med normal standard 
(Trafikverket, 2004) 

Vägbredd 18,5 m enligt lägre standard för motorväg  
(Trafikverket, 2004) 

Årlig dygnstrafik (ÅDT) 15 000  

Referenshastighet 90-110 km/tim 

Tjälfarlighetsklass 3 (måttligt tjällyftande jordarter) 

Jämnhetsklass 5 

Dimensioneringsperiod Minst 40 år 

Överbyggnad  Flexibel 

Sträckans längd 500 meter 

 

Anledningen till att flexibel överbyggnad har valts som standard förutsättning är 

för tydlighetens skull. Jämför med styva och halvstyva överbyggnader är flexibla 

bitumenöverbyggnader som namnet antyder mjukare och ”bättre” på att ta upp de 

rörelser som uppstår i de inre lagren. 

5.1 Falluppdelning 

Eftersom modellen syftar till att jämföra överbyggnadskonstruktioner med eller 

utan geotextil och/eller geonät, gäller det att konstruktionerna som jämförs håller 

praktiskt taget samma krav på funktion och bärighet. Att de geotekniska och 

topografiska förutsättningarna, dvs. hur vägkroppen ligger i terrängen, är samma 

oavsett om vägkonstruktionen byggs upp ”traditionellt” eller med hjälp av geotextil 

och/eller geonät, är en självklarhet. Det som skiljer de olika fallen åt är om 

vägkroppen ligger i terrängen dvs. om vägkroppen vilar på bank eller ligger helt i 

en bergsskärning. 

5.1.1 Fall A – vägkropp på bank 

Författaren har med Fall A valt att beteckna en vägkropp med följande 

konstruktion. Överbyggnaden vilar på en bank, dvs. anlagd vall av grus, som utgör 

underbyggnaden. Då dimensioneringen sker för motortrafikled/motorväg med 

referenshastigheter mellan 90 och 110 km/h och årsdygnstrafik på 4000-8000 har 

sidoområdestyp A i skärning valts (Trafikverket, 2009). Från vägrenskant till dike 

är lutningen först 1:4 på 4,5 meters längd. Antagen standardöverbyggnadstjocklek 

är 0,79 meter. 
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Figur 12: Principiell utformning av väg på bank inkl. diken (Trafikverket, 2004) 

Överbyggnadstypen följer VVK Vägs krav på flexibel överbyggnad med 

grusbitumenbundna slit- och bärlager (GBÖ) (Trafikverket, 2009). Figur 13 

illustrerar lageruppbyggnaden. Tillgången på bergmaterial är begränsad på grund 

av det geografiska läget.  

 

Figur 13: Grusbitumenöverbyggnad. Utformning. (Trafikverket, 2009) 

I enlighet med kraven i VVK Väg (2009) har följande minimilagertjocklekar 

antagits för grundfallets överbyggnad (Fall A utan geotextil och/eller geonät) (sett 

ovanifrån): 

 Bitumenbundet slitlager – 40 mm 

 Bitumenbundet bärlager – 120 mm 

 Obundet bärlager – 80 mm 

 Förstärkningslager med krossat material – 800 mm 

 Skyddslager – 100 mm 
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5.1.2 Fall B – vägkropp i bergskärning 

Författaren har valt att med Fall B beteckna en vägkropp med följande 

konstruktion. Vägkroppen på den aktuella sträckan ligger helt i en bergsskärning 

på en undergrund av berg. Det geografiska läget möjliggör en god tillgång till 

bergmaterial för användning i de olika lagren (även om hela vägen inte 

nödvändigtvis löper genom berglandskap). Då dimensioneringen sker för 

motortrafikled/motorväg med referenshastigheter mellan 90 och 110 km/h och 

årsdygnstrafik på 4000-8000 har sidoområdestyp A i skärning valts (Trafikverket, 

2004). Avståndet från beläggningskant till dikesbotten är 3 meter med lutning på 

1:6. Diket är 0,5 meter brett. Avståndet mellan dikesbotten till berget är 4,5 meter 

med lutning på 1:2. Bergets lutning är 5:1. 

 

Figur 14: Principiell utformning av väg i skärning (Trafikverket, 2004) 

Överbyggnadstypen följer VVK Vägs krav på flexibel överbyggnad med 

bergbitumenbundna slit- och bärlager (BBÖ) (Trafikverket, 2009). Figur 15 

illustrerar lageruppbyggnaden.  

