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Förord 
 
Ett stort varmt tack till alla som bidragit till innehållet i denna rapport! Jag tänker på mina 
handledare för examensarbetet på WSP, Jonas Invall och Stefan Johansson, men även på 
mark- och VA-projektör Per Rendahl och ballastspecialist Magnus Hedlund. Ett särskilt tack 
till vägprojektör Thomas Lindbäck som lagt ned mycket tid och engagemang i faktainnehållet 
i rapporten och tack även till vägprojektör Magnus Gunnarsson och geotekniker Tobias 
Lundström för era synpunkter. Jag vill också rikta min uppskattning till Martin Lindmark som 
med handledning vid Luleå Tekniska Universitet likaväl som med intressanta och givande 
lektioner bidragit till att mitt eget personliga intresse för rapportinnehållet växt och fördjupats 
under utbildningstiden vid det tvååriga Samhällsbyggnadsprogrammet med högskoleexamen. 

Maria Berglund, 2013-06-13. 

  



 
 
 
 

ii 
 

Sammanfattning 
 
Avsikten med den här rapporten var dels att lära mig mer om utformning av vägkroppar samt 
avbördning av dagvatten och vattendrag intill för att på så sätt kunna bidra till utveckling av 
vägbyggande. Intresset för detta har väckts sedan rikliga nederbördsmängder ställde till 
översvämningsproblem vid E4:an i Västerbotten hösten 2012. Målet var att ta reda hur 
nederbördsmängderna förväntas bli i framtiden och komma fram till förslag på bästa möjliga 
vägkroppsutformning efter dessa förutsättningar. Problemformulering: 

1) Hur ser en normalsektion av vägkropp ut när det gäller lagertjocklekar och 
materialtyper? Vilka tekniker används idag för bortledning av vatten från vägkroppen? 

2) Vilka utgångspunkter används idag vid vägutformning när det gäller 
nederbördsmängder och vilka är de förväntade förändringarna av nederbörd i Sverige?  

3) Hur skulle en vägkropp med tillhörande vattenavledning behöva se ut med de 
förväntade klimatförändringarna? Behöver även vägens underbyggnad förändras? 

En normalsektion beskriver den generella uppbyggnaden av en väg i genomskärning längs 
hela den projekterade sträckan. I rapporten används en normalsektion för en del av E4:an i 
Luleå kommun. Den består från ytan räknat av slitlager av asfalt, bindlager, bundet bärlager, 
obundet bärlager och förstärkningslager. Detta kallas också vägens överbyggnad. Den 
naturliga markens yta kallas terrassyta, på vilken vägkroppen anläggs. Det är längsgående 
diken, korsande vägtrummor alternativt ledningar nedgrävda i marken som normalt används 
för bortledning av vatten vid vägar. Ledningar i mark är brukligt inne i samhällen eller där det 
finns lite med plats.  

Statistik över nederbördsmängder från SMHI används som grund för dimensionerande 
värden. Redan idag tas hänsyn till klimatförändringarna genom att en klimatfaktor 
multipliceras till övriga dimensionerande värden. Den typ av förändring som förväntas i 
Sverige t o m år 2100 är ökad nederbörd med 5-30 % och dessutom fler skyfall.  

Fokus i rapporten har varit på hur extrema vattenflöden tas om hand intill vägar. Forskning 
fortgår, utvecklingen av klimatet följs upp och styrdokument uppdateras kontinuerligt. I 
samtal med personer från olika yrkesgrupper har det visat sig att marken vid sidan av 
vägkroppen kan vara mer väsentlig att hålla uppsikt över än att hitta en ny slags 
normalsektion. De flesta nämner fungerande diken och vägtrummor som det viktigaste. 
Tänkbara klimatscenarion kan visas i datamodeller i simuleringsprogram. Dessa scenarion är 
inte detsamma som verkligheten men tas ändå med i beräkningar vid dimensionering. Vägens 
underbyggnad har inte så stor betydelse för själva vattenavledningen. Däremot kan de 
avledningsmetoder som används idag dimensioneras upp alternativt förstärkas i kombination 
med varandra, även med pumpstation som pumpar vidare vatten eller med magasin som 
fördröjer vatten per tidsenhet. Avverkning vid sidan av vägen kan göra att vatten i snabbare 
takt avrinner mot en väg. Detta är ett känt problem som lyfts fram under arbetets gång. 
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Förklaringar 
 
Avrinning – det samlade vattenflödet från ett område i naturen. (SMHI, 2013)  

Dagvatten – tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som avrinner på markyta, tak och 
andra konstruktioner. (Terminologicentrum, TNC, 1995) 

Dränerande – Dränering av vatten innebär att leda bort vatten från konstruktioner som vägar 
och hus. 

