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Förord 

Som avslutning på civilingenjörsutbildningen inom Väg- och Vattenbyggnad 
vid Luleå Tekniska Universitet har detta examensarbete genomförts under våren 
2011. Arbetet har utförts på institutionen för Samhällsbyggnad, avdelningen för 
geoteknologi i samarbete med Trafikverket Region Norr.  

 
Arbetet har initierats av Gunnar Zweifel, handledare från Trafikverket och 
examinator har varit Sven Knutsson, Professor, Luleå Tekniska Universitet. 

 
Vi skulle vilja rikta ett tack till alla på Trafikverket och speciellt till Gunnar 
Zweifel, Peter Dittlau, Johan Ullberg, Jan Nilsson och Niklas Kemi som varit 
behjälpliga med synpunkter och idéer under hela arbetets gång. 

 
Vi vill även tacka Helen Jonsson och Erik Fransson, ViaCon, för deras bidrag 
med information och erfarenheter. 
 

Utöver dessa personer vill vi tacka vår handledare på skolan, Martin Lindmark 
samt våra opponenter David Stenman och Anny Hägglöf.
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Sammanfattning 

Trafikverket i Norr- och Västerbotten har noterat oproportionerligt många 
problem med den relativt nya typen av vägtrummor (spännvidd < 2 m) som är 
formade som valv utan botten. Valvbågskonstruktionen är framtagen för att 
underlätta fiskvandring samt förbättra livsvillkoren för andra vattenlevande 

organismer i våra vattendrag. Fokus har tidigare legat på miljömässiga 
förbättringar, och mindre hänsyn har tagits till tekniska krav på konstruktionen. 

Totalt har åtta valvbågar studerats närmre, för att få information om skador och 

anläggande. En litteraturstudie har utförts för att studera hur vattenströmmar 
påverkar konstruktionen och vilka åtgärder som därmed krävs. Trafikverkets 
befintliga regelverk har använts för att undersöka vilka krav som ställs på 
konstruktioner i vatten, och därefter anpassat dessa till valvbågskonstruktionen.  

De största problemen är undermålig grundläggning, icke-existerande eller dåligt 
erosionsskydd och den kanske viktigaste faktorn; i stort sett obefintlig 
projektering av valvbågar som är mindre än två meter. 

Målet har varit att ta fram tydliga riktlinjer för hur en valvbåge bör projekteras 

och senare anläggas. Dimensioneringsregler beskrivs för erosionsskydd, tjälskydd 
samt area- och breddmått. Förslagsritningar har gjorts för typsektioner, och en 
arbetsgång för anläggandet av valvbågen har utarbetats. 

Examensarbetet ska kunna användas av Trafikverket och inarbetas i befintligt 
regelverk, för att framtida projektering ska kunna utföras med hänsyn till 
konstruktionens speciella krav. Detta kommer förhoppningsvis leda till nya 

valvbågar utan grundläggningsproblem med längre livslängd. 
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Abstract 

The Swedish Transport Administration in Norr- and Västerbotten has observed 
many problems with bottomless arch culverts with a span less or equal to two 
meters.  Up until now the focus has been the environmental improvements, 
mainly to enhance fish migration, and less respect has been given the technical 

requirements for the construction.  

To learn about the damages on the structures and the building process, several 
bottomless arch culverts has been studied. Information has been collected from 

articles and reports to study how water streams affects the construction and how 
to prevent damages. The Swedish Transport administrations set of regulations 
for how to build in water has been studied, and adapted to the bottomless arch 
culvert. 

The most severe problems for the bottomless arch culvert is deficient 
foundation, poor or non-existing riprap protection and maybe the most 
important; the absence of an actual design process when the span is less than 
two meters. 

 
The objective has been to compile explicit guidelines for how to design and 
later on construct a bottomless arch culvert. Set of regulation has been drawn up 

for riprap protection, protection towards frozen ground and the dimensions of 
the culvert. Drafts has been made for cross-sections and a outline of how to 
carry out the construction. 

This Master thesis will hopefully be implemented in the regulations of the 

Swedish Transport Administration to improve future design of the bottomless 
culverts.  
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Hydraulik 

α korrektionsfaktor för ojämn hastighetsfördelning 

g tyngdacceleration [m/s2] 

hf friktionsförlust [m] 

ht tilläggsförlust vid olikformig strömning [m] 

y vattendjup [m] 

z bottennivå [m] 

A area [m2] 

Bd valvbågens dimensionerande spännvidd [m] 

Bk vattendragets teoretiska bredd vid ytan [m] 

M Mannings tal [m1/3/s] 

P våta perimetern [m] 

Q flöde [m3/s] 

R hydrauliska radien, A/P [m] 

S energilinjens lutning [-] 



Förkortningar 

XII 

U medelhastighet [m/s] 

 

Vattennivå och flöde 

HHQ50 högsta högvattenföring på 50 år [m3/s] 

HHW högsta högvattennivå 

MW medelvattennivå 

 

Erosionsskydd 

d50 /  D50 stenstorleken som utgör 50% av kornfördelningen [m]  

d100 / D100 största stenstorlek [m] 

vdim dimensionerande vattenhastighet [m/s] 

 

Regelverk 

AMA Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 

TK Tekniska krav 

TR Tekniska råd 

VVK Vägverkets tekniska krav, ersätter VVTK 

VVR Vägverkets tekniska råd, ersätter VVTR 

VVTK Vägverkets tekniska krav 

VVTR Vägverkets tekniska råd 

TRVK Trafikverkets tekniska krav, kommer att ersätta VVK 

TRVR Trafikverkets tekniska råd, kommer att ersätta VVR
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1 INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, samtidigt som det ges en 
introduktion till hur det fortsatta arbetet kommer att bedrivas och med vilken inriktning.  

 

1.1 Bakgrund 

Vårfloden 2010 blev på flera håll i Norr- och Västerbotten ovanligt svår i 
mindre och medelstora vattendrag då såväl snön i skogslandet som i fjällen 
smälte ungefär samtidigt på grund av en värmebölja i början av maj. Som vanligt 
vid sådana tillfällen uppstod såväl mindre som kraftigare vägskador till följd av 

att vattenmassorna var större än vad vägtrummorna klarade av att avbörda. 

Under senare år har valvbågar eller så kallade halvtrummor i allt större 
utsträckning börjat användas vid såväl nybyggnad som när gamla trummor skall 

ersättas. Anledningen är att de, till skillnad från slutna trummor och rörbroar, 
ger möjlighet till en naturlig botten i vattenpassagen vilket gynnar livsvillkoren 
för fisk, växter och andra vattenlevande organismer. 

Av de skadade trummorna under vårfloden var en stor del valvbågar, och 

Trafikverket är intresserade att ta reda på orsakerna till detta, för att i framtiden 
kunna minska underhåll- och reparationskostnader genom att anlägga rätt typ av 
valvbåge på rätt sätt.  

Det underlag för projektering och utförande, gällande valvbågar med spännvidd 

mindre än två meter, som i dagsläget finns beskrivet av Trafikverket är begränsat 
vilket gör det intressant att undersöka om möjliga kompletteringar behöver 
införas. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att klargöra om observationerna avseende de 
många skadorna på valvbågar kan tillskrivas slumpen eller om det finns ett 

orsakssamband mellan skadorna och typen av trumma. Om ett samband finns 
ska detta utredas och förbättringsförslag ges. 

Målet med examensarbetet är sedan att komma fram till om dagens regler för 
hydraulisk dimensionering, dimensionering av erosionsskydd samt utförande är 

tillämpliga för valvbågar eller om reglerna behöver anpassas till 

konstruktionstypen. Om reglerna behöver anpassas så skall också förslag på nya 
dimensionerings- och utföranderegler ges. 

 

1.3 Frågeställning 

Examensarbetet innehåller två delar med olika typer av frågeställningar. Den 
första behandlar bakgrunden och vad problemet med konstruktionstypen 

faktiskt är samt vilka möjliga åtgärder det finns. Den andra delen innehåller 
konkreta förslag på hur dessa regler ska utformas.  

Utifrån detta har arbetet delats upp i två delar där den första har följande 
frågeställningar till grund. 

- Vilket/vilka problem har observerat? 

- Vad ligger till grund för detta? 

- Vad innefattar en möjlig lösning till problemen? 

 

Den andra delen, med framtagandet av dimensioneringsregler för valvbågar 
kräver följande frågeställning för att kunna utföras:  

- Hur ser dagens regler ut vid utformning av valvbågar? 

- Hur är regelverket utformat och hur kan vårt resultat implementeras i 

befintligt regelverk?  

- Hur bör valvbågar anläggas? 
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1.4 Avgränsningar 

Denna rapport fokuserar på att identifiera och komma med lösningar på de 
problem som uppstår med valvbågar vid höga flöden. Följande avgränsningar 

har gjorts:  

- Studien inriktar sig på att utvärdera och förbättra redan nu existerande 
och utbrett använda valvbågskonstruktioner. Andra typer av lösningar 

analyseras inte i denna rapport.  

- Materialkrav och bärighet för själva valvbågen behandlas inte, eftersom 

detta är något som specificeras av tillverkaren.  

- Problemställningen baseras på valvbågar i Norr- och Västerbotten, hur 

eller om liknande skador skett på andra platser undersökts inte. 

- Rapporten beskriver endast valvbågar mindre än två meter i spännvidd, 

d.v.s. inte broar. För större konstruktioner gäller andra regelverk.  

  



METOD 

4 

 

2 METOD 

För att från start ta reda på var det varit problem med valvbågar och vad 
problemen på dessa ställen var, gjordes korta intervjuer med projektledare och 
driftledare i Norr- och Västerbotten. Samtalen gjordes över telefon och 

personerna i fråga fick svara på följande frågor:  

- Har ni haft problem med valvbågar inom ert driftområde/i något av era 

projekt?  

- Vad var i så fall problemet? 

 
Intervjuerna bekräftade att det finns problem med valvbågskonstruktionen och 
att vidare undersökningar bör göras. 

Fallstudie har utförts för ett antal valvbågar för att se hur dessa påverkats av 

vårfloden samt hur erosionsskyddet är anlaggt. 

För att få förståelse för de problem som uppstår vid valvbågskonstruktionen 
utförs en litteraturstudie inom hydraulik, erosion och det regelverk som 
Trafikverket har idag. Detta för att se vad som saknas för att möjliggöra tydliga 

direktiv för valvbågsdimensionering.  

Utifrån denna informationsinhämtning utförs en rapportdel om troliga 
anledningar till valvbågskonstruktionens problem. Förslag på förbättringar och 

vad som bör beaktas vid dimensionering och anläggning av denna typ av 
konstruktion beskrivs. Förslag till regler för dimensionering ges.  

 



 TEORI 

 

  5 

3 TEORI 

För att få förståelse för de mekanismer som påverkar valvbågen studeras och beskrivs; 
hydraulik, erosion och tjäle. Dessutom beskrivs uppbyggnaden av Trafikverkets regelverk. 

 

3.1 Hydraulik 

De viktigaste parametrarna vid en hydraulisk studie är vattendragets geometri 
(t.ex. bredd, lutning, ojämnheter), vätskans egenskaper (t.ex. densitet, 

viskositet), och flödestillstånd (t.ex. hastighet, vattendjup) (Chanson, 1999). 

Det är skillnad på öppen kanalströmning, trummor som är delvis fyllda och 
rörströmning, trummor som är fyllda med vatten. I en delvis fylld trumma drivs 

flödet framförallt av gravitation, medan en helt fylld trumma även drivs av tryck 
(Chanson, 1999). Vid dimensionering av trumarea antas vattnet inte uppta mer 
än 75-85% av trumman höjd (VV 2008:61) och därför kommer beräkningarna 
utföras utifrån kanalströmning.  

Vid kanalströmning skiljer man på två olika tillstånd av strömning, laminär och 
turbulent. Laminär strömning sker med jämna strömbanor och förekommer vid 
låg strömningshastighet eller när flödet är mycket begränsat i rummet. Vid högre 

hastigheter blir strömningen turbulent, dvs. oregelbunden och virvlande. Det 
kan sägas att det laminära rörelsetillståndet är ordnat medan turbulent rörelse är 
helt oregelbunden. Turbulent strömning är i praktiken den vanligast 
förekommande strömningen, bortsett från grundvattenströmning i friktionsjord 

och tunna sprickor, som nästan undantagslöst är laminär (Häggström, 1999; 
Cederwall & Larsen, 1981). 