 

Figur 15: Bergbitumenöverbyggnad. Utformning. (Trafikverket, 2009) 
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I enlighet med kraven i VVK Väg (2009) har följande minimilagertjocklekar 

antagits för grundfallets överbyggnad (Fall B utan geotextil och/eller geonät) (sett 

ovanifrån): 

 Bitumenbundet slitlager – 40 mm 

 Bitumenbundet bärlager – 120 mm 

 Bitumenindränkt makadamlager – 40 mm 

 Förstärkningslager av obunden bergkross – 460 mm 

 Skyddslager – 120 mm 

5.2 Kalkyl 

Eftersom detta projekt främst berör vägproduktion, tar modellen hänsyn till enbart 

de kostnader som anläggningsentreprenören är berörd av. Den totala 

produktionskostnaden är unik för varje nytt vägprojekt en geosyntet används i.  

Vid vägdimensionering tas hänsyn till vägens standard samt hur terrängen ser ut 

på den tänkta vägsträckan. Dessa faktorer är avgörande även för hur mycket en väg 

kommer att kosta och vilka kostnader som ska ingå i kalkylen. Fasta kostnader är 

sådana som inte beror på vägens storlek, dvs. förekommer samtliga vägprojekt. 

Exempel på fasta kostnader är anslutningar till befintliga vägar, uppfarter, 

vändplan, rastplatser, maskinflyttningar m fl. Dessa kostnader är just fasta och är 

därför onödiga att ha med i kostnadsjämförelsemodellen. Terrasseringskostnader 

är de som främst beror på topografin, antal och storleken på vägtrummor o d samt 

förekomsten av berg och block. (Svensk Byggtjänst, 2011) 

Överbyggnadskostnaderna är helt kopplade till dimensioneringen av 

överbyggnaden, som först utförs för trafiklast för att sedan beräknas med hänsyn 

till tjällyftning. Till slut väljs överbyggnadstjockleken som varierar med 

trafiklasten, klimatzonen, material i underlag samt materialtyp. 

I avgränsnings- och förenklingssyften jämförs enbart de två kategorier av 

kostnaderna som anläggningsentreprenören berörs av, nämligen 

materialkostnader för det valda fallet och utförandekostnader (som inkluderar 

terrassering) för det valda fallet. Nedan kommer en specifikation på vilka 

kostnader som ingår i respektive kostnadskategori. För att underlätta 

kostnadsberäkningarna skull har en vägsträcka på 500 m valts som indata för 

kostnadsjämförelse i modellen. 

Kostnadsbilden för inköp av geosyntet är komplicerad: den består den både av 

direkta kostnader (varans grundpris enligt prislista, tillägg och avdrag enligt 

leverantören m fl.) och av indirekta kostnader (administration, interna leveranser, 

lager, skador, spill och svinn m fl.). Då syftet med detta projekts modell är att tjäna 

som exemplifiering kostnadsjämförelser, innehåller modellen ett visserligen 

aktuellt men högst genomsnittligt inköpspris för geotextil och geonät. Alltså är de 

materialkostnaderna som används i kalkylen baserade på snittet av priserna 

författaren erhållit från de kontaktade geosyntetleverantörerna. 
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 Den erhållna inköpskostnaden per meter geonät är i snitt 12 kronor (Tensar 

International UK, 2011). 

 Den erhållna inköpskostnaden per meter geotextil är i snitt 10 kronor (bg 

Byggros AB, 2010) (Tensar International UK, 2011). 

Kostnadskategorin utförandekostnader innefattar som namnet antyder utförande, 

dvs. vilka kapaciteter som materialet, som vägkonstruktionen består av, läggs ut av 

yrkesarbetarna med eller utan hjälp av maskiner som grävmaskiner, dumprar, 

vältar för packning, hjullastare m fl. En kapacitet är exempelvis hur många 

kvadratmeter geotextil en anläggningsarbetare hinner lägga ut under en timmes 

tid, eller på anläggningsspråk – en man tar 500 m2 i timmen. Kostnaden för 

anläggningsarbetare ligger på runt 320 kronor i timmen (Ling, 2011). Alltså är 

utförandekostnaden för 500 m2 geotextil just 320 kronor. På samma sätt kalkyleras 

kostnader för utgrävning, packning, terrassering, fyllning etc. 