Fördröjningsmagasin - ett magasin som byggs intill stora regnvattenanläggningar. I 
magasinet kan regnvattnet där fördröjas per tidsenhet innan det avrinner. 

Infiltrerande – Vatten kan infiltreras i marken. Det innebär att det sjunker nedåt genom 
jordlagren. Detta sker snabbare i grovkorniga jordar än i finkorniga. 

Kapillär sugkraft – företeelse inom fysik. Vatten tar sig högre upp i ”långsmala rör” och 
stannar kvar. Ju mindre diameter på en cylinder desto större kapillär sugning. Om ett sugrör 
sätts ned i ett vattenglas kommer vattennivån bli högre inuti sugröret på grund av kapillär 
sugkraft. Detta är viktigt att ta hänsyn till särskilt i finkorniga jordarter i utrymmet mellan 
jordkornen. Vatten kan ”sugas” uppåt i jordlagren. 

Markavvattning – juridisk term, används bl.a. i miljöbalken. Innebär funktion för 
bortledning av vatten.  

Naturmark – ”avrinningsområde med liten andel hårdgjorda ytor där avrinning i samband 
med snösmältning från naturmark är dominerande och därmed dimensionerande.” (Vägverket, 
2008, Hydraulisk dimensionering) 

Urban mark – ”avrinningsområden med stor andel hårdgjorda ytor. Dimensionerande 
situation för avrinningsområden i urban miljö är häftiga sommarregn med snabb avrinning” 
(Vägverket, 2008, Hydraulisk dimensionering)  

Normalsektion av en väg – visar den generella uppbyggnaden av en projekterad väg i 
genomskärning med lagertjocklekar och materialsorter beskrivna. Den gäller för hela den 
projekterade sträckan. 

Typsektion av en väg – visar uppbyggnaden av en väg i genomskärning med lagertjocklekar 
och materialsorter vid en viss punkt av projekterad sträcka. Liknar en normalsektion men 
mindre detaljerat beskriven. 

Vattenavledning, vattenavbördning – bortledning av vatten. 

Vattenflöde, vattenföring – den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag. 
(SMHI, 2013)  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
På många delar av vår planet visar sig klimatförändringar. Öknar breder ut sig på vissa ställen 
medan nederbörden ökar dramatiskt på andra. Det finns ett antal teorier vad detta beror på 
men i den här rapporten kommer jag fokusera på vad ökade nederbördsmängder skulle kunna 
innebära för just utformning av vägar.  

Det här vore intressant att ta reda på mer om av flera skäl. Personligen är jag intresserad och 
fascinerad av marken, dess underbyggnad och vilka de bästa förutsättningar är för att kunna 
bygga på den, till exempel hur man anlägger hållbara vägar. Hösten 2012 var det rekordlika 
nederbördsmängder bland annat i närheten av kommunen i södra Norrbotten där jag bor. Till 
exempel drabbades E4:an av ett större avbrott när den totalt översvämmades och stängdes av i 
närheten av Byske i norra Västerbotten, se bild på titelsidan. E4:an är en del av stamvägnätet i 
Sverige och är högprioriterad när det gäller att hålla den öppen för allmänheten. Hög 
framkomlighet är viktig särskilt för räddningstjänst, ambulans och andra utryckningsfordon.  

Vad säger prognoserna om klimatförändringarna? Vilka nederbördsmängder beräknar 
forskare och klimatexperter att det kommer handla om i framtiden? Hur ska vi utforma våra 
vägar såsom den del av E4:an i Byske där regnvattnet orsakade stora problem?  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att lära mig mer om utformning av vägkroppar samt avbördning 
av dagvatten och vattendrag intill. På det sättet kan jag sedan i mitt yrkesliv bidra till 
utveckling av vägbyggande.  
 
Målsättningen har varit att ta reda på prognoser för hur nederbördsmängderna förväntas bli i 
framtiden och att komma fram till ett förslag på bästa möjliga vägkroppsutformning efter 
dessa nya förutsättningar. Arbetet ska vara klart i slutet av april 2013. 