TEORI 

6 

När vatten strömmar längs en fast botten uppstår en påverkan mellan flödet och 
botten. Ofta låter man skjuvspänningen, beräknad ur flödesdata, karakterisera de 
krafter som påverkar botten (Cederwall & Larsen, 1981). Denna är beroende av 

friktionen mellan det flödande vattnet och botten (Chanson, 1999). 

Tittar man på en kontrollvolym enligt Figur 1 blir ekvationen för 
skjuvspänningen beroende på vattnets tyngd (Chanson, 1999). 

 (3.1) 

där: 

τ0  skjuvspänningen vid botten [Pa] 

Pw våta perimetern [m] 

ρ densitet [kg/m3] 

g tyngdacceleration [m/s2] 

Δs längden av kontrollvolymen [m] 

A tvärsektionens area [m2] 

θ lutningen [-] 

 
 

 

Figur 1 Bottenskjuvspänning beroende på vattnets tyngd (Chanson, 1999). 
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3.1.1 Energiekvationen 

För att beskriva hur mekanisk energi omvandlas till värme och försvinner vid 
strömning av vatten används energiekvationen: 

 (3.4) 

där: 
 

z bottennivå [m] 
y vattendjup [m] 

α korrektionsfaktor för ojämn hastighetsfördelning 

U medelhastighet i en sektion [m/s] 
g tyngdacceleration [m/s2] 
hf friktionsförlust över den bestämda längden [m] 

ht tilläggsförlust vid olikformig strömning [m] 
 
Friktionsförlusten beräknas med Mannings formel och tilläggsförluster beräknas 
enligt: 

 

  (3.5) 

 
där: 
 
k konstant, beroende på ytråhet och strömningsdimensioner. 

Specifika värden finns att hämta i Hydraulisk dimensionering 
 (VV 2008:61) 
 

Tilläggsförluster tar man bara med vid kraftigare förändringar i strömningen som 
t.ex. in- och utlopp trumma. Förlusterna brukar sättas lokala även om de 
egentligen fördelas över en ändlig sträcka nedströms störningspunkten. 
 

3.1.2 Mannings formel 

För att beräkna energiförluster för vattendrag används vanligen Mannings 
formel: 

 (3.2) 
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där: 

hf  friktionsförlust över den bestämda längden [m] 
U  medelhastighet [m/s] 

L  längden över vilken förlusten beräknas [m] 
M Mannings tal 
R  A/P hydrauliska radien [m] 

A  tvärsektionens våtarea, se Figur 2 [m2] 
P  våta perimetern, se Figur 2 [m] 
 
Uttrycket kan omformuleras till  

 (3.3) 

där: 

S energilinjens lutning i strömningsriktningen [-] 
Q  flödet [m3/s] 

 

Figur 2 Beskrivning av parametrarna A och P i Mannings formel 

Uttrycket är framtaget för kanaler, dvs. av människan konstruerade rännor, 
vilket innebär att botten antas vara likartad längs en längre sträcka av 
vattendraget och att inga skarpa kurvor finns.  För att kunna använda formeln i 
naturliga vattendrag måste korrektionsfaktorer användas, vilket i detta fall kallas 

Mannings tal.  

Mannings tal tar alltså hänsyn till hur rå den yta som vattnet passerar är. Ju mer 
sten och växtlighet som finns i vattendraget desto lägre blir det tal som används i 

beräkningarna. En tabell över dessa värden finns i Bilaga A.  
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3.2 Erosion 

I ett vattendrag med botten bestående av flyttbart material påverkas partiklarna 
med krafter enligt Figur 3. För att dessa ska börja röra sig måste drag, lyft och 

flytkraften i kontaktpunkten vara större än den stabiliserande tyngdkraften. 
Detta sker när skjuvspänningen vid botten blir för hög (Chanson, 1999). 
Avgörande faktorer om kornen ska bringas ur balans är dess densitet, form, 
gradering, packningsgrad och bottens luntning (Cederwall & Larsen, 1981). 

 

Figur 3 Krafter som verkar på bottenpartiklarna (Chanson, 1999). 

Med erosion menas att bottenmaterialet sätts i rörelse genom inverkan av 
rinnande vatten (Cederwall & Larsen, 1981). Om det på en viss stäcka råder 

jämvikt mellan avsatt och bortspolad mängd material samt att bottentransporten 
är konstant så kan botten betraktas som stabil ur erosionssynpunkt. Sker en 
nettoförlust av material är botten utsatt för erosion.  

När erosionsprocessen startar och bottenmaterialet börja röra sig kommer 
partiklarna att till en början rulla och hasa längs botten, så kallad bottentransport. 
När hastigheten sedan ökar börja de hoppa och studsa oregelbundet över 
botten, vilket vid nedslag kan göra att ytterligare material sätts i rörelse, detta 

kallas saltation (Chanson, 1999; Cederwall & Larsen, 1981). Vid högre flöden 
kan vattnet bära partiklarna och dessa har då ingen kontakt med botten, vilket 
kallas suspension. 

Kornstorleken för de typiskt erosionskänsliga jordarna ligger huvudsakligen 
inom gränserna 0,1-1,0 mm, dvs erosion uppkommer lättast i jord bestående av 
ensorterad fin- och mellansand, se Figur 4 (Vattenfall, 1988). 
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Figur 4 Erosionsområde vid olika kornstorlekar och vattenhastigheter i ett vattendrag 

(Vectura, 2011) 

Erosion kan vara allmän, vilket uppstår då en bro eller trumma ändrar 
vattendragets hastighet eller riktning. Detta ger då upphov till materialtransport 
för att omforma vattengången, vilket kallas allmän erosion, se Figur 5. 

 

Figur 5 Allmän erosion i broläge (VV 1987:18) 

Vid exempelvis brostöd eller mindre hinder i vattenvägen uppstår lokal erosion. 
Denna uppkommer då vattnet träffar hindret vilket leder vattenströmmen nedåt 
vattenström med påföljande urgröpning av bottenmaterialet, se Figur 6. Vid 

denna typ av hinder uppstår erosion redan vid halva vattenhastigheten jämfört 
med om det inte skulle funnits ett hinder (VV 1987:18). Vid uppdämning av 

vatten, exempelvis då en trumma går full och vatten ansamlas på ena sidan 
vägbanken, kan vatten ta vägen under grundläggningen och på så vis urgröpa 

material på bortre sidan av fundamentet. I Figur 7 är detta beskrivet för ett 
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brostöd. Liknande skador kan uppstå vintertid, då is bildats i vattendraget, men 
varmare grundvatten tränger upp genom marken, utan möjlighet att ta sig 
igenom isen. Resultatet blir att vattnet eroderar bort material under trumman 

och bidrar till underminering, vilket i värsta fall leder till att den spolas med 
vattenflödet då detta blir tillräckligt stort (Sellgren, 2011). 

 

 

Figur 6 Lokal erosion vid cirkulärt hinder (VV 1987:18) 

 

 

Figur 7 Lokal erosion som uppstår vid uppdämning av vatten (VV 1987:18) 
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Erosion påverkas också av var och hur fundamenten placeras i och vid 
vattendraget. I Figur 8 visas var erosion kommer att uppstå då ett fundament 
befinner sig i vattendraget, Figur 9 visar hur en bottenplatta bör placeras för att 

minska den lokala erosionen för ett brostöd. Hela plattan ska då befinna sig 
under vattendragets botten.  

 

Figur 8 Uppkomst av erosionsgrop vid fundament då de placeras i vattendraget, sett 

uppifrån (VV 1987:18) 

 

 

Figur 9 Grundläggning med bottenplatta under bottenytan (VV 1987:18) 
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3.3 Erosionsskydd 

En viktig del för konstruktioner i vatten är erosionsskyddet. Enligt Trafikverket 
bör behovet av erosionsskydd kontrolleras vid vattenhastigheter större än 0.7 

m/s och vid hastigheter över 4 m/s bör det vidtas energireducerande åtgärder 
(VV 2008:61). Skyddet ska läggas 0,3 m över HHW, högsta vattenstånd, och 
stenstorleken ska uppfylla villkoren beskrivna i detta kapitel.  
Materialet ska vara av bergtyp 1 eller 2 och ha en kornfördelning med hängande 

kornkurva utan partikelsprång, minsta lagertjockleken för dessa kan utläsas i 
Tabell 1 (VV 2009:46). 

 

Tabell 1 Minsta lagertjocklek hos erosionsskydd av bergtyp 1 och 2 (VV 2009:46) 

 
a Erosionsskyddet delas upp i två lager, där nederdelen av fraktionen läggs i ett bottenlager och 

överdelen av fraktionen läggs som ett ytlager. 
 

 

 

Enligt Trafikverkets dimensioneringsregler för brostöd (VV 1987:18) ska 
dimensionering av erosionsskydd ske utifrån följande 

 (3.6) 

där: 

d100 största stenstorlek i meter hos materialet [m] 
c 0,06 för skydd ovan vattendragets botten resp 0,03 för skydd där  
  överytan ligger i nivå med vattendragets botten. 
vdim dimensionerande vattenhastighet = 1,5 · medelhastighet vid HHW 

  [m/s] 
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För dimensionering av erosionsskydd mot allmän erosion bör största stenstorlek 
uppgå till; 

 (3.7) 

Denna teori är uppbyggd för krossmaterial, om naturmaterial är aktuellt att 
använda ska korndiametern ökas med 10% från beräkningarna ovan. 

För att det naturliga bottenmaterialet inte ska spolas bort genom 
erosionsskyddet, finns det tre villkor som ska uppfyllas; 

 

 

 

 

där: 

D avser erosionsskyddet 
d  avser grundmaterialet 

 

3.4 Tjäle 

Något annat som kan skada grundläggningen för konstruktionen är tjäle. Tjäle 
uppstår då vattenpartiklar i marken börja frysa. Det bildas då skikt i marken, där 
de övre lagren är hårdare bundna och kalla, medan det längre ner i marken finns 

varmare vatten. En transport av vatten kommer då att starta nedifrån och gå 
uppåt i jordlagren.  I finkorniga jordar kommer det ske en större transport av 
vatten, och islinser kommer att bildas nära marknivån, vilket bidrar till en 
utvidgning av jorden. När tjälen sen börjar lossna kommer små partiklar att följa 

med vattenströmmen nedåt, medan större stenar går motsatt håll. Detta leder till 
bland annat tjälskott. För att ett material inte ska vara tjälfarligt bör det därför 
vara grovkorning utan inslag av fint material (Jansson, 2011). 
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3.5 Uppbyggnad regelverk 

Vid upphandling använder sig Trafikverket av egenutgivna tekniska regelverk. 

Här följer en beskrivning av hur dessa är uppbyggda. 

3.5.1 Nuvarande tekniska regelverk 

De nuvarande regelverksdokument är av typerna VVK, VVTK och TK, vilka 
innehåller krav, samt VVR, VVTR och TR som innehåller råd. Beteckningen 

K står för krav och R för råd. T står för ”tekniska”, men har i vissa senare 
dokument ej använts. De dokument som betecknas med VV gällde tidigare 

inom dåvarande Vägverket, medan de dokument som bara betecknas med TK 
eller TR gällde tidigare inom både Vägverket och Banverket. Samtliga tillämpas 
nu i Trafikverket. För att de krav som anges i TK ska gälla vid en upphandling 

måste dessa åberopas i förfrågningsunderlaget för det aktuella objektet (Dittlau, 
2011). 

3.5.2 Nya regler för projektering av vägöverbyggnad 

I maj 2011 kommer en stor uppdatering av de regler som styr projektering och 

design av vägöverbyggnaden. I och med bildandet av Trafikverket kommer 
VVK och VVR att gå i graven och ersättas av TRVK och TRVR. TRVK Väg 
innehåller krav som ska uppfyllas av vägkonstruktionen och riktas till den som 
projekterar. TRVR Väg innehåller råd och information som avser att underlätta 

och i vissa fall även förtydliga de krav som ställs i TRVK Väg. Undergrund och 
underbyggnad behandlas i TRV Geo (Dittlau, 2011).  

Övergripande krav och råd, dvs styrande krav till väghållaren, återfinns i: 

VVFS 2003:140 Trafikverkets föreskrifter om tekniska egenskapskrav 
vid byggande av vägar och gator 

VVFS 2004:31 Trafikverkets föreskrifter om byggnadsverk vid 
byggande av vägar och gator. 