 

Figur 16: Utförandekostnad bestäms av kapaciteter (Scandinavian Terra Tec AB, 2011) 

Kalkylprogrammet MAP Kalkyl har använts för att beräkna vad slutpriset blir för 

de olika typfallen med eller utan geotextiler och/eller geonät. Enbart nettokalkylen 

(dvs. utan omkostnader) har tagits fram. Kalkylen är uppbyggd enligt modellen 

resultat (färdig väg) – aktiviteter (exempelvis schakt) – resurser 

(anläggningsarbetare och maskiner). Genomsnittskapaciteterna har 

tillhandahållits av Peab Anläggning Mellersta i Västerås.  

För enkelhetens skull är det enbart följande poster i MAP-kalkylen som jämförs 

kostnadsmässigt: 

 Jordschakt (Kategori A, medelschaktdjup 1,0 meter, schaktbredd 20 meter) 

 Materialskiljande lager av geotextil 

 Grundförstärkande lager av geonät 

 Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med 

bitumenbundet slitlager (GBÖ). 

De kalkylerade mängderna baseras främst på volymer, dels för schakt, fyllning men 

också de olika lagren som ingår i överbyggnaden. Beräkningen av de olika 

lagervolymerna redovisas nedan med stöd av Figur 17 och Figur 18. 
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Figur 17: Stödbild I för volymberäkningar 

Alla lager, inklusive vägbanken är trapetsformade. Varje lager delas för 

beräkningens skull upp i tre geometriska kroppar: 

1. ”Huvudrektangel” R1 vars area beror på vägens bestämda bredd 18,5 meter 

och på det aktuella lagrets tjocklek och har formeln                 

2. ”Sidotriangel” T vars dubbla area beror på den bestämda släntlutningen 1:4 

och på det aktuella lagrets tjocklek och har formeln    (      )
 
  . 

Anledningen till att arean är dubbel är för att varje trapetsformat lager har 

en triangel på var sin sida. 

3. ”Sidorektangel” R2 vars dubbla area beror på den ovanliggande 

sidotriangelns bas samt på den ovanliggande sidotriangelns bas och har 

formeln                  . 

 

Figur 18: Stödbild II för volymberäkningar 

För beräkning av den totala volymen för ett aktuellt lager gäller alltså formeln 

         (          )    *(           )  ((      )
 
  )  

(             )+. 

Efter att lagervolymerna har beräknats bestäms det hur mycket som behöver 

schaktas ur och hur stor volymen på fyllningen blir. Eftersom fallet är teoretiskt är 

massbalansen total, dvs. schakten motsvarar fyllningen och inga massor behöver 

fraktas bort. 

Resultat av beräkningen redovisas i Tabell 5. 
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Tabell 5: Beräknade lagerareor och volymer 

Grundfall utan geosynteter 

Lagerbeteckning Lagertjocklek  
[m] 

Total volym  
[m3] 

Bitumenbundet slitlager (asfalt) 0,04 373,2 

Bitumenbundet bärlager 0,12 1158 

Obundet bärlager 0,08 804 

Förstärkningslager  
med krossat material 

0,8 8000 

Skyddslager 0,4 1209 

Med geotextil 

Lagerbeteckning Lagertjocklek  
[m] 

Total volym  
[m3] 

Bitumenbundet slitlager (asfalt) 0,04 373,2 

Bitumenbundet bärlager 0,12 1158 

Obundet bärlager 0,08 804 

Förstärkningslager  
med krossat material 

0,8 8000 

Skyddslager 0,4 1209 

Med geonät 

Lagerbeteckning Lagertjocklek  
[m] 

Total volym  
[m3] 

Bitumenbundet slitlager (asfalt) 0,04 373,2 

Bitumenbundet bärlager 0,12 1158 

Obundet bärlager 0,08 804 

Förstärkningslager  
med krossat material 

0,168 4800 

Skyddslager 0,48 438,48 

 

Mängderna M beräknas på följande sätt. Schaktdjupet är en meter och 

schaktbredden är 20 meter. Geosyntetbredden beräknas vara något större än 

vägbredden, nämligen 20 meter. Den teoretiska vägbredden är som nämnt tidigare, 

500 meter. 

                                 
  

                                    
  

                        
  

                     
  

                                              
  

                               (       )              
  

Nettokalkylerna för de tre fallen finns i sin helhet i BILAGA 2 Kalkyl för grundfall, 3 

Kalkyl för fall med geotextil och 4 Kalkyl för fall med geonät. 
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6 Resultat och slutsatser 
I enlighet med rapportens syfte redovisas nedan resultat och slutsatserna av 

jämförelsen med avseende på konstruktionernas funktion, kostnad och ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. 