 

1.3 Metod 
Syfte, mål och avgränsning formulerades i ett tidigt skede så tidplanen skulle hålla och så 
rapportskrivningen skulle bli fokuserad på rätt sak redan från början. Arbetet med rapporten 
inleddes med att studera vad som skrivits i ämnet tidigare, till stor del via internet.  

Därefter formulerades frågor till personer med expertkunskaper i olika delområden i ämnet 
och samtal med dessa genomfördes. Frågeunderlaget nedtecknades och kontrollerades med de 
berörda så det blev rätt uttryckt i rapporten vad de menade. 
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Resultatet av samtal och det som framkommit i tidigare studier sammanställdes och 
diskuterades. 

Rapporten lämnades in till universitetet för granskning och justerades efter kritik. 

 

1.4 Avgränsningar 
I den här rapporten har jag endast översiktligt tagit upp hur en väg ska byggas för att tåla 
laster och nötning. Jag har utgått från en normalsektion av en vägkropp och inte tagit upp 
dimensionering och beräkningar särskilt ingående.  

Fokus har istället varit på hur extrema vattenflöden kan tas om hand för att på så sätt förhindra 
översvämningar och behålla den tillgänglighet som vägen är till för. De typer av 
vattenavledning intill vägen som är vanligast förekommande idag har beskrivits och 
diskuterats.  

Klimatsituationen som förutspås om ungefär 50 till 100 år har studerats mer noggrant. Det 
statistikmaterial och de prognoser som har funnits att tillgå när det gäller framtida 
klimatförändringar gäller framförallt från år 1960 till och med år 2100. 

 

2. Resultat 

2.1 Normalsektion av en vägkropp 
När en väg ska anläggas har den i princip samma uppbyggnad typmässigt oavsett var den 
byggs. Den består av en så kallad vägkropp med ditsatt material av olika bestämda 
materialtyper i åtskilda lager. Detta kallas vägens överbyggnad. Därunder bereds den 
naturliga marken, vägens underbyggnad, vars yta kallas terrass. Vägkropparnas uppbyggnad 
varierar genom att lagertjocklekarna och materialval i vardera lager skiftar med vilken typ av 
naturlig mark det är (enligt så kallad geoteknik), vilken nötning och vilka laster den ska tåla. 
Dessutom tas hänsyn till vilka klimatpåfrestningar vägen kommer utsättas för, exempelvis 
vilka nederbördsmängder och vilket tjäldjup det förväntas vara i området. En väg utformas 
vanligtvis för att den ska hålla i 20-40 år. 

En väg i genomskärning beskrivs i projekteringsförfarandet med hjälp av en normalsektion. 
Den visar hur vägen på den aktuella sträckan generellt är uppbyggd med hänsyn till faktorerna 
som nämns ovan. Här följer ett exempel på normalsektion från E4:an, delen Gäddvik-Rutvik 
inför en installation av vägtrumma: 
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Schematisk bild på hur en väg blir till, ur Svevias tidskrift  
”På Väg”, nr 1/2011. 

 

 

 

 

 

Normalsektion, E4:an, delen Gäddvik-Rutvik. Dimensioneringstabellen ovan visar material och lagertjocklek. 
 
 

2.2 Styrdokument och entrepenadform inför vägutformning 
Det är Trafikverket som i styrdokument sätter upp vilka krav respektive råd som en väg sedan 
ska byggas efter. Vid en normal utförandeentreprenad följer entrepenören de ritningar som 
beställaren tillhandahåller. Beställare, som i det här fallet är Trafikverket, brukar ta hjälp av 
konsulter att framställa ritningarna. Däremot har entrepenören möjlighet att själv välja vilken 
teknisk lösning som ska användas om det är en totalentrepenad, förutsatt att dessa 
kravdokument uppfylls. När beställaren tillhandahåller ritningar kan entrepenören ha 
synpunkter på de upprättade ritningarna och ta upp en diskussion med beställaren och 
konsulten om riktigheten i ritningarna. 

 

2.3 Klimatanpassade nederbördsmängder att räkna med 
Vid dimensionering och utformning av vägar ska hänsyn tas till vilken klimatpåverkan de 
förväntas utsättas för under sin livslängd. Hit räknas bland annat vilka nederbördsmängder 
vägen ska tåla utan bli översvämmad alltför ofta. Vid översvämning kan vägen drabbas av 
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skador som försvagar den eller förkortar dess livslängd. Skadorna kan vara mycket 
kostsamma att reparera och i värsta fall kan vägen förstöras helt och hållet, oftast när vattnet 
drar sig tillbaka.  
 