IFS 2009:2 Bilaga A Trafikverkets interna föreskrift om tekniska 
egenskapskrav vid byggande av vägkonstruktion, 

tillämpas för projekt inom Trafikverket. 
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3.5.3 Nya regler för stöd vid upprättande av handling enligt BSAB-
systemet 

BSAB-systemet används i AMA och är en branschgemensam struktur, bestående 

av bokstäver och siffror, för att beteckna information inom byggsektorn. I 
anslutning till kommande AMA Anläggning 10 ges följande dokument ut av 
Trafikverket som komplement och bilagor till AMA Anläggning: 

TRVAMA Anläggning som innehåller väg- och järnvägsrelaterade ändringar 
och tillägg till AMA Anläggning 10. 

TRVKB Obundna lager 

TRVKB Bitumenbundna lager 

Syftet med denna utgivning är anpassningen till nya AMA samt namnbyte till 
Trafikverksdokument, TRV. Beskrivningar ska upprättas enligt AMA 
Anläggning med tillägg och ändringar enligt senaste utgåvan av TRVAMA 
Anläggning. Material beskrivs i TRVKB-serien (TRVKB Obundna lager, 

TRVKB Bitumenbundna lager) (Dittlau, 2011). 
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4 RESULTAT 

En litteraturstudie genomförs för att få en bakgrund till valvbågskonstruktionen, kartlägga 
valvbågens olika problem samt hur dessa skulle kunna lösas. Ett antal valvbågar och en 
valvbågsbro studeras och hydrauliska beräkningar utförs. 

 

4.1 Bakgrund till valvbågar 

Då ett vattendrag skall korsas av en väg måste vattnet ledas under eller genom 
vägen, vilket görs genom att man anlägger en bro eller trumma. Det senare är 

ofta att föredra om vattendraget inte är så stort, eftersom kostnaderna för en 
trumma är betydligt lägre än för en bro. På senare år har vattenmiljön och de 
vattenlevande djurens förutsättningar uppmärksammats, vilket gjort att valvbågar 

börjat anläggas i större utsträckning. 

 

4.2 Livsvillkor i vattendrag 

I stort sett all fisk i Sverige lever delar av sitt liv i vattendrag, antingen för att ta 

sig till eller från havet för reproduktion eller för att röra sig mellan sjöar. 
Förutom fisk finns bottenlevande djur som är beroende av att ha en kontinuerlig 
botten för att kunna överleva (VV 2005:72). 

Fiskar har tre olika hastighetsnivåer att röra sig i, ett är normalläget och kallas för 

marschfart, därefter kommer förhöjd fart och sist rusher. Marschfarten kan fisken 
simma i under upp till 200 min utan paus, den förhöjda farten är den som kan 
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hållas mellan 20 sek och 200 min. Den högsta hastigheten, rusher, kan enbart 
hållas i omkring 20 sek, och ger upphov till stora mängder mjölksyra, som det 
kan ta upp till ett dygn för fisken att göra sig av med. Den fart som uppnås vid 

rusher används vid passage av forsar och fall, och är således viktig även vid 
passage av vägtrummor där de släta väggarna leder till en ökad vattenhastighet. 
Detta i kombination med att trummorna kan vara väldigt långa och utan 

viloplatser gör att fisken snart kan bli utmattad, vilket är livshotande för fisken 
(Naturvårdverket; Fiskeriverket, 2008). 

Fisk vandrar främst vid högvatten, både upp- och nedströms, eftersom det 
underlättar med mer vatten i det första fallet, och ger enklare och snabbare färd 

nedåt i det senare fallet (Naturvårdverket; Fiskeriverket, 2008).  

Även andra organismer störs då möjligheten till vandring inte finns. 
Flodpärlmusslan, som är rödlistad, är beroende av att det finns öring och lax i 
vattendragen för att kunna föröka sig, eftersom musslan parasiterar på fisken i ett 

tidigt levnadsstadium.  

 

4.3 Vandringshinder och åtgärder 

Ofta utgör trummor hinder för vattenlevande organismer, vilket minskar den 

ekologiska mångfalden uppströms passagen. Orsaker till detta är bland annat 
höga vattenhastigheter och turbulens i trumman, för långa trummor så att fisk 
inte orkar passera, för låg vattennivå och utlopp som ligger för högt för att nås. 

Olika inventeringar i landet har visat att omkring 40% av vägtrummorna utgör 
ett hinder för fiskvandring, räknas även andra djur som rör sig i vattendragen är 
andelen trummor som utgör vandringshinder 88% (Naturvårdverket; 
Fiskeriverket, 2008). 

För att undvika att en trumma blir ett hinder bör följande villkor uppfyllas (VV 
2005:72): 

 Naturlig botten 

 Naturlig bredd 

 Naturlig vattenhastighet 

 Undvika fall 

 Undvika skarpkantat material 
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Naturlig botten kan bevaras i vattendragen genom att en bro eller valvbåge 
anläggs, väljs en heltrumma ska de grävas ned under vattendragets botten och 
fyllas med naturligt bottenmaterial (VV 2005:72).  

Även med goda intentioner kan det bli fel, som en nylagd trumma utformad 
med platt botten och plåtar fastsvetsade för att behålla grusmaterialet i botten, se 
Figur 10. Här har trumman lagts för högt, och de åtgärder man gjort inuti 

tappar sin poäng när det dryga decimetern höga stalpet uppstår vid utloppet.  

 

 

Figur 10 För högt lagd trumma, vilket ger ett stalp vid utloppet. 

 

För att problem som dessa inte ska uppstå rekommenderar Naturvårdsverket och 

Fiskeriverket att cirkulära trummor inte ska läggas med större lutning än 0,5% 
och ovala trummor 1%. Vid högre lutning och hastighet bör en bro, valvbåge 
eller nedgrävd trumma väljas (Naturvårdverket; Fiskeriverket, 2008). Trots att 
valvbågar anses fördelaktiga för miljön så används de i liten utsträckning av 

Trafikverket. En anledning är att cirkulära trummor har använts under lång tid 

och metoder för att anlägga dessa har inarbetats väl, vilket bidrar till en billig 
och enkel konstruktion (VV 2008:68). 
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4.4 Befintliga krav och råd för trummor och valvbågar 

4.4.1 Cirkulära trummor 

För cirkulära trummor finns tydliga krav och råd i Trafikverkets regelverk. 

Förutom att hänsyn ska tas till vattenhastigheter, dämning och vattendragets 
bredd och botten vid normal vattenföring så finns krav på minimidimensioner 
för utformning av trummor (VV 2009:120). Anledningen till dessa regler är 
bland annat att underlätta drift och underhåll av trummorna. En vägtrumma i 

klimatzon 4 och 5, vilket innefattar Norr- och Västerbotten, får inte ha en 

innerdiameter som understiger 800 mm enligt dessa bestämmelser. Några sådana 
krav för valvbågar existerar inte i dagsläget. 

I de fall konstruktionens teoretiska spännvidd överstiger 2 m ses denna som en 
bro och således gäller andra bestämmelser. I dessa fall blir kravbilden tydligare 
och förfarandet annorlunda. Det krävs andra utredningar, beräkningar och 
granskningar, vilket inte alltid är önskvärt för mindre vattendrag (VV 2008:68). 

I dessa fall finns följande regler som styr projektering och design av 
brokonstruktioner:  

 TK Bro   (VV 2009:27) 

 TR Bro   (VV 2009:28) 

 
4.4.2 Valvbågar 

Trafikverket har idag inga tydliga anvisningar för användandet av valvbågar. De 

skrifter som är nämnda i kapitel 3.5, Uppbyggnad regelverk, är i det närmaste 
enbart anpassade för cirkulära trummor. Det som nämns om valvbågar ligger 
under rubriker för miljöanpassning. I det dokument som behandlar trummor, 

Hydraulisk dimensionering (VV 2008:61), hänvisar man för detaljerad 
information till: 

 Vilda djur och infrastruktur  (VV 2005:72) 

 Erfarenheter med valvbågar  (VV 2008:68) 

 Trummor och ledningar  (BVS 585:18) 

 Avvattningsanläggningar del 1-2  (BB rapport 04-07) 

Förutom hänvisningen finns även beskrivande figurer på en trumma som utgör 
vandringshinder, en väl anpassad trumma samt en figur med ett exempel på hur 
en valvbåge ser ut, Figur 11. 
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Figur 11 Till vänster en väl anpassad cirkulär trumma med korrekt läggningsdjup. Överst 
till höger, en valvbåge som ur vandringshindersperspektiv är en bättre lösning än 

en trumma. Nederst till höger en trumma som utgör vandringshinder (VV 
2008:61). 

 

Den mesta informationen om valvbågar finns att tillgå i Erfarenheter med 

valvbågar (VV 2008:68). Kapitlet ”Praktiskt utförande” beskriver 
markförhållanden, flödeshastigheter och dimensionering. Vid dimensionering av 
en vägtrumma är det främst trummans area och vattendragets bredd som 

påverkat valet av dimension. Det hävdas, felaktigt, att för att få samma 
tvärsnittsarea på en valvbåge som på en heltrumma så (VV 2008:68): 

”… krävs, teoretiskt, dubbel spännvidd, t.ex. en 1600 mm valvbåge har samma 
area som en 800 mm heltrumma. I praktiken stämmer dock inte detta eftersom 

en heltrumma, för att anläggas på ett korrekt sätt, måste grävas ner minst 30 cm 
och därigenom försvinner en del av arean.” 

Närmre förklaring ges i kapitel 5.1, Brister i krav och informationsdokument. 
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Förutom rätt area i förhållande till flödeshastigheter krävs det att trumman ej är 
smalare än vattendraget då en avsmalning medför en ökning av 
vattenhastigheten genom trumman. Trummor med för hög vattenhastighet kan 

bli ett vandringshinder vilket dock kan åtgärdas genom att man har någon typ 
av bromsande anläggning, som ger fisk möjlighet att vila under sin vandring 
(VV 2005:72).  

4.4.3 Anläggningshänvisningar 

När projekteringen är utförd ska valvbågen anläggas och för detta finns inga 
riktlinjer från Trafikverket. I vissa fall har tillverkarna en kortare beskrivning, 
som dock i mångt och mycket hänvisar till det regler som finns för cirkulära 

trummor. För dessa trummor finns det däremot tydliga och välspecificerade 
anläggningskrav. 

Det finns allmänt hållna regler, som att trummor alltid ska ligga så att de inte 
utgör ett vandringshinder i ett vattendrag där fisk, djur och andra vattenlevande 

organismer använder detta som ett vandringsstråk (VV 2005:72). En cirkulär 
trumma bör läggas på ett större djup än det anslutande vattendraget och därefter 
fyllas med material för att undvika att ett vandringshinder bildas (VV 2008:61). 

Riktningen på trumma bör inte vara alltför skev in mot vägbanken. Om den 
ligger mycket snett, mer än 30˚, blir inloppsbredden mindre vilket kan öka 
vattenhastigheten och skapa turbulens. Ofta förekommer det erosion uppströms 
vid trummor som ligger alltför skevt. Det är både ekonomiskt fördelaktigt och 

tekniskt lättare att lägga trummor i rät vinkel mot vägen. Ur miljöperspektiv är 
detta även bättre för fisken då detta förkortar trumman (VV 2005:72). 

Det finns även regler för vilken lutning trummor ska ha, vilket mestadels har 

med materialbeständighet att göra. En betongtrumma kan t.ex. läggas med 
relativt brant lutning medan risken för att en trumma av plåt skadas vid 
materialtransport är större om den ligger för brant (VV 2008:61). Ur 
miljösynpunkt bör helst passager med en lutning som överstiger 0,5% vara 

kortare än 30 m (Naturvårdverket; Fiskeriverket, 2008). 
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Vägverket Region Mitt har gjort en typritning på hur man tänkt sig att 
tvärsektionen för en valvbåge ska se ut, se Figur 12. Här ser man att någon form 
av bottenmaterial ska täcka stora delar av betongen, och ”Erosionsskydd” står 

utmärkt kring trumman. I en kommentar står även att skarpkantat material inte 
ska användas, om det görs så ska det täckas med naturmaterial. 

 

 

Figur 12 Tvärsektion för en valvbåge använd av Vägverket Region Mitt 

  



RESULTAT 

24 

4.5 Olika valvbågskonstruktioner 

Valvågar har i Trafikverkets regi framförallt lagts med två olika fundamentstyper. 
Den ena har plåtfundament och den andra fundament av betong. Nedan följer 

en beskrivning av de båda typerna och dess för- respektive nackdelar. 