6.1 Funktion 

Den teoretiska referensramen och jämförelsen har tillsammans lett till följande 

slutsatser med avseende på de fyra vägkonstruktionernas funktion: 

 Fall A är det fallet vars funktion påverkas avsevärt av huruvida 

konstruktionen innehåller geonät och/eller geotextiler eller inte. 

 Fall A med geonät har fått följande funktionsändringar: 

- Trafiklastens spridning på terrassen har ökat 

- Markrörelser har minskat i sidled 

- Fyllnadsmaterialets densitet har ökat tack vare geonätets förkilande 

mekanism 

- Friktionsmotståndet har ökat genom att överbyggnadsmaterialets 

partiklar har utvidgats tack vare geonätets förkilande mekanism 

- Överbyggnadens totala tjocklek har minskat tack vare att 

förstärkningslagrets tjocklek har minskat 

 Fall A med geotextil har fått följande funktionsändringar: 

- Sammansättningen och funktionen av överbyggnads- och 

terrassmaterialen förblir intakt. (Orden ”förblir intakt” strider 

visserligen mot begreppet ”funktionsändring” men det som menas i 

detta fall är att materialsammansättningen och funktionen hade 

kunnat bli sämre om ingen rätt dimensionerad geotextil lades in i 

konstruktionen) 

- Scenariot ”grusig lera” undviks ifall geotextilen har lagts in på rätt 

sätt med rätt överlappningar 

 Fall B har teoretiskt sett inte fått några funktionsändringar. I praktiken 

finns det sällan en femhundrameterslång vägsträcka som enbart skär 

genom berg. ”Perfekta” bergsskärningar är en sällsynthet. På de avsnitten 

där terrassen inte längre består av berg byggs en bank upp – och då blir det 

ju aktuellt med Fall A. 
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6.2 Kostnader 

I enlighet med examensarbetets avgränsningar redovisas resultat av 

kostnadsjämförelsen för Fall A i Tabell 6 nedan samt visuellt i Figur 19 längre ner. 

Tabell 6: Kostnadsjämförelse för 1 kubikmeter respektive 500 meter väg. Fall A 

Beskrivning Kostnad  
1 m3 väg 

Kostnad schakt  
500 m väg 

Kostnad  
500 m väg 

Utan 
geosynteter 

2 288 kr 425 000 kr  1 144 200 kr  

Med geonät 1 705 kr  289 000 kr  852 520 kr  

Med geotextil 2 518 kr  425 000 kr  1 259 200 kr  

 

Vid Fall A med geonät minskar schakten med besparingen på 

överbyggnadstjockleken dvs. förstärkningslagrets besparing. Före minskningen 

kostar schakten 85 kronor per kubikmeter väg. Efter minskningen kostar schakten 

58 kronor per kubikmeter väg. Den sammanlagda vinsten blir alltså 136 000 kronor 

för en femhundrameterssträcka. 

 

Figur 19: Visuell kostnadsjämförelse. Fall A 

Den genomförda kostnadsjämförelsen visar på en möjlighet till betydande 

besparing för vägbyggnadsentreprenören som väljer att förstärka överbyggnaden 

med geonät. I Fall A med geotextil sparas alltså inget schakt, men den ekonomiska 

vinsten är istället långsiktig då bärigheter förbättras (se avsnittet 1.1 Hållbar 

utveckling). En uppskattad kostnad för Fall B ligger på cirka 600 000 kronor vilket 

är mindre än det billigaste fallet på bank – det med geonät. 

 -   kr

 200 000 kr

 400 000 kr

 600 000 kr

 800 000 kr

 1 000 000 kr

 1 200 000 kr

 1 400 000 kr

Fall A utan
geosynteter
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6.3 Hållbar utveckling 

Där avsnittet Kostnader ägnas åt den ekonomiska hållbarheten på 

anläggningsentreprenörsnivå, tar detta avsnitt upp de aspekterna på ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet som berör samhället i stort. 

6.3.1 Ekologisk hållbarhet 

Förutom att använda geotextiler (fiberdukar) och geonät för att förstärka dålig 

undergrund finns det andra metoder, som användes långt före geosynteternas tid. 