2.3.1 Normalperiod ger dimensionerande flöden 
Det skulle bli väldigt mycket dyrare att anlägga vägar så att de aldrig översvämmas. Istället 
räknar man med att nederbörden med 
vissa bestämda intervall, beräknade på 
hur det varit statistiskt sett, får leda till 
översvämning och dimensionerar 
därefter. Ledningssystem och öppna 
diken dimensioneras för att klara ett 
visst maximalt vattenflöde, ett 
dimensionerande flöde. Sedan tittar man 
på hur ofta ett sådant maximalt flöde 
återkommer. Det kallas 50-årsregn om 
ett visst maximalt flöde från nederbörd 
statistiskt sett återkommer vart 50:e år.  

Trafikverket utgår från 50-årsregn som 
dimensionerande flöde för nya vägar 
som ska byggas i naturmark, det vill 
säga på landsbygden. 

SMHI har statistik över 
nederbördsmängder. På deras hemsida 
går det att läsa om så kallade 
normalperioder. Den visar ett medeltal 
av nederbördsmängden över en 
trettioårsperiod. Det finns variationer 
över året med högre vattenflöden vid 
snösmältning på våren och vid höstregn. 
Normalperioden används som grund för 
uppmätta värden att användas som 
statistiskt bakgrundsmaterial. Den 
normalperiod som används som 
standard för tillfället är från 1961-1990. 

  

2.3.2 Beräkna regnintensitet  
I Svenskt Vattens publikation Dimensionering av allmänna avloppsledningar finns formler att 
använda vid dimensionering av vattenflöden. Per Rendahl, mark- och VA-projektör vid WSP 
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Luleå, har berättat hur formeln för beräkning av regnintensiteter med Z-värden fungerar, vilka 
faktorer som tas med i beräkningen. Här ser vi en del av formeln med ett exempel beräknat på 
en 5-årsperiod, 60 månader: 

 

 
 

 

Z-värdet är en faktor som tidigare har varit olika i olika delar av landet. Idag sätts värdet till 
18 i alla delar av landet. Istället läggs en klimatfaktor på 1, 05 - 1,3 till. Rendahl brukar 
använda sig av 1,1 i trakterna kring Luleå. Det är Svenskt Vatten, branchorganisationen för 
VA i Sverige, som tagit fram klimatfaktorvärdena. (Svenskt Vatten, 2011) 

Sedan väljs en återkomsttid, i exemplet ovan 5 år. Flödet fördelas även på en viss tid, en 
varaktighet. Ett schablonvärde på 10 minuter är det dimensionerande värde som brukar 
användas. Varaktigheten används för att hitta den regnvolym som hinner falla ned under 10 
minuter. Till sist läggs en avrinningskoefficient till där 1,0 innebär att allt vatten rinner av, ju 
hårdare yta desto högre faktor. Gräs har värdet 0,1, det mesta av vattnet kan infiltreras i 
marken, medan tak har värdet 0,9 och asfalt 0,8.  

Här följer del av en beräkning (Svensson, 2004) av regnintensitet i Luleå med faktorer som 
skulle vara rimliga kring en av Trafikverkets vägar enligt dagens klimatanpassade sätt att 
räkna. 50-årsregn är det dimensionerande flödet för vägar på landsbygden och en 
flödesvaraktighet fördelat på 10 minuter med en avrinningskoefficient typisk för ett öppet 
dike: (Svenskt Vatten, 2011) 

 

 

 
Värdet för regnintensiteten i liter/sekund och hektar multipliceras med klimatfaktorn för 
klimatzon motsvarande den i Luleå: 
 
403,68 * 1,1 = 444,05 l/ s ha 

 
Det klimatförändringsanpassade värdet multipliceras med avrinningskoefficient för ett öppet 
dike, vilket är detsamma som för gräsyta: 

444,05 * 0,1 = 44,41 l/ s ha 
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Den regnintensitet för 50-årsregn som ett öppet dike ska kunna ta emot i trakterna kring Luleå 
blir 44,41 liter/ sekund och hektar. Detta blir det klimatanpassade dimensionerande värdet att 
ta hänsyn till vid vägutformning på exempelvis Trafikverkets vägar ute på landsbygden. 