4.5.1 Plåtfundament 

Valvbågar med plåtfundamenten är konstruerade med plåtbitar som monteras i 
90° vinkel mot trumändan, se Figur 13. Detta innebär att de sätts direkt på en 

grund av krossmaterial. En risk är att det plastmaterial som ska skydda plåten 
skadas av krossmaterialet, och fundamenten utsätts då för strömmande vatten 
vilket kan leda till korrosion och efterföljande instabilitet. Då valvet och 

fundamenten lyfts på plats som en enda sammanhängande del finns det ej 
möjlighet att konstruera och justera erosionsskydd för fundamenten 

Denna konstruktion kan vara fördelaktig då marken är sättningsbenägen och 
man väntar sig sättningar eftersom materialet är mer eftergivligt. Det är relativt 

enkelt att anlägga denna typ av konstruktion vilket gjort att skogsindustrin 
använt denna typ av valvbåge i stor utsträckning på tillfälliga vägar. 

 

 

Figur 13 Valvbåge med plåtfundament.  
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4.5.2 Betongfundament 

Betongfundament för valvbågar är prefabricerade och utformade som 
uppochnedvända ”T” med en skåra där valvet förs ned, se Figur 14. Vid 

anläggning av dessa placeras först betongfundamenten ut och sedan lyfts valvet 
på plats. Detta gör det möjligt att iordningställa grundläggningen med 
erosionsskydd kring fundamenten och eventuellt placera sten i trumman innan 

valvet lyfts på. I vissa fall behöver valvet fixeras med hjälp av spännband eller 
helt enkelt gjutas fast i ursparningen. Då höjden på fundamenten kan justeras 
finns möjligheten att öka våtarean utan att spännvidden påverkas.  

 

 

Figur 14 Valvbåge med betongfundament. 

  



RESULTAT 

26 

4.6 Fallstudier 

För att undersöka vilka problem som uppstått vid valvbågarna har ett antal 
platser där cirkulära trummorna bytts mot valvbågar studerats.  Dessa är utvalda 

just därför att de uppmärksammats på grund av problem efter vårfloden 2010.  

4.6.1 Vidsel 

I Vidsel anlades sommaren 2009 tre valvbågar, alla i biflöden till Pite älv. Två av 
dessa längs väg 661, här benämnda ”Trumma 1” respektive ”Trumma 2”. Den 

tredje befinner sig under väg 664 och har fått namn efter vattendraget den är 
placerad i, Kisån. 

Innan någon åtgärd utförts var alla tre platser vandringshinder med sina cirkulära 

trummor, se Figur 15. 

 

Figur 15 Trumma 1 före åtgärd 

Vägverket ansåg att problemet kunde åtgärdas genom att anlägga valvbågar. 
Dessa valdes under projekteringen till dimensionerna 1800 mm för trummorna 
1 och 2 samt 2000 mm för Kisån. Detta innebar en ökning av tvärsnittsarean för 

trumma 1 och 2 men en minskning av arean för Kisån. Då betongfundament 
används, vilket gäller alla tre fallen i Vidsel, så kan arean varieras beroende på 
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hur dessa placeras. Detta innebär troligtvis att en större ändring än den teoretiskt 
beräknade uppnåtts, se Tabell 2. 

Tabell 2 Teoretiskt beräknade dimensioner för trummor och valvbågar vid de tre 

vattendragen i Vidsel, före och efter åtgärd. 

 

Trumma 1 Trumma 2 Kisån 

Innan åtgärd 
   Diameter [m] 1 0,5 1,6 

Area [m2] 0,79 0,20 2,01 

 
Efter åtgärd 

   Diameter [m] 1,8 1,2 2 

Area [m2] 1,27 0,57 1,57 

Areaändring [%] 62 188 -22 

 

Trummorna byttes ut mot valvbågar i september 2009. I en av valvbågarna 
upptäcktes snart problem med att det vid lågvatten ej fanns någon bäck kvar, då 
vattnet rann ner i det grova materialet i bottnen på valvbågen. Efter vårfloden 

2010 hade dessutom erosionsskador uppstått på alla tre platser och bättre skydd 
för konstruktionerna ordnades. Slutligen gjordes en uppföljning med platsbesök. 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av varje plats och dess åtgärder. 
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Trumma 1 

I Figur 17, våren 2010, ses material kring högra fundamentet ha eroderat bort. 
Både det fina materialet ovan och vid sidan av inloppet samt krossen som ses 

ligga en bit ut i bäckfåran i Figur 16, från hösten 2009, har spolats bort. Bitvis 
har det erosionsskyddats med kross, men inte hela vägen fram till fundamenten, 
och inte heller upp kring dessa. Den kross som använts ser dessutom ut att vara 

utblandad med moränmaterial från området. 

 

 

Figur 16 Trumma 1 Uppströms 090930 

 

Ytterligare platsbesök gjordes ett år senare. I Figur 18, våren 2011, visas att 

slänten kompletterats med ett erosionssäkert krossmaterial på båda sidor om 
valvbågen och ända ned kring fundamenten. Erosionsskyddet sträcker sig en bra 
bit ut och vattendraget styrs in mot valvbågen på ett bra sätt. Under vårfloden 
2011 har det fungerat bättre och inga erosionsskador uppstått, dock var flödet 

inte lika stor som under 2010. 
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Figur 17 Trumma 1 Uppströms 100528 

 

 

Figur 18 Trumma 1 Uppströms 110515 
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Nedströms valvbågen är det brantare och vattnet har troligtvis inte ansamlats här 
vid höga flöden, dock har material kring vänster fundament spolats bort, vilket 
syns i Figur 19, våren 2010. Samma bild visar även på ett något borteroderat 

bottenmaterial. Notera även det relativt höga flödet, som når en bra bit upp på 
båda sidor av fundamenten. 

 

 

Figur 19 Trumma 1 Nedströms 100528 

 

Även utloppet kompletterades med erosionssäkert krossmaterial på båda sidor 
om valvbågen, Figur 20, våren 2011. I botten har det kompletterats med ett 
material av större fraktion, vilket är erosionssäkert och ej skarpkantat, som 

sänker vattenhastigheten. 
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Figur 20 Trumma 1 Nedströms 110515 
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Trumma 2 

Vid trumma 2 var det, efter anläggning av valvbågen, ett väldigt lågt flöde. På 
grund av ett ej välgraderat material, bestående av enbart grövre fraktioner, rann 

vattnet ned genom grunden och bäcken blev nästintill försumbar vid utloppet, 
se Figur 21, hösten 2009. 

 

 

Figur 21 Trumma 2 Nedströms 090930 

 

Året efter har det mesta av materialet inuti och utanför valvbågarna spolats bort, 
vilket syns när Figur 21, hösten 2009, jämförs med Figur 22 och Figur 23, våren 
2010. Trots att betongfundamenten grävdes ned vid anläggandet så var de efter 

vårfloden helt synliga och material i slänterna har försvunnit på båda sidor om 
vattendraget. Materialet har möjligtvis tagits från arbetsområdet utan speciella 
krav på fraktioner.  
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Figur 22 Trumma 2 Nedströms 100528 

 

 

Figur 23 Trumma 2 Nedströms 100528 
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Figur 24, hösten 2010, visar samma valvbåge vid lågflöde, innan 
förstärkningsåtgärd utförts. Vattnet rinner nu mellan betongfundamenten. Här 
har en erosionsgrop börjat bildas precis efter utloppet. 

 

 

Figur 24 Trumma 2 Nedströms 100921 

 

Efter åtgärd är slänter erosionsskyddade en bra bit ut i vattendraget och ned 
kring fundamenten, Figur 25, våren 2011. Botten har även fyllts ut mellan 

fundamenten, denna gång med grövre krossat material och en större sten har 
lagts in. Även denna valvbåge ser bättre ut än efter vårfloden 2010. 
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Figur 25 Trumma 2 Nedströms 110515 

Kisån 

Vid Kisån var inloppet dåligt erosionsskyddat, likt de två tidigare valvbågarna, 
men som synes i Figur 26, våren 2010, har det efter vårfloden lagts rejält med 

krossmaterial några meter före inloppet. Även utloppet behövdes erosionssäkras, 
vilket gjorts med några större block. Dock kan det i Figur 27, hösten 2010, ses 
att materialet mellan dessa till viss del spolats bort, främst på höger sida. 
Fundamenten kan även ses, vilket tyder på att bottenmaterialet vid utloppet till 

viss del eroderat. Vid platsbesök våren 2011 kan inga stora förändringar kring 
valvbågen observeras vilket tyder på att de gjorda åtgärderna fungerat. 
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Figur 26 Kisån Uppströms 100528 

 

 

Figur 27 Kisån Nedströms 100921 
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4.6.2 Julträsk 

Längs sträckan Julträsk - Hedberg, väg 523 ca 20 km väster om Arvidsjaur har 
totalt fyra valvbågar anlagts, alla med plåtfundament. Vid vårfloden 2010 

uppstod stora problem eftersom dessa inte hade kapacitet nog för att klara allt 
vatten som kom. Detta löstes tillfälligt genom avlastning med extra cirkulära 
trummor, Figur 28, våren 2010. Vid just denna plats förflyttades trumman 

nedströms i samband med vårfloden och fick därför läggas om. Flödena som 
uppstod 2010 anses dock inte normala utan extremt höga. 

 

 

Figur 28 Vårfloden 2010, till vänster syns de extra inlagda trummorna, medan 
valvbågen skymtas under vattnet i den högra markeringen. 

 

Då valvbågen lades om valde man att samtidigt lägga ned två 
avlastningstrummor närmare i anslutning till valvbågen som extra säkerhet mot 
höga flöden, Figur 29, våren 2011. Skillnaderna i flöde mellan de två åren kan 

ses och jämföras i Figur 28 respektive Figur 29. 
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Figur 29 Vårfloden 2011, man kan här se att flödet inte är i närheten av lika stort som 
året innan. 

Vid en av trummorna var erosionsskyddet relativt dåligt in mot valvbågens 
öppning, vilket ledde till att vattendraget kunde breda ut sig, se Figur 30. Detta 

kan leda till lokalt lägre vattenhastighet och ett grundare vattendrag. 

 

Figur 30 Vattendraget har inte riktats in mot valvbågens öppning. 
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Valvbågarna hade 2010 delvis eroderat under plåtfundamenten, lite av detta syns 
i Figur 31, och av den anledningen valds att ta upp och lägga om dessa, med en 
ny bädd som förhoppningsvis motstår erosion bättre. Alla anlades även med en 

eller två avlastningstrummor i närheten. 

 

 

Figur 31 Utlopp vid trumma, där material eroderat bort under plåtfundamenten. 
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4.7 Studie av valvbågsbro 

Vid Buföringsbäcken i Västerbotten har det anlagts en bro med valvform, där 
konstruktionen är i stort sett densamma som för mindre valvbågar med 

betongfundament. Spännvidderna är större än två meter och därför räknas 
konstruktionen som en bro och har genomgått en noggrann projektering med 
avseende på bland annat erosionsskydd och totalstabilitet. Figur 32 visar 
bygghandlingsritningen för bron.  

 

 

Figur 32 Ritning för valvbågsbro vid Buföringsbäcken (Trafikverket). 

 

Till att börja med har befintlig jord schaktats bort och en tjock trumbädd har 

lagts, varpå de T-formade fundamenten har placerats, se Figur 33.  
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Figur 33 T-fundament grundläggs. 

Grovt krossmaterial har sedan lagts på båda sidor om fundamenten och packats 
enligt föreskrift, för att få fundamenten att stå stabilt, Figur 34. 

 

Figur 34 Erosionssäkert material som packats på båda sidor om fundament. 
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Själv bäckfåran har därefter grävts fram och fått ett täckande lager av fint, ej 
skarpkantat material, Figur 35. 

 

 

Figur 35 Vattenfåran schaktad och finare material läggs på krossen. 

 

Det slutgiltiga resultatet syns i Figur 36 där det kan se att ett antal större stenar 
har lagts in, för att få viloplatser för fisk.  

Valvbågsbron besöktes även våren efter att den anlagts. Det finare materialet 

som lagts var bortspolat, Figur 37, men det krossmaterial som packats och lagts 
längs med fundamenten fanns till stor del kvar.  
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Figur 36 Valvbågen monterad. 

 

 

Figur 37 Valvbågsbron våren efter byggnation. 
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4.8 Kostnader 

Kostnaden det innebär att anlägga en valvbåge är flera gånger högre än att 
anlägga en cirkulära trumma. Materialkostnaden för själva valvbågen/trumman 

är dock ungefär densamma (ViaCon 2011-05-17), det som skiljer dem åt är 
anläggningstiden.  

En cirkulär trumma läggs snabbt, på omkring fyra timmar för en tvåfilig väg 
medan samma trumlängd tar 25 timmar att färdigställa om det är en valvbåge. 