Här är några av de metoder som (främst förr i tiden) har använts för att stabilisera 

grunden: 

 Rustbäddar av trä i syfte att skapa en stabilare och bärigare plattform för 

överbyggnad (riktigt gammaldags metod, gick ur modet runt 1920-talet) 

 Sand mellan terrassen och överbyggnaden i syfte att separera de olika 

materiallagren dvs. det grövre lagret från den lösare terrassjorden (en till 

uråldrig metod) 

 Utskiftning av lös jord med friktionsjord, en metod som till skillnad från de 

ovanstående två används fortfarande. Metoden går till på så sätt att den 

lösa jorden schaktas ut. Sedan sker en återfyllning med massor av önskad 

kvalitet. (Vägverket, 2005) 

Trots att utskiftningsmetoden fortfarande används i vissa fall så är det inte utan 

risk för omgivningspåverkan. All slags schakt medför rörelser. Utskiftningsschakt, 

som kan ersättas med geotextil och/eller geonät, medför onödiga markrörelser. 

Grundvattensänkning förekommer när länshållning vid utskiftningsschakt sker. Ett 

konstgjort ”dräneringsdike” kan uppstå utav den utskiftade banken. (Vägverket, 

2005) Annan mekanisk naturpåverkan kan vara eventuella markskador som vid 

schakt uppstår vid sidan av vägen (bg Byggros AB, 2010). Dessutom minimeras 

massdeponeringen ifall utskiftningsmetoden väljs bort till förmån för lager av 

geotextil och/eller geonät. 

Geotextiler och geonät tillverkas normalt av polypropylenfiber (PP) eller polyester 

(PET), polyethylen (PE) eller av blandningen mellan dessa råmaterial. De på den 

svenska marknaden tillgängliga geosynteterna tillverkade av dessa ämnen 

innehåller inga kända giftiga eller miljöfarliga ämnen. Vid förbränning förvandlas 

geosynteterna till koldioxid (CO2), CO och vattenånga (H2O) (Koerner, 2005) (bg 

Byggros AB, 2010). Nedbrytningen sker naturligt och solljus bryter inte ner 

materialen till några ekologiskt skadliga ämnen. Den viktigaste miljömässiga 

fördelen med användning av geosynteter i vägbyggnad är förstås den stora skillnaden 

i vägkonstruktionens livslängd jämfört med utan geosynteter.  

Alltså kan följande slutsatser dras gällande jämförelsen av väg utan och med 

geonät och/eller geotextiler. 

 Användning av geonät minskar överbyggnadstjockleken 

(förstärkningslagret) och därför även mängden schakt motsvarande 
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överbyggnadstjocklekens minskning. Minskad mängd schakt bidrar 

följaktligen till mindre: 

- Markrörelser 

- Markskador 

- Användning av maskiner (vilket är lika med minskning av miljö- 

och hälsofarliga utsläpp) 

- Mängd material som behöver deponeras 

 Användning av geotextil minskar mängden utskiftningsschakt och således: 

- Markrörelser 

- Markskador 

- Användning av maskiner (vilket är lika med minskning av miljö- 

och hälsofarliga utsläpp) 

- Mängd material som behöver deponeras 

- Risk för grundvattensänkning pga. konstgjort dräneringsdike 

 Tack vare rätt dimensionerad konstruktion med geonät och/eller geotextil 

ökar vägens bärighet. Alltså förlängs vägens totala livscykel vilket bidrar till 

minskningen av den miljöpåverkan som uppstår vid dels vägreparationer 

och dels vid byggnation av en ny väg ifall den gamla slutar uppfylla sin 

funktion. 

 Ökad bärighet leder till minskat fordonsslitage. Detta leder till att färre 

fordon behöver repareras, skrotas samt tillverkas vilket på sikt ökar den 

globala ekologiska hållbarheten. 

 Nerbrytningen av geonät och geotextiler är ej miljöskadlig men tar väldigt 

lång tid i naturliga förhållanden vilket gör att dessa i praktiken måste 

dokumenteras och tas om hand för slutgiltig förbränning på ett varsamt 

sätt. Slutsatsen är alltså att en väg som inte innehåller några plaster – vilket 

geosynteterna faktiskt är – innehåller inga av människa konstgjorda, 

naturfrämmande produkter. 

6.3.2 Ekonomisk och social hållbarhet 

En viktig slutsats som kan dras av jämförelsen kan formuleras på ett tämligen 

enkelt sätt: en väg som har högre bärighet leder till högre trafiksäkerhet tack vare 

minimerade sättningar, spårbildningar och sprickbildningar. I Sverige är det 

staten, kommunerna och de enskilda (både fysiska och juridiska personer) som 

står för väghållning. I dagsläget är fördelningen följande: Trafikverket står för ca 

100 000 km väg, kommunerna står för ca 50 000 km väg och de enskilda står för 

resterande 290 000 km väg.  