Vid själva vägprojekteringen brukar inte hänsyn tas till vilka nederbördsmängder som 
förväntas i ett område, enligt samtal med vägprojektör Magnus Gunnarsson, WSP Luleå. 
Istället sätts måtten efter vad som erfarenhetsmässigt brukar fungera när det gäller avstånd 
mellan dikesbotten och terass. Dikesbotten ska vara minst 0,3 m under terassytan, alternativt 
dikesbotten minst 0,8 m under vägytan. Ett generellt dikesdjup vid en normalsektion brukar 
tas fram men varieras längs väglinjen om det verkar behövas.  

 

2.4 Nederbördsmängder år 2100 
På SMHI:s hemsida står det om de klimatförändringar som 
förväntas och att de behöver övervägas vid konstruktion av 
objekt som har lång livslängd. Sveriges framtida klimat har 
analyserats för perioden 1961-2100 och flera möjliga 
utvecklingar presenteras av SMHI. Något av det som förutspås 
är en ökad medeltemperatur vilket för med sig fler skyfall, det 
vill säga mer än 40 mm nederbörd per dygn. Omkring år 2100 
förväntas regnintensiteten under sommaren öka med 10-15 % 
generellt, kanske till och med öka med 40 % beroende på 
vilken klimatförändring vi går mot. Återkomsttiden för 
dimensionerande flöden förväntas minska. Exempelvis tros 20-
årsregn i Sverige minska till 6-10 år under sommarhalvåret och 
2-4 år under vintern. Det innebär alltså mer frekvent av det 
maxflöde som används idag vid dimensionering. 

Bo Kristoffersson, som arbetar med krisberedskap vid 
Trafikverket, menar dock på problemen med att ta hänsyn till klimatanalyser. Han tar upp 
exemplet med en tekniker som gärna efterfrågar siffror att bygga sina beräkningar på men när 
det gäller framtiden är det vad forskning kommer fram till som vi har att gå efter. ”Forskning 
är ett rörligt mål”, säger Kristoffersson och visar på hur svår framtiden är att förutspå. Det är 
förändringar i hur solen uppträder, strömmar, salthalter, vindar och mycket annat i samverkan 
som styr hur nederbördsmönstret kommer se ut. Idag dimensioneras Trafikverkets vägar för 
att klara 50-årsregn i naturmark, men ingen kan säkert veta hur det kommer att se ut om 
femtio till hundra år. Prognoser för klimatförändringar är osäkra, påtalar Kristoffersson. 
Trafikverket har ingen egen klimatforskning men följer ständigt utvecklingen i detta område, 
bland annat via SMHI.  

Arbete med att anpassa Trafikverkets styrdokument pågår. Vägverkets publikation Hydraulisk 
Dimensionering från 2008 är under utveckling för att anpassas än mer till kommande 
klimatförändringar och förväntas vara klar om ungefär ett år.  
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Fram till år 2100 finns enligt SMHI följande prognos för Norra Norrlands kustland: 

• årsmedeltemperaturen tros öka med 4,5-5°.  
• extremnederbörd kan öka med 10-15%. 

 

2.5 Vanliga metoder för vattenavbördning vid vägar idag 
Vid vägutformning är det viktigt att vägytan inte är helt plan. Ytan ska luta både sidledes, 
med enkelsidigt eller dubbelsidigt tvärfall även kallat skevning respektive bombering, och 
luta längsledes tillräckligt, minst 0,5 %. På så sätt rinner vattnet som kommer från nederbörd 
naturligt av. Sedan behöver dagvatten och vatten från vattendrag ledas vidare bort från 
vägkroppen, för att så småningom hamna i älvar, sjöar och hav.  

Dessutom får inte grundvattennivån ligga ovanför terassytan. Det är viktigt att ta hänsyn till 
detta vid vägutformning. Den styrs av dikesbottnens nivå eller en dräneringslednings överdel. 
Under grundvattennivån är marken mättad på vatten och översvämning eller tjälproblem blir 
en konsekvens om den nivån höjs över terassytan. Dikesbotten ska enligt Trafikverkets krav 
vara minst 0,3 m under terassytan. Vid stora nederbördsmängder mättas marken på vatten och 
grundvattennivån kan stiga. 
 