Själva anläggandet är mer komplicerat för en valvbåge, eftersom kraven på 

noggrann grundbäddslutning, passning för fundament och valv, montering av 
valvet på betongfundament och valvdelarna mellan varandra är sådant som inte 

alls behöver utföras för cirkulära trummor.  

Enligt uppgift från entreprenörer så kommer kostnad för en valvbåge att uppgå 
till någonstans omkring 12 000 kr/m för de som har plåtfundament och upp till 
20 000- 30 000 kr/m för betongfundament, lite beroende på de lokala 

förutsättningarna. Detta ska jämföras med knappt 5 000 kr/m för en cirkulär 
trumma.  

 

4.9 Erosion 

Av truminventeringen sågs att ett stort problem för valvbågskonstruktionen är 
erosionen kring och under fundamenten. I många fall har valvbågarna anlagts, 
utan att erosionsskyddas.  Detta har gjort att vatten lätt kunna tränga in under 

fundamenten och underminera grundläggningen. Inte minst gäller detta 
valvbågar med plåtfundament. 

Erosionsgropar uppstår i första hand vid trummornas inlopp och utlopp. På 
dessa ställen blir urgröpningen som störst, vilket visas i Figur 38. I figuren syns 

även att viss erosion uppstår mitt i trumman, så kallad allmän erosion, även om 
den inte är lika stor som den lokala erosionen (Crookston & Tullis, 2008). 
Notera att vattendraget här är bredare än trumman, vilket i detta fall ger högre 
vattenhastighet genom trumman och därmed upphov till mer erosion än om 

vattendraget fått behålla sin naturliga bredd (Crookston & Tullis, 2008). 
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Figur 38 Erosionsmönster sett ovanifrån för en valvbåge. Nedanför syns största 

erosionsdjupet för en viss tvärsektion i profil (Office of Bridge Development, 
2007). 

4.10 Erosionsskydd 

Krossmaterial är mer erosionssäkert än rundat naturmaterial, vilket bland annat 

har visats genom försök (Crookston & Tullis, 2008). Vid testet så fås vid ett 
konstant flöde dubbelt så stor förändring av bädden då rundat material används, 
som vid krossat material.  

Samma undersökning visar även att om grundläggningen och trumman sticker 
ut från vägbanken, och inte erosionsskyddas i linje med trumingång kommer 
erosion att uppstå kring hela grundläggningen, inte enbart på insidan 
(Crookston & Tullis, 2008).  Om vattendraget är bredare än valvbågen kommer 

vattenhastigheten att öka i valvbågen vilket medför ökad erosion. 

 

4.11 Skador på valvbågarna 

Vid inventering av valvbågar såg vi att flertalet hade skador i det plastmaterial 

som täcker plåttrumman. Detta är inget som behandlas i denna rapport men det 
bör uppmärksammas att dessa små skador, som antagligen uppstått vid 
anläggandet, troligtvis kommer att sänka valvbågens livslängd, eftersom rost då 

kan angripa trumman. 
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4.12 Tjälskydd 

Förutom erosion kan tjälen ge upphov till problem, framförallt i form av tjällyft. 
Idag finns inga riktlinjer för hur detta ska förebyggas för en valvbåge. I TK Bro 

(VV 2009:27) står att brostödsfundament ska grundläggas under tjäldjupet. För 
trummor finns i VVK Väg (VV 2009:120) tjälskyddsregler för cirkulära 
trummor, med mått för tjockleken på tjälskyddsmaterialet. I Tabell 3 finns 
värden utifrån material och klimatzon i Figur 39 syns en schematisk bild av en 

cirkulär trummas tvärsektion med mått. 

Tabell 3 Mått (d) för bestämning av tjock trumbädds tjocklek och isoleringens utbredning 
vid grundläggning på tjällyftande jord.  

Klimatzon   1 2 3 4 5 

Tjälfarlighetsklass 2-3 i terrass 0,9 1,3 1,5 1,6 1,7 

Tjälfarlighetsklass 4 i terrass 1,1 1,5 1,8 1,9 2,0 

                

 

 

 

Figur 39 Tvärsektion för tjälskydd, cirkulär trumma (VV 2009:120). 

 

Utspetsning för trummor ska ske utifrån kapitel 5.3.9.3 i VVK Väg (VV 
2009:120), vilket görs för att minska risken av trumslag efter tjällossning. 
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4.13 Hydrauliska beräkningar 

För att få en hållbar konstruktion krävs förutom åtgärder mot tjäle och erosion 
att valvbågarna har tillräcklig bredd och våtarea. För att studera detta har 

hydrauliska beräkningar gjorts, för båda fallen används Mannings formel, 
beskriven i kapitel 3.1.2, Mannings formel.  

4.13.1 Vattendragets bredd 

Bredden på vattendraget, Bk, beror på lutning, flöde, ytråhet och inte minst 

geometrin för vattenfåran, eller i detta fall vattendraget. Beräkningar för bredden 
görs enklast genom att ett antal vattennivåer för en bestämd geometri antas, och 
på så sätt får man ett flöde genom valvbågen. Dessa plottas därefter i ett diagram 

med flödet på x-axeln och bredden på y-axeln och så kan bredden läsas av för 
olika flöden vid en specifik geometri och lutning.  

Eftersom just geometrin kan vara svår att förutspå, eller kan förändras i ett 
vattendrag, är det intressant att se hur mycket geometriförändringar påverkar 

slutresultatet i flödesberäkningarna. Den parameter som beror av geometrin är 
den hydrauliska radien (se kapitel 3.1.2, Mannings formel), vilket är en kvot av 
arean, A, och våta parametern, P. Genom att välja en konstant hydraulisk radie, 
men förändra de ingående parametrarna och beräkna friktionsförlusten ser man 

påverkan av geometrin. Resultatet syns i Tabell 4 och Figur 41. Bredd och höjd 
är i denna beräkning definierade enligt Figur 40. 

 

Figur 40 Definition av höjd respektive bredd för beräkningar av friktionsförlust för olika 
geometrier. 
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Tabell 4 Friktionsförluster beroende på förhållande mellan botten och slänt i en kanal 
formad enligt Figur 40. 

  Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 Typ 7 

b/h 0,5 0,86 1,33 2 3 4,67 8 

hf [×10^9] 116,8 102,8 105,4 126,4 182,3 338,7 961,8 

 

 

Figur 41 Hur friktionsförlusterna beror av höjd/bredd-förhållande för botten i en 
valvbågskonstruktion. 

Resultatet visar att variationerna är små så länge botten inte blir mer än 2 gånger 
bredare än vattendraget är djupt. Fortsatta beräkningar har gjorts på ett tvärsnitt 
som vars bredd/höjd-förhållande är 1,2 men resultat från beräkningarna skulle 

kunna användas för vattendrag vars bredd/höjdförhållande befinner sig i 
intervallet 0,5 till 2. 

Däremot måste M-värde (ytråhet) och lutning bestämmas för varje beräkning. 
Vilket M-värde en viss typ av yta har går att utläsa i Bilaga A.  

I Figur 42 syns resultatet av beräkningar, då lutningen är 1% och 

bredd/höjdförhållandet 1,2. Flera olika M-värden, se Tabell 5, har plottats för 

att skillnader mellan olika bottenmaterial ska kunna ses.  
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Figur 42 Bredd på vattendrag för ett visst flöde, med lutningen 1%. 

När beräkningarna är utförda och resultatet plottats som i Figur 42 är det enkelt 
att gå in och läsa av den teoretiska bredden, Bk, på vattendraget. Notera att 
bredden i diagrammet är bredden vid vattenytan, inte botten. 

Tabell 5 Plottade M-värden och vad de representerar 

M-värde Ytans utseende 

33 naturligt vattendrag, rät/ren/utan ojämnheter 

40 maskingrävd kanal, rät/grus/jämn/ren 

45 maskingrävd kanal, rät/ren/eroderad 

50 maskingrävd kanal, rät/ren/nygrävd 

56 maskingrävd kanal, rät/ren/nygrävd 

  

 

Vattendraget ska vara smalare än valvbågen, för att beräkna hur mycket 
presenteras här två olika tillvägagångssätt. Ett förslag är att vid dimensionering 
multiplicera vattendragets bredd med 1,2, ett annat att oavsett bredd lägga på 

0,5 meter på befintligt vattendrag för att bestämma den dimensionerande 
spännvidden, Bd. Skillnaden i hur mycket bredden ökas beroende på 
tillvägagångssätt syns i Figur 43. 
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Figur 43 Skillnad i dimension utifrån två olika sätt att öka bredden 

 

4.13.2 Valvbågens area 

När högre flöden uppnås vid valvbågen är det viktigt att valvbågens area är 
tillräckligt stor för att kunna släppa igenom allt vatten, för att undvika dämning.  

Beräkningar för detta utförs med Mannings formel och beräkningsgången 
beskrivs noggrant i kapitel 6.2, Förslag till hydraulisk dimensionering. 

4.13.3 Dämningskontroll 

Det har även gjorts en dämningsjämförelse för en 10 meter lång trumma enligt 
beräkningsgången i Hydraulisk dimensionering 4.5.5. (VV 2008:61, 2008). En 
cirkulär trumma med diameter 1 meter har jämförts med en valvbåge med 
diameter 1,4 meter. Det betyder att valvbågen får en något mindre tvärsnittsarea 

än den cirkulära trumman, men trots detta en större effektiv vattenförande area 
då en fyllnadsgrad på 80% antas för de båda trummorna, se Tabell 6 och Figur 

44. 

Då areaskillnaden är obetydlig och beräkningsgången ej tar hänsyn till 
tvärsnittets form, mer än att den vattenförande arean förändras olika beroende 
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på vattendjupet, utgörs skillnaden mellan trumma och valvbåge endast av 
råheten på materialet, alltså Mannings tal, M. I beräkningen har M antagits till 
75 för en cirkulär plåttrumma medan valvbågen som består av en blandning av 

ett stenmaterial i botten och ett valv av plåt tilldelas värdet 40. Värdena är 
uppskattade utifrån Bilaga A. 

 

Tabell 6 Antaganden vid jämförelse mellan cirkulär trumma och valvbåge. 

 

Cirkulär 
trumma Valvbåge 

Diameter [m] 1 1,4 

Area [m2] 0,79 0,77 

Vattenförande area vid 

80% fyllnadsgrad [m2] 0,67 0,69 

Mannings tal, M 75 40 

 

 

Figur 44 Dimensioner vid jämförelse mellan cirkulär trumma och valvbåge 

 

Med dessa antaganden har den dämmande effekten av en valvbåge beräknats 
vara ca 30% större än för en vanlig cirkulär trumma. Viktigt att tänka på är att 
det i denna beräkning endast tagits hänsyn till det halvcirkelformade valvet och 

ej till att tvärsnittsarean för en valvbåge kan ökas med hjälp av fundamenten. 
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4.14 Säkerhet 

Trafikverket har ansvar för säkerheten vid vägarna, och att ha säkra vägkanter är 
en stor del i det. Därför måste hänsyn tas till hur en valvbåge sticker ut från 

vägbanken för att minska skadorna vid en eventuell avåkning. Detta beskriver 
VGU - Vägar och gators utformning, vars regler bör beaktas vid anläggning av 
valvbågar.  

I området vid sidan om en vägbana finns en säkerhetszon, denna zon är ett 

område som ska vara fritt från fysiska hinder i form av oeftergivliga föremål, 

(VV 2004:80, 2004). Ett kort betongfundament högre än 0,1 m avses vara ett 
oeftergivligt föremål, vilket betyder att valvbågens fundament ej får vara inom 

skyddszonen. Trummor som korsar vägen ska även utformas så att skaderisken 
vid påkörning med bil blir liten. Detta kan göras antingen genom att snedskära 
trumman till samma lutning som slänten, alternativt genom att en vertikalt 
avskuren trumma utförs med stödmur och fylls över. 

För valvbågar bör in- och utloppet utföras med vertikala öppningar och 
utfyllnad så att risken för påkörning elimineras. Detta alternativ är fördelaktigt då 
betongfundamenten inte får sticka upp mer än 0,1 m ute i skyddszonen samt att 
säkerheten i vissa fall blir högre än för en snedkapad trumma, då öppningen för 

denna blir större efter snedkapning. Utförandet är även mer lämpligt ur 
anläggningssynpunkt. 
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5 ANALYS 

Baserat på den teori och de erfarenheter som finns om valvbågar och deras grundläggning 
analyseras resultaten. På så sätt fås en förståelse för de problem som uppstått och förslag 
på lösningar ges. 