Enligt undersökningar genomförda av Sveriges kommuner och landsting visar att 

”frågor som trafiksäkerhet, genomtänkt gatubelysning med mera i den byggda 

miljön är viktiga i strävan mot en trygg och säker stad” (Sveriges kommuner och 

landsting (SKL), 2011-04-19). Trafiksäkerheten ses alltså av medborgarna inte bara 

som något de som privata bilister har ansvar för utan även något som väghållare 

bör beakta när de planerar för ett socialt hållbart samhälle. En annan slutsats är 

väghållarnas – och härmed skattebetalarnas – långsiktiga ekonomiska vinning. 

Vägens förlängda totala livscykel bidrar till minskningen av vägreparationer och 
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nybyggnationer av vägar. Med andra ord är det inte bara 

vägbyggnadsentreprenören som vinner ekonomiskt genom att minimera sina 

garantiarbeten. 

7 Diskussion 
Denna rapport tar sin utgångspunkt i författarens nyfikna och övervägande 

positiva inställning till geosynteter. Och visst finns det risk att en mindre kritisk 

person lätt kan bli förtrollad av geosyntettillverkarnas maffiga produkttester och 

övertygande texter om att det i princip inte finns några nackdelar alls med att 

använda geosynteter istället för tungt, dyrt grus. Men finns det tillfällen då 

geosynteter inte är det ekonomiskt optimala? Det finns ett antal tillfällen där 

geosynteter inte är den perfekta lösningen. Det mest tydliga exemplet är denna 

rapports Fall B – en kortare sträcka genom en stadig bergsskärning där 

förutsättningarna talar emot allt annat än rent naturmaterial på stabil bergsgrund. 

Ett annat exempel på ett sådant tillfälle är en större väg som byggs på en sträcka 

som visserligen har svagare partier (leror, myrar eller liknande) men där tillgången 

till fyllningsmaterialet ändå kompenserar för det urschaktade. Den uppnådda 

massbalansen, dvs. att massorna stannar kvar inom projektet, väger upp det 

kostsamma valet av geotextiler som visserligen förbättrar vägkonstruktionens 

bärighet, men gör det i en försumbar utsträckning. I ett sådant projekt är det 

tänkbart med något grövre överbyggnad eller en annan markstabiliseringsmetod, 

som kanske kalkcementpelare på vissa partier. Ett annat exempel är en privat, 

mindre skogsväg som kommer att på sin höjd trafikeras av ett femtiotal fordon 

spridda över året. Även om jordförstärkning är att rekommendera även i ett sådant 

fall förutsatt att underlaget inte är tillfredsställande, kommer trafiksäkerheten inte 

att påverkas nämnvärt jämfört med en på en normalbelagd, permanent 

vägkonstruktion. 

Trots att både geonät och geotextiler är lättviktiga, stapelbara material som 

levereras i behändiga rullar som kan lyftas upp och bäras av en man, måste de ändå 

transporteras. Då det i dagsläget inte finns några geonät- och 

geotextiltilfabrikanter i Sverige, är de svenska geosyntetbrukarna beroende av 

transporter. Nackdelen med transporter är att dessa är dels kostsamma och dels 

ohållbara, så vitt alla fordon inte körs med förnybara, icke utsläppande drivmedel, 

vilket inte är fallet idag. 

7.1 Diskussion kring geosyntetforskning 

Mycket, men inte tillräckligt har hänt på den geosyntetiska forskningsfronten 

sedan den första geosyntetiska forskningsansatsen – det tidiga 80-talets försök att 

klassificera dessa allsidiga material. Trots att denna rapports författare fortfarande 

möter på människor (även inom anläggningsbranschen!) som höjer ögonbrynen 

när de hör talas om geosynteter i vägbyggnad, räknas geosynteterna inte längre 

som något nytt och överdrivet spännande. Och ändå är den oberoende forskningen 

knaper. Hur kommer det sig? 
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Det går att urskilja två tydliga anledningar till detta. Den första anledningen är att 

den geosyntetiska industrin fortfarande styrs av privata aktörer (utvecklare, 

tillverkade m fl.) och entreprenörer (exempelvis väganläggare) som inte gärna 

släpper ifrån sig information som kan minska deras respektive konkurrenskraft. 

Därför är det inte så förvånande att de oberoende geosyntetforskarnas roll har varit 

svag och mest reducerat till ”play ’catch-up’ insofar as investigating the nuances of 

how geosynthetics work” (Koerner, 2005). 

Den andra anledningen är den långa tiden som ett skarpt geosyntetprojekt tar att 

planera, genomföra och främst, kontrollera och utvärdera. En vanlig väg 

projekteras enligt Trafikverkets krav för att tjäna i cirka femtio år. Med 

geosyntetiska lager rätt dimensionerade och inlagda i konstruktionen kan 

livslängden dubbleras eller till och med trefaldigas. Den forskaren som har startat 

projektet har med andra ord tur om hon fortfarande lever när vägen ska rivas. De 

flesta försöken som handlar om geosynteter genomförs därför i slutna labbmiljöer, 

eller under kontrollerade former efter två-fem år efter att vägen har byggts, och 

testar främst de olika materialens styrka, töjbarhet, värmeresistans och dylikt. Den 

som dimensionerar alternativt ”räknar på” vägkonstruktioner är med andra ord 

förvisad till att fullständigt lita på geosyntetleverantörens expertis. Men vad 

baseras den på? Det finns gott om kunskap utomlands – på sina håll. Den stora 

mängden nyskapande forskningspublikationer vars upphovsmän och 

undersökningsobjekt har Indien, Kina och Australien som hemadress är ett bevis 

på att det finns mycket att hämta inom området geosynteter. Vi nordbor får dock 

inte stirra oss blinda på de varma, ”sandiga” ländernas tester och metoder.  

De flesta av de geosynteterna som säljs i Sverige har testats i länder som England 

och Tyskland – länder vars klimat- och geologiska förhållanden skiljer sig avsevärt 

från de svenska. Nedan kommer en punktlista på de tre största svenska 

geosyntetleverantörer och varifrån deras produkter egentligen kommer.  

 Tensar – ett USA-baserat företag som säljer egenutvecklade geosynteter. I 

Sverige säljs Tensar genom bg Byggros AB. På Tensars hemsida finns ett 

påstående om att ”nationella myndigheter, ledande universitet och 

oberoende laboratorier har utfört rigorösa tester av Tensars geonät- och 

geotextilprodukter” (Tensar International UK, 2011) men inga av dessa 

tester är möjliga att vare sig beställa eller ladda ner från hemsidan 

 Svenska Geotech AB – säljer geosynteter från Fibertex som har kontor i 

Danmark, produktion och testning i Tjeckien och Sydafrika, Cetco, ett 

USA-baserat företag och Tensar (Svenska Geotech AB, 2011) 

 bg Byggros AB – säljer geosynteter ”från många kvalitetsprodukter från 

några av de största och mest kända tillverkarna i Europa och USA”, bl. a 

Tensar (bg Byggros AB, 2010). 

Det gäller förstås att inte vara för paranoid. De seriösa geosyntetleverantörerna ser 

förstås till att utveckla sina produkter och utvärdera de projekten där deras 

produkter har använts. Ändock vore det för projektörer och entreprenörer enklare 
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att kunna ha oberoende, svensktestade och pålitliga fakta att luta sig mot. Som det 

ser ut idag erkänner Trafikverket knappt geonätens bärighetshöjande kvalitéer, 

även om dessa är godkända av de flesta infrastrukturentreprenörer (Vägverket, 

2009). Då Trafikverkets roll är ledande i den svenska (bil)vägsbranschen (inte 

minst för att de genom sitt produktionsbolag Svevia underhåller de svenska 

vägarna) borde det ligga i deras intresse att börja ta geosynteterna på allvar genom 

att genomföra och publicera praktiska dokument baserade på objektiva tester av 

konstruktioner som innehåller geosynteter. 

8 Förslag till fortsatt arbete 
Ämnet geosynteter är både brett och komplext. Författaren finner att följande 

områden inom ämnet vore av intresse för fortsatt forskning: 

 Genomförande och utvärdering av fullskaliga sverigebaserade projekt där 

geonät och geotextiler har använts i förstärkningssyften 

 Geosynteternas ekologiska framtid – är den möjlig? Ska vi nöja oss med 

plastens dominans, eller är det möjligt att använda sig av organiska 

material (som exempelvis cellulosa eller jute)?  
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Lager

Tjockle
k 
[mm]

Tjocklek 
[mm]

Kostnad 
[kr]