 

5.1 Brister i krav och informationsdokument 

Att det i dagsläget inte finns lika tydliga krav och råd för valvbågar som för 
cirkulära trummor är ett problem då det resulterar i att anläggandet inte alltid 

blir bra. De regler som finns är dessutom anpassade utifrån de krav som ställs för 
miljöanpassning och beaktar inte hur valvbågar ska utformas för att vara en 
hållbar konstruktionstyp med t.ex. grundläggning, erosionsskydd, typ av 

fundament. 

Delar av den information som finns publicerad i olika informationsdokument 
om valvbågar anses även vara missvisande. Figur 11 i kapitel 4.4.2, Befintliga 
krav och råd för trummor och valvbågar, är en bild som ska visa på hur en 

valvbåge är en bra lösning ur ett vandringshinderperspektiv, dessvärre visar 
samma bild även en valvbåge med för högt grundlagda fundament. Detta är som 
tidigare nämnts ej bra ur erosionssynpunkt, då vattnet tillåts strömma kring 
fundamenten. 
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Ytterligare ett av de fel som upptäckts är att en valvbåge påstås behöva dubbel 
spännvidd för att uppnå samma tvärsnittsarea som en cirkulär trumma, t.ex. att 
en 1600 mm valvbåge har samma area som en 800 mm heltrumma. Att detta 

inte stämmer kan enkelt visas med följande beräkning: 

 

 

 

 

Det påstås även att detta inte gäller i praktiken då en heltrumma måste grävas 

ned. Detta skulle således göra heltrummans area än mindre och exemplet mer 
missvisande. 

Trots att delar av de tidigare utgivna informationsskrifterna anses missvisande 

innehåller de även mycket användbara erfarenheter från anläggande av 
valvbågar. För att anläggande av valvbågar ska bli bra måste dessa erfarenheter 
föras vidare och tydligare krav och råd måste införas i Trafikverkets 
regelverksdokument. 
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5.2 Förslag  

Som ett led i att ta fram nya projekteringsanvisningar har en tvärsnittssektion 

gjorts, Figur 45, för att visa hur en valvbåge bör se ut om rekomendationer som 

finns i denna rapport följs. Det som framför allt skiljer denna från Figur 12, som 
använts av Trafikverket tidigare, är att större hänsyn nu tagits till erosions- och 

tjälskydd. Fler och mer detaljerade ritningar finns i kapitel 6, Förslag 

dimensioneringsanvisningar.  

 

Figur 45 Tvärsektion valvbåge. 

 

Jämförs Figur 45 med ritningar och teknisk beskrivning för Buföringsbäcken, 
Figur 32, som alltså är en bro, ses att fundamenten har ett erosionsskydd inne i 
valvbågen, vilket täcker fundamentbotten. 
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5.3 Utformning av grundläggning 

Med hänvisning till teori kring grundläggning och erosionsskydd samt 
fallstudien för valvbågarna i Julträsk, finns inget stöd för att använda sig av en 

valvbågskonstruktion med plåtfundament. Det är svårt att erosionssäkra 
konstruktionen eftersom grundläggningen sker direkt på vattendragets botten 
istället för under. Detta bekräftas bland annat av studier gjorda på plåtfundament 
utförda i USA (U.S. Department of Agriculture, 2008). Problemen, som bland 

annat uppstod i Julträsk, kan även bero på att det vid anläggning av trumman 
placerats fundament på felaktigt material, lagts för tunt lager eller att materialet 

inte packats tillräckligt. För t.ex. skogsbruket där vägen lätt kan justeras om 

valvbågen rör sig kan däremot valvbågar med plåtfundament vara en ekonomisk 
lösning, på Trafikverkets mer trafikerade vägar rekommenderas dessa inte. 

Den bro som byggdes vid Buföringsbäcken skulle kunna ses som en valvbåge i 
större format än de som denna rapport behandlar i övrigt. Det borde därför vara 

möjligt att utföra en valvbåge på samma sätt fast i mindre skala och få en stabil 
konstruktion. Problem som kan uppstå är dock att dimensionerna ibland väljs så 
små att det kan bli svårt att få plats med både erosionsskydd och en vattenfåra. 
Detta bör kunna avhjälpas genom att en dimensionering utförs och därmed väljs 

tillräckligt stor spännvidd. Vid Buföringsbäcken kunde arbetet ske helt i torrhet, 
vilket underlättar anläggandet och är att föredra, även om det inte är praktiskt 
möjligt överallt.  

Figur 37, sid 55, visar Buföringsbäcken på våren efter anläggandet. 

Erosionsskyddet är kvar, notera att fundamenten är helt skyddade både framifrån 

och längs kanterna. Vattendraget smalnas inte heller av vid bron, utan 
vattenbredden är ungefär densamma före som efter, vilket är att föredra.  

 

5.4 Erosion och erosionsskydd 

Av Vidseltrummorna, kapitel 4.6.1, Fallstudier, kan konstateras att otillräckligt 
erosionsskydd, dåligt bottenmaterial och för högt grundlagda fundament är 
starkt bidragande orsaker till erosionsproblem. Hänsyn har inte heller tagits till 
vattendragets bredd vid projektering, utan vattnet tillåts strömma kring 

fundamenten.  

De största erosionsproblemen för valvbågens grundläggning uppstår vid inloppet 
och därefter längs kanterna på fundamenten. Erosionen kan även förvärras av att 

vattendraget smalnas av p.g.a att valvbågsdimensionen är för liten eller om 
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trumman sticker ut en bit från vägbanken. Därför bör detta undvikas vid 
projektering och inte minst anläggande.   

Utformningen av erosionsskyddet är viktig för att det ska ha en funktion. Det 

erosionssäkra materialet, som väljs efter de befintliga dimensioneringsreglerna i 
TK Geo, bör täcka betongfundamenten längs hela konstruktionen. Tjockleken 
på erosionsskyddet är också styrt av TK Geo, (se Tabell 1, kapitel 3.3, 

Erosionsskydd), vilket ger hur långt ner fundamenten måste vara nedgrävda. 
Förslagsritning finns i kapitel 6.4, Dimensionering erosionsskydd. 

Rent beständighetsmässigt är ett erosionsskydd som utgörs av krossmaterial att 
föredra framför ett erosionsskydd av rundat material. Eftersom anläggandet av 

valvbågar i första hand är en miljöåtgärd så bör även hänsyn tas till andra saker 
som t.ex. att fisken kan ta skada om bottenmaterialet är skarpkantat. Ett förslag 
är att erosionsskydda med krossmaterial och sedan ha ett rundat material ovanpå 
detta. Ytterligare ett alternativ är att gå upp i storlek på naturmaterialet och 

använda det som erosionsskydd. Vilket man väljer här bör bero på de lokala 
förutsättningarna. I vissa fall är det kanske inte heller möjligt att lägga ett rundat 
material, på grund av t.ex. platsbrist, vilket i så fall är en kompromiss som får 

göras.  

Vattenhastigheten bör inte ökas vid passagen, alltså ska valvbågen vara bredare 
än, eller lika bred som, vattendraget vi medelhög vattenföring. 

 

5.5 Tjäle 

Tjäle kan ge en lyftning av hela valvbågen och ovanliggande massor, vilket leder 
till ojämn väg och dessutom en sämre hållbarhet för konstruktionen.  

Tjälsäkring bör därför ske antingen genom att en tjock trumbädd anläggs eller 

med isolering. Ett rimligt antagande är att de regler som finns för cirkulära 
trummor kan modifieras och användas för valvbågskonstruktionen.  

Det mått varifrån ”d” beräknas i kapitel 4.12, Tjälskydd, borde vara lägre än 

0,4Di. Detta eftersom det är lågvattenflöden under tjälperioden och i en 
valvbåge kommer vattennivån bli lägre än i en cirkulär trumma. Vi anser därför 
att måttet bör utgå från botten av vattendraget och antar att någon isolerande 
effekt från vattnet i trumman ej förekommer.  
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För utbredning i tvärled ska måttet räknas från överkant av erosionsskyddet, se 
tvärsektionen i Figur 45. 

Enligt kapitel 5.3.9.2 i VVK Väg (VV 2009:120) kan tjälskydd anordnas med 

isoleringsskivor istället för att anlägga en tjock trumbädd. Detta är även 
tillämpbart för valvbågar med betongfundament. 

För cirkulära trummor kan trumbäddens tjocklek reduceras där fyllningshöjden 

överstiger två meter, enligt 5.3.9.2 i (VV 2009:120). Detta bör dock inte gälla 
valvbågar då fundamenten ej samverkar, vilket ger en risk för ojämna sättningar 
som kan göra konstruktionen ostadig. Trumbäddens tjocklek skall därför vara 
konstant längs hela konstruktionen, se ritning i kapitel 6.5, Dimensionering 

tjälskydd. 

Utspetsning mot vägkonstruktionen bör utföras på samma sätt för 
valvbågskonstruktion som för cirkulära trummor. 

 

5.6 Hydraulisk dimensionering 

Dämningskontrollen som gjorts visar på att en valvbåge har en dämmande effekt 
som är runt 30% större än för en cirkulär trumma. Detta beroende på ett 
antagande om medelråhet som ger ett Mannings tal som är nästan hälften så litet 

som för en cirkulär trumma, vilket orsakar turbulens som i sin tur orsakar vad 
högre erosionspotential. Det kan alltså konstateras att en valvbåge med samma 
tvärsnittsarea som en cirkulär trumma inte klarar att avbörda ett lika högt flöde. 

Detta styrks av Mannings formel som visar att om M halveras så halveras även 
flödet. Figur 42 visar denna skillnad utifrån några olika M-värden. En valvbåge 
måste med andra ord ha en våtarea som är större än för en cirkulär trumma. 

Vid dimensionering av valvbågens bredd har två olika förslag på tillvägagångssätt 

föreslagits. Det ena är att multiplicera vattendragets bredd med 1,2, och det 
andra att oavsett bredd lägga på 0,5 meter. Figur 44 visar att val av metod för 
dimensionsökning får mindre betydelse ju närmre två meter valvbågen blir. 

Då det krävs utrymme för att ordentlig grundläggning ska vara möjlig att utföra 
bör det ställas krav på minimidimensioner för valvbågar, likt de som redan finns 
för cirkulära trummor. Att valvbågen inte får bli för smal beror inte enbart på att 
tvärsnittsarean ska klara aktuellt flöde utan en rad andra faktorer så som att 

konstruktionen inte ska smalna av vattendraget vid medelvattenföring, ett 
erosionsskydd på minst 0,5 m som ska kunna anläggas och skarven mellan 
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fundament och valv bör ligga 0,2 m ovanför medelvattennivån. Utöver detta 
bidrar även betongfundamenten med en viss minskning av den totala bredden 
då dessa är bredare än valvet. Lämpligt mått för en valvbåge anses vara 1600 

mm. Detta för att det ska vara möjligt att anlägga den på ett bra sätt samtidigt 
som det i flera fall visat sig att man bör gå upp en dimension då kapaciteten 
överskattats vid anläggning. 

Eftersom en valvbåge behöver vara bred för att kunna behålla det befintliga 
vattendraget samt kunna anläggas på ett bra sätt, kommer bredden i det flesta fall 
vara det som blir dimensionerande för konstruktionen. Dock måste även arean 
kontrolleras då materialet i en valvbåge är råare än i en cirkulär trumma vilket 

betyder att våtarean måste vara större för att samma flöde ska kunna uppnås. Här 
kan alternativa lösningar som den beskriven i kapitel 5.9, Övrig design, vara 
användbara. 

 

5.7 Skador på valvbågarna 

De skador som uppstått i det plastmaterial som täcker valvbågarna minskar 
livslängden för konstruktionen. Denna aspekt är troligtvis minst lika viktig som 
grundläggningen för trummans totala hållbarhet, och även om detta är något 

som inte fokuseras på i denna rapport så bör det problemet finnas i åtanke. En 
skadad valvbåge blir troligtvis en mycket dyrare konstruktion, om den måste 
lagas eller helt läggas om efter några år på grund av felaktigt hanterande.  

 

5.8 Miljöanpassning 

Förutom åtgärderna för hållbarheten hos valvbågen ska också hänsyn tas till 
miljöaspekten. 

Som tidigare nämnts är det önskvärt att använda ett material utan skarpa kanter 
som ytmaterial i trumman, eftersom det har registrerats skador på lekande fisk 
där man misstänkt att vassa stenar kan vara upphovet. Att återanvända det 
material som låg i bäcken före ombyggnad är dock inte alltid att föredra, 

eftersom det kan vara erosionskänsligt. Det viktiga är alltså inte att det är 

”naturligt”, utan att det inte har skarpa kanter.  