Bitumenbundet slitlager (asfalt) 0,05
Bitumenbundet bärlager 0,12
Obundet bärlager 0,08
Förstärkningslager med krossat material 0,8
Skyddslager 0,1
Bitumenbundet slitlager (asfalt) 0,05
Bitumenbundet bärlager 0,12
Obundet bärlager 0,08
Förstärkningslager med krossat material 0,48
Skyddslager 0,1
Armerande lager av geonät 0,05
Bitumenbundet slitlager (asfalt) 0,05
Bitumenbundet bärlager 0,12
Bitumenindränkt makadamlager 0,08
Förstärkningslager med krossat material 0,8
Materialskiljande lager av geotextil 0,01

Bitumenbundet slitlager (asfalt) 0,04

BILAGA 1 - JÄMFÖRANDE MODELL DEL 1

1144200

852520

1259200

Vägkroppen ligger i en 

Överbyggnad

1,15

Beteckning
Beskrivning av 
konstruktionen

Utan geosynteter

Fall A:
på bank

1,06

0,88

Ett armerande lager av geonät 
har lagts mellan 
överbyggnaden och 
undergrunden.

Med geonät

Ett materialskiljande lager av 
geotextil har lagts mellan 
bärlagret och terrassen.

Med geotextil

Utan geosynteter Vägkroppen vilar på 
konstgjord bank. 
Överbyggnadstypen är 
grusbitumenöverbyggnad 
(GBÖ).

Bitumenbundet slitlager (asfalt) 0,04
Bitumenbundet bärlager 0,12
Bitumenindränkt makadamlager 0,04
Förstärkningslager av obunden bergkross 0,46
Skyddslager 0,12

Vägkroppen ligger i en 
bergsskärning. 
Överbyggnadstypen är 
bergbitumenöverbyggnad 
(BBÖ). 0,78

Utan geosynteter

Fall B:
i skärning



BILAGA 1 - JÄMFÖRANDE MODELL DEL 2

Överbyggnadens tjocklek förändras inte så vitt geotextilen inte kombineras med ovanliggande geonät. Vägbankens botten 
förstärks. Ju finare underbyggnads- eller undergrundsmaterialet är, desto högre styrka krävs av geotextilen vilket påverkar 
dess tyngd och prisbild. Detta gäller även för konstruktioner med slänter vars lutningar är brantare än 1:2. 
Överbyggnadens elastiska deformation kommer i stort att följa geotextilens elastiska deformation. Den huvudsakliga 
armeringen sker tack vare spänning.

Överbyggnadens tjocklek minskar beroende på det valda geonätets egenskaper samt förstärkningslagrets 
materialfraktioner. En vanlig minskning är mellan 20-50 % av förstärkningslagrets tjocklek. Jorden packas bättre 
eftersom jordpartiklarna låses horisontellt i nätets maskor. Bär- och förstärkningslagrets materialegenskaper maximeras. 
Detta uppnås genom ökad friktionsvinkel hos det förstärkta materiallagret. Partikellåsningen hos ett nät med 
tillfredsställande utdragnings- och låsningsegenskaper hindrar deformationer från att ske. Sammantaget ökar vägens 
bärighet vilket leder till en längre livslängd med minimerat underhåll som följd.

Fall A på bank
utan geosynteter

Fall A på bank
med geonät

Fall A  på bank
med geotextil

Beteckning Tekniska egenskaper

Grundfallet är en "typisk" vägkonstruktion bestående av en flexibel grusbitumenöverbyggnad (GBÖ) på bank. Den antagna 
undergrunden är svag så en hel del schakt har krävts för att ta ut det fina materialet som sedan har fått deponeras. 
Överbyggnadstjockleken följer VVK Vägs (2009) krav på överbyggnadsmaterial och -tjocklekar.

Detta fall är en teoretisk vägkonstruktion bestående av flexibel bergsbitumenöverbyggnad (BBÖ) som löper genom en Fall B i skärning Detta fall är en teoretisk vägkonstruktion bestående av flexibel bergsbitumenöverbyggnad (BBÖ) som löper genom en 
bergsskärning. Undergrunden utgörs av stabilt bergsmaterial och det råder massbalans dvs. inga massor behöver 
deponeras alternativt köpas in. Inget behov av stabilisering av undergrunden är nödvändig. Det möjliga 
användningsområdet för geosyntet är i överbyggnadens högre lager vilket kan minska risken för sättningar och 
efterföljande spårbildning ytterligare.

Fall B i skärning
allmänt