Då konstruktionen behöver någon form av erosionsskydd för att vara beständig 

mot det flödande vattnet har vi i denna rapport valt att föreslå ett rundat 
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material ovanpå det skarpkantade, trots att detta är ett både dyrare och mer 
komplicerat alternativ än att använda enbart kross. Detta då anläggning av 
valvbågar i första hand är en miljöåtgärd och ej bör anläggas med ett 

bottenmaterial som skulle kunna vara skadligt för fisken.  

I övrigt bör miljön inuti valvbågen efterlikna det omgivande vattendraget i så 
stor utsträckning som möjligt. Hänsyn ska därmed tas till om det finns mycket 

hinder i form av t.ex. sten i det naturliga vattendraget, och en botten med 
liknande egenskaper ska då anläggas. Viktigt att tänka på är dock att om mycket 
stor sten läggs i valvbågen kommer genomflödesarean att minska drastiskt, vilket 
bör finnas i åtanke vid projekteringen. Däremot minskars också 

vattenhastigheten genom att placera större stenar i vattendraget, vilket är positivt 
för fiskvandringen.  

Lutningen på trumman bör inte skilja sig nämnvärt från vattendragets lutning, 
eftersom en för svag lutning kommer medföra att vattnet rinner väldigt långsamt 

och en för brant lutning ger höga vattenhastigheter, med bland annat ökad 
erosion som resultat. 
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5.9 Övrig design 

Ett problem som kan uppstå vid låga vägbankar är att valvbågskonstruktionen 
blir för hög, eftersom det finns krav på minimihöjd av vägbanken ovan 

valvbågens hjässa. Det finns då lägre valv, som inte är halvcirkelformade, utan 
med en form som snarare påminner om en ellips. Broar konstrueras emellanåt på 
detta sätt, och samma typ bör därför kunna användas för mindre konstruktioner, 
en tvärsektion ses i Figur 46. 

 

Figur 46 Elliptisk valvbåge med översvämningstrumma. 

 

Eftersom valvbågens bredd i första hand ska dimensioneras efter normalflöde, 
kan det vid platsbrist i höjdled anläggas en cirkulär översvämningstrumma en bit 
snett ovan valvbågen. På detta sätt slipper man höja vägbanan, vilket annars hade 

varit alternativet för att klara högvattenflöde. 

Som sågs i Figur 10 hade den nylagda trumman lagts för högt och troligtvis med 
ett erosionskänsligt material nedströms. Att använda prefabricerad botten med 
hinder är en idé som skulle göra att de hastighetsreducerande åtgärderna löses. 

Problemet är dock att det lätt uppstår stalp vid utloppet, vilket är en av de saker 

som vill undvikas från första början då byte sker från en cirkulär trumma till en 
som ska motverka vandringshinder. Av denna anledning är en lösning med fast 
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botten svår att få till. Genom att ha en öppen botten blir materialtransporten 
mer jämn och bäckbotten blir kontinuerlig. 

 

5.10 Kostnader 

Kostnaderna för att anlägga en valvbåge är relativt höga. I viss mån går det 
sannolikt att sänka kostnaderna när entreprenörerna vant sig vid konstruktionen, 
men man kommer troligtvis inte ifrån att det är en mer komplicerat och 

tidskrävande typ av trumma än de cirkulära. 

En förutsättning för att minska anläggningstiden är att det finns tydliga riktlinjer, 
specifika för valvbågskonstruktionen, att tillgå för den som ska bygga. 

Exempelvis kan en ritning och en kort utförandebeskrivning finnas med i 
bygghandlingen.  
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6 FÖRSLAG 

DIMENSIONERINGSANVISNINGAR 

För att underlätta projektering av valvbågar som är mindre än två meter har 
dimensioneringsförslag tagits fram. Förhoppningen är att dessa ska kunna användas i 
Trafikverkets regelverk. 

 

6.1 Uppdatering av regelverk 

För att framtida projektering och anläggning av valvbågar ska utföras med 
hänsyn till konstruktionstypens speciella krav är det nödvändigt att tydligare 

krav och råd inarbetas i Trafikverkets regelverk. 

Efter diskussion med Peter Dittlau, 11 mars 2011, kom vi fram till att de nya 
uppdateringarna av TRVK och TRVR i maj 2011 borde innehålla vissa 

kompletteringar angående valvbågar. Kapitlen om ”miljöanpassning av trumma” 
kommer därför att få vissa tillägg grundade på detta arbete. TRVK Väg som 
tidigare endast beskrivit miljökrav kompletteras med kravet att: 

”Vid grundläggning av valvformad trumma ska risken för erosion beaktas. Det 

naturliga bottenmaterialet ska inte vara erosionskänsligt utan fungera som ett 
erosionsskydd för grundläggningen” 

Uppdateringarna i TRVR Väg kommer att innehålla b.la en principskiss på 

utformning av valvformad trumma. 
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Då ytterligare uppdateringar kommer att behövas har vi i detta kapitel beskrivit 
dimensionering för area- och breddmått, erosionsskydd samt tjälskydd för en 
valvbågskonstruktion. Det har även arbetats fram typsektioner och en arbetsgång 

för anläggningsarbetet. Vår förhoppning är att delar av förslagen ska kunna 
användas och lyftas in i nya uppdateringar av regelverken i framtiden. 

 

6.2 Förslag till hydraulisk dimensionering 

Två saker bör beaktas vid dimensionering, valvbågens bredd och dess våtarea. 
Bredden är viktig för att inte få ett avsmalnat vattendrag och våtarean för att 
klara av ett 50-årsflöde. Nedan följer beskrivning av hur detta kan göras. 

Valvbågar ska utformas så att innerdiametern ej understiger 1600 mm. 

6.2.1 Hydrauliska beräkningar för valvbågens bredd 

Utifrån beräkningarna gjorda med Mannings formel i kapitel 4.13, Hydrauliska 
beräkningar, kan ses hur brett vattendraget kommer att bli för ett visst flöde. 

Detta förutsätter då att bredd/höjdförhållandet för den grävda valvbågen 
kommer inom intervallet 0,5 ≤ b/h ≤ 2. Det är även viktigt att välja ett värde 
för Mannings tal som verkligen stämmer. Detta bör göras utifrån hur den 
naturliga bäcken ser ut, eftersom den ska efterliknas i trumman. Ligger det t.ex. 

mycket stora stenar i bäcken bör det finnas även i valvbågen, och genast fås 
högre friktion, och därmed lägre M-värde. 

Riktlinjer för naturliga vattendrag finns i Vassdragshåndboka  (Norges vassdrags- 

og energidirektorat, 1998), här ges några värden i Tabell 7, fler återfinns i Bilaga 
A.  

Tabell 7 M-värden för några olika kanaler och vattendrag 

Maskingrävda kanaler   

Räta och 
jämna 
jordkanaler 

ren, nygrävd 50-56-63 

ren, eroderad 40-45-56 

grus, jämn, ren 33-40-45 

med kort gräs 30-37-45 

Naturliga vattendrag   

Räta, rena, utan ojämnheter, 
med full vattenföring 

30-33-40 

  

Samma men mer sten  25-29-40 



 FÖRSLAG DIMENSIONERINGSANVISNINGAR 

 

  65 

Utifrån flödesuppgifter från SMHI avgörs hur brett vattendraget borde bli. 
Vattendraget ska vara smalare än valvbågens diameter, exakt hur mycket är dock 
svårt att avgöra.  

Bredden beräknas utifrån ett medelflöde, eftersom vattenytan då inte beräknas 
gå över fundamentens kant, se Figur 45. Beräkningarna bygger på de som 
utfördes i kapitel 4.13, Hydrauliska beräkningar, med en pålagd faktor av 0,5 

meter alternativt multiplicering med 1,2. 

För dimensionering har diagram tagits fram då lutningen är 1% och M-värden 
varier mellan 33 och 56. Figur 47 visar bredden då 0,5 meter adderats och Figur 
48 visar bredden då den multiplicerats med 1,2. 

 

 

Figur 47 Dimensionerande bredd då 0,5meter adderas. 
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Figur 48 Dimensionerande bredd på valvbåge då bredden multipliceras med 1,2. 

 

Vid en jämförelse mellan de två olika sätten att räkna, föreslår vi att man 
använder det som ökar spännvidden mest, dvs att öka bredden med 0,5 meter 
utifrån vattendraget. Anledningen är att ju bredare valvbåge, desto mindre är 

risken att den påverkas negativt av höga flöden och erosion.  

Spännvidden, Bd, för en valvbåge kan därmed uttryckas som 

 

där Bk är den bredd som beräknats i kapitel 4.13, Hydrauliska beräkningar. 
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Beräkningsgång 

När bredden för valvbågen ska bestämmas är det enklaste sättet att plotta olika 
flöden mot den dimensionerande bredden, som i detta fall är Bk och sedan läsa 

av diagrammet för det aktuella värdet. 

1. Antag en geometri på botten i valvbågen, som efterliknar vattendraget 
med avseende på höjd och bredd.  

2. Beräkna hydrauliska radien, R. 
3. Lutning, S, och råhet antas utifrån givna förutsättnignar. 
4. Beräkna flödet med Mannings formel: 

 

 

 

U  vattnets medelhastighet [m3/s] 

S  valvbågens lutning [m] 

M  Mannings tal, se Bilaga A eller Tabell 7 

R  A/P [m] 

A  valvbågens tvärsnittsarea, som upptas av vatten [m2] 

P  våta parametern [m] 

5. Beräkna vilken bredd vattendraget får vid ytan, utifrån de geometriska 

antagandena och öka detta värde med 0,5 m. Detta värde är Bd, den 
dimensionerande bredden. 

6. Plotta Bd som en funktion av flödet Q. Diagrammet kan sedan avläsas 
för att få ut den bredden som krävs beroende på flöde och de övrigt 

antagna förutsättningarna.  
 
 

6.2.2 Hydraulisk dimensionering för valvbågens area 

Dimensioneringsförutsättningar 

1. Flödet som dimensionering ska utgå från är HHQ50  

2. Arean kan ökas genom att man använder högre betongfundament. 

3. Minsta täckning på valvbågen måste vara 0,7 m upp till toppen på 

överbyggnaden. 

4. I övrigt gäller ”4.5.1 Dimensioneringsförutsättningar” i Hydraulisk 

dimensionering.  
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Beräkningsgång 

För att beräkna den area som valvbågskonstruktionen kräver, beroende på 
flödet, så utgår man från Mannings formel.  Beräkningen är itererande, eftersom 
man måste anta en area för att få ut en medelhastighet. Ofta är medelhastigheten 

på vattendraget det som styr designen av valvbågen. Beräkningarna görs med 
fördel i ett enkelt beräkningsprogram, som t.ex. Excel.  

1. Mannings formel  

 

 

 

U  vattnets medelhastighet [m3/s] 

S  valvbågens lutning [m] 

M  Mannings tal, se Bilaga A eller Tabell 7 

R  A/P [m] 

A  valvbågens tvärsnittsarea, som upptas av vatten [m2] 

P  våta perimetern [m] 

 
2. Följande förhållande gäller även 

 

 

 
3. Antag ett tvärsnitt, beräkna utifrån detta arean (A) och våta perimetern 

(P). 

 

4. Antag en lutning på valvbågen, ta hänsyn till vattendragets ursprungliga 

lutning. 

 

5. Antag ett M-värde, utifrån vilket material som ska placeras inne 

valvbågen se Tabell 7 eller Bilaga A.  

 

6. Beräkna ett flöde med Mannings formel. Om detta flöde är lika med, 

eller större HHQ50 så är arean tillräcklig, annars får någon av 

parametrarna ändras.  
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6.3 Anläggningsanvisningar 

För att få betongfundament att vara tillräckligt stabila följer här en beskrivning 
för tillvägagångssättet då en valvbåge anläggs. 

1. Schakta ur befintligt material för att lägga en tjock trumbädd eller 
isoleringsskivor, som motverkar tjäle enligt VVK Väg 5.3.9.2 och AMA 
Anläggning CEC 14 alternativt DBG112. 

2. Sätt fundamenten på plats, börja fylla upp med föreskrivet material på 

båda sidor om fundamenten, jämt fördelat så att ingen förskjutning sker. 

Packa materialet enligt AMA tabell CE4. Fyll ska ske nästan ända upp till 
överkant fundament på insidan och hela vägen upp på yttersidan. 

3. Schakta ut en fåra för vattendraget, men se till att erosionsskyddet inte 
blir för tunt, utan följer reglerna i TK Geo. 

4. Lägg ut ett material som inte har skarpa kanter som skyddslager ovanpå 
den kross som använts inne i valvbågen. 

5. Montera valvet. Fyll med material kring trumman enligt tillverkares 
föreskrifter. 

6. Erosionsskydda slänt samt området kring in- respektive utlopp enligt 
Figur 49.  

 
 

6.4 Dimensionering erosionsskydd 

Erosionsskydd ska utföras enligt TK Geo, med de materialkrav som ställs och 
som redovisats tidigare i rapporten. I Figur 49 ses en tvärsektion med mått och 
beskrivning för erosionsskydd av både slänt och fundament. Det är viktigt att 
fundamenten grävs ned och sedan skyddas mot vattenyta vid medelflöde. I 

enlighet med bronormer så ska vattenytan vid normalhög vattenföring befinna 
sig på bestämt avstånd från skarven mellan betongfundament och plåtvalv, för att 
undvika korrosion. För valvbågar antas det vara tillräckligt med en höjdskillnad 
på 0,2 m. Minsta tjocklek för erosionsskydd är 0,5 m, vilket innebär att 

betongfundaments höjd, H, kommer att bli 0,7 m plus vattendragets djup.  
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Figur 49 Tvärsektion för erosionsskydd av valvbåge. 

 

Erosionskyddet ska sträcka sig 3 meter bortanför trumman i enlighet med TK 
Geo. En längdsektion av valvbågen och dess erosionsskydd visas i Figur 50. 

 

 

Figur 50 Erosionsskydd ska fortsätta 3 m efter valvbåge, och 0,3 m ovanför HHW. 
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Om ett dike ansluter till vattendraget precis före inloppet till valvbågen måste 
även dessa slänter erosionsskyddas. Erosionsskyddet för diket anpassas beroende 
på hur erosionskänslig jord det är. Vid hög känslighet ska erosionsskyddet gå så 

långt att dikesnivån ligger över HHW i vattendraget, vilket markeras med ett 
”L” i Figur 51. 

 

 

Figur 51 Erosionsskydd för anslutande dike vid valvbåge, L beror av lokala förhållanden, 

se text ovan. 
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6.5 Dimensionering tjälskydd 

Regler för tjälskydd under en valvbåge liknar de som finns för cirkulära 
trummor, t.ex. gäller de mått som finns i VVK Väg för djupet på tjälskydd. Det 

som ändrats är varifrån måtten på den isolerande effekten av jordmaterialet 
startar, vilket för en valvbåge är vid botten på vattendraget, se Figur 52. 

 

 

Figur 52 Tvärsektion för tjälskydd med tjock trumbädd. 

 

En annan förändring är att tjockleken på tjälskyddet inte tillåts halveras under 
vägbanken. Anledningen är att valvbågskonstruktionen anses vara mindre stabil 

då den inte är sammanhållen i underkant. Däremot behöver inte valvbågen ha 
en trumbädd av finare material, utan kan ställas direkt på tjälskyddet, eftersom 
betong inte är känsligt för nötning på samma sätt som en plast eller plåt, se Figur 
52 och  Figur 53. Isoleringen bör även fortsätta en meter utanför valvbågen, 

vilket syns i Figur 54.  
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Figur 53 Tvärsektion och längdsektion för tjälskydd med isolering. 

 
 

 
Figur 54 Längdsektion för isolering, med trumbädd eller skivor, under valvbåge. 
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7 DISKUSSION 

Baserat på analysen och dimensioneringsförslagen diskuteras de oklarheter som finns och 
hur vidare studier skulle kunna bedrivas. 

 

7.1 Utformning av valvbågar 

Att det tidigare har saknats underlag för projektering och utförande av valvbågar 
med en spännvidd mindre än 2 meter har lett till lösningar med varierande 
resultat som följd. 

När en trumma ska ersättas av en valvbåge räcker det inte med att samma 
våtarea används utan det krävs projektering där hänsyn till flödesberäkningar och 
grundläggning tas. Detta är extra viktigt innan valvbågskonstruktionen har blivit 

ett vanligt inslag i arbetet för såväl konsulter som entreprenörer. 

Däremot bör man ha ett bra underlag i Trafikverkets regelverk, som lätt ska 
kunna användas för att lyckas med en enkel projektering. Av denna anledning, 
och att det är svårt att få till små valvbågar enligt denna rapports 

rekommendationer, bör ett minimimått för valvbågar antas. Detta mått bör 
förslagsvis ligga kring 1600 mm. Att ha ett minsta mått leder troligtvis till att 
färre vattendrag avsmalnas, utan de kan istället behålla sin bredd genom 
valvbågen, vilket är positivt för vattenhastighet och erosion. 

Då vägbanken är låg och en cirkulär trumma blir för hög, kan ett elliptiskt valv 
byggas, alternativt eller i kombination, kan även cirkulära 
översvämningstrummor anläggas i vägbanken.  
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Valvbågar med plåtfundament tillgodoser inte kraven för en konstruktion i 
vatten, med avseende på erosionsskydd, och bör därför inte användas som 
permanent lösning för fiskevandringhinder.  

Platsbesöken vid valvbågsbron (Buföringsbäcken) och de mindre valvbågarna 
(bl.a. Vidsel och Julträsk) visade på en stor skillnad på anläggandet och hur väl 
genomfört det var. Om skillnaden beror på att bron faktiskt var projekterad och 

utsatt för större kontroll under byggtiden, eller om det helt enkelt är svårt att få 
valvbågar i små dimensioner att utföras på samma sätt som broar är oklart. 
Kanske är det en kombination, men riktlinjer för projekteringen och 
anläggandet påverkar förhoppningsvis enbart slutresultatet i positiv riktning.   

 

7.2 Erosion och tjäle 

Det är tydligt att erosion spelar en stor roll för valvbågarnas långsiktiga 
hållbarhet. Av denna anledning ska alltid erosionsskydd anläggas, i enlighet med 

de regler som presenterats i denna rapport, och som i mångt och mycket 
återfinns i TK Geo. 

Hur tjälskydd för valvbågar har utförts tidigare är oklart, men att det bör utföras 
enligt rekommendationer i denna rapport samt regler i Trafikverkets regelverk 

står dock klart.  

 

7.3 Överdimensionering  

Platsbesök vid valvbågarna visar att de flesta inte är anlagda enligt de förslag som 
tagits fram i den här rapporten. Trots detta sågs inga större problem med 
konstruktionen eller grundläggningen efter en betydligt lugnare vårflod 2011 än 
året dessförinnan. För normala flöden är det med största sannolikhet en 

överdimensionerad konstruktion om anläggandet utförs enligt alla regler. Det är 
dock vid höga flöden som det kommer till nytta att ordentligt erosionsskydd 
lagts, vilket de två årens helt olika vårfloder visar.  

Det slutar alltså i en kostnadsfråga, vill Trafikverket ta den extra kostnad det 

innebär att utföra valvbågar enligt konstens alla regler, eller är det i vissa fall ett 
bättre alternativ att chansa på att det håller? Det är troligtvis en bedömning som 
måste göras från fall till fall.  
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Som extra säkerhet är alternativet att anlägga översvämningstrummor ett relativt 
billigt och bra sätt att klara höga flöden under snösmältningen. Då schakten 
redan finns är det inte så mycket extraarbete utan tillkommande är 

materialkostnaden för den extra trumman. Valvbågen kan då dimensioneras och 
anläggas för att fungera bra som fiskpassage vid medelvattenflöde, medan 
högvattenflöden delvis tas genom översvämningstrummor. Detta förutsätter 

dock att erosionsskyddet är så pass väldimensionerat att valvbågen står kvar 
under höga flöden. 

 

7.4 Hydrauliska beräkningar 

När hydrauliska beräkningar görs med Mannings formel har man relativt god 
utgångspunkt eftersom valvbågens botten kan utformas efter önskemål i fråga 
om bland annat geometri, lutning och bottenmaterial. Vid själva anläggandet är 
det dock inte säkert att utförandet blir precis projektören tänkt. Annat material 

kan användas, tänkt lutning kanske inte är möjlig att få till och geometrin blir 
inte som den teoretiska. Dessutom kan vattenflöden variera och bli både lägre, 
men än värre, mycket högre än vad som projekterats för.  

Vi har valt att använda Mannings formel även då formen hos en valvbåge inte 

överensstämmer med en kanal, detta eftersom valvbågen aldrig antas vara fylld 
och därmed inte trycksatt vid något flöde. Mannings formel bör därför kunna ge 
en fingervisning om dimensionering av valvbågar. 

 

7.5 Bottenmaterial 

De passager som anläggs med valvbågar utgör ofta endast en bråkdel av ett 
vattendrag och skall fungera som en väg där djur kan förflytta sig genom 

vägbanken. Detta borde innebära att utseendet på botten är av mindre betydelse 
och det viktiga är istället att vandringshinder ej skapas. Påståendet att fisk kan ta 
skada av krossmaterial i botten har inte kunnat beläggas med säkerhet, det vore 
intressent med fler undersökningar kring detta.  

Uttrycket ”naturligt material” som förekommer i de flesta dokument där 

valvbågar behandlas är problematisk då någon definition av vad detta egentligen 
är ej existerar. Vi har valt att tolka detta som att befintlig bäckbotten i möjligaste 

mån ska efterliknas och framförallt att ett skarpkantat material inte ska användas. 
Vad tidigare författare dock menat är osäkert, och troligtvis har det tolkats som 



 DISKUSSION 

 

  77 

att material från området ska användas, vilket inte alltid varit tillräckligt som 
erosionsskydd. 

 

7.6 Informationsspridning 

Det som kommit fram i denna rapport bör naturligtvis spridas till berörda 
grupper och intressenter. Dessa är i första hand projektledare inom Investering 
och Drift på Trafikverket, men även entreprenörer och konsulter inom 

vägbyggnad.  

Genom att få med en del av de slutsatser som presenterats i denna rapport i 
Trafikverkets regelverk blir det tydligare hur valvbågskonstruktionen ska 

projekteras och förhoppningsvis även anläggas.  

 

7.7 Vidare undersökningar 

För att i framtiden kunna förbättra och tydliggöra anläggandet av valvbågar 

krävs ytterligare undersökningar och framförallt mer rutin. Förslag på frågor som 
bör undersökas för att underlätta detta är:  

 Kan ett skarpkantat krossmaterial skada fisken eller skulle detta kunna 

användas som bottenmaterial vid anläggning av valvbågar? Vad menas 
med ”Naturligt material”? 

 Finns det andra, mer fördelaktiga, metoder för att förhindra 

vandringshinder? Både utifrån miljöteknisk men också ekonomisk 

synvinkel. 

 TRVK Väg nämner att särskilda torrpassager krävs vid miljöanpassning 

på platser där utter förväntas passera. Detta bör undersökas då uttern är 
simkunnig. 

 Hur höga fundament kan byggas? Var i ligger begränsningarna för dessa?  

 Hur sprids informationen om tillvägagångssätt till de som anlägger 

valvbågen? 
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8 SLUTSATSER 

Nedan följer en punktvis uppställning av de viktigaste slutsatserna som gjorts i 
denna rapport. 

- Projektering av valvbågar behövs i någon form, även då de har en 

spännvidd mindre än två meter.  
 

- Det krävs underlag för projektering och anläggning av valvbågar. 
 

- Valvbågen måste erosionsskyddas, längs fundamenten och vid in- och 
utlopp. 
 

- Erosionsskyddet för betongfundamenten ska göras enligt beskrivning i 
TK Geo. 

 

- Valvbågar som har plåtfundament bör inte användas. 

 

- Omkringliggande slänt ska erosionsskyddas tre meter utanför själva 

valvbågen och 0,3 meter ovanför HHW.  
 

- Valvbågskonstruktionen ska tjälskyddas. 

 

- Vattendraget ska inte smalnas av vid valvbågen, viktigt att tänka på vid 

projektering är att både fundament och erosionsskydd kommer att ta 

upp plats inne i valvbågen. 
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- Botten i valvbågen bör efterlikna omgivande vattendrag, när det 
kommer till typ av material och stenstorlek. 

 

- Information måste spridas till konsulter, entreprenörer och berörda inom 

Trafikverket. 
 

- Det är svårt att anlägga små valvbågar på ett korrekt sätt och ett 

minimimått på 1600 bör antas. 
 

- Översvämningstrummor är ett bra komplement till konstruktionen. 
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Bilaga A 

 

Källa: Norges vassdrags- og energidirektorat, 1998 