2.5.1 Dikning 
Inne i samhällen, vid exempelvis kommunala vägar eller där det finns bristfälligt med 
utrymme, leds dagvatten bort via brunnar och ledningar intill vägen och sedan vidare via ett 
dagvattensystem ut direkt till recipient som exempelvis en å eller sjö. På landsbygden däremot 
används vanligtvis längsgående diken för avvattning. Diken bredvid vägkroppen har en 
mycket viktig funktion. De reglerar grundvattennivån. Under grundvattennivån är marken 
mättad på vatten, den kan inte ta upp ytterligare vatten. Skulle grundvattennivån vara över 
dikesbottnens nivå leds vattnet bort till recipient via det öppna diket. Dikesbottnen har idag ett 
krav på minst 0,3 m under terassytan. Dikesbottnarna kan ha lite olika utformning, spetsiga 
eller flatbottnade.  
 

2.5.2 Vattendrag leds förbi av vägtrumma 
När mindre vattendrag och vägsträckningar korsar varandra brukar vattnet ledas genom en 
vägtrumma, berättar vägprojektör Thomas Lindbäck. När vattendragen är större hinner inte 
vattnet tas undan av en trumma. Då behövs istället en brokonstruktion. En vanlig dimension 
för vägtrumma vid vägar som E4:an är 800 mm. Dessa går att öka på i dimension beroende på 
hur stort vattendrag som ska passera under vägen. Det kallas vägtrumma vid rördimensioner 
mindre än 2000 mm. När plåttrummorna är större eller lika med 2000 mm betraktas de som en 
rörbro. Ett alternativ till rörbro är bro av betong eller trä. När det klassas som en bro gäller 
högre krav på beräkningar av till exempel hållfasthet. 
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                                           Vägtrumma med problem 

 

2.5.3 Dräneringsledningar längs med vägen 
För att hålla grundvattennivån under terassytan är det brukligt, särskilt i stadsnära miljöer, att 
lägga in dräneringsledningar i vägkroppen enligt bilden nedan. En dräneringsledning är inte 
tät upptill. Tanken är att grundvattennivån aldrig ska överstiga ledningens översta del. På så 
sätt stiger aldrig grundvattennivån över dräneringsledningen i vägkroppen. Vattnet i marken, i 
det dränerande jordmaterial som läggs ned runt ledningen, sipprar in i små hål i 
dräneringsledningen och leds vidare till en dräneringsbrunn. Från dräneringsbrunnen kan 
vattnet exempelvis ledas vidare i en tät dagvattenledning till en tillsynsbrunn och sedan vidare 
ut i kommunens dagvattenledningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Dräneringsledning i rörgrav inbyggt i vägkropp, ur en bygghandling för normalsektion till E4 vid 
Ersnäs, 2012. 

 

2.5.4 Dränerande material i vägkroppen 
En vägöverbyggnad byggs upp av dränerande material som krossat berg, sten, grus och sand. 
Dessa material fungerar som kapillärbrytande skikt. Om mer finkornigt material som 
exempelvis lerhaltig jord skulle användas istället så skulle vatten sugas uppåt i vägkroppen 
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tack vare kapillär sugkraft. När ett bergkrossmaterial används som fyllnads- eller 
förstärkningslager vid utformning av vägar kan vatten få finnas kvar i vägkroppen ett tag utan 
att det innebär någon risk för att den går sönder. Vägkroppen fungerar då som ett 
fördröjningsmagasin, enligt Stefan Johansson, erfaren mark- och VA-projektör vid WSP 
Luleå. Vattnet kan fördröjas per tidsenhet innan det avbördas via vägens avvattningssystem. 
Efter en intensiv regnperiod sjunker vattnet i marken ned till grundvattenytan. Det uttrycks 
som att vattnet infiltreras i marken. 

 

2.6 Metoder för vattenavbördning under utveckling 

2.6.1 Ny trafikplats vid E4:an i Ersnäs  
Jonas Invall, mark- och VA-projektör vid WSP Piteå, berättar vad som är på gång att 
anordnas för att förbättra vattenavledning vid E4:an vid Ersnäs utanför Luleå. Där pågår i 
skrivande stund arbete med att ställa i ordning en trafikplats med planskild korsning. 
Sträckningen av E4:an förbi Ersnäs i nordlig-sydlig riktning ska sänkas ned tre meter och få 
mitträcken och här har WSP arbetat fram en lösning för att ta hand om nederbördsmängder. 
Det är inte ny teknik inblandad med det är en för vägtypen mindre vanlig kombination av 
öppna diken, dräneringsledningar, täta självfallsledningar, en pumpstation och en 
tillsynsbrunn. Vattnet avleds med självfall vid normala flöden men vid höga flöden träder 
pumpstationen in. 
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Dräneringsvatten leds till en dräneringsbrunn och sedan vidare i en tät ledning till en 
tillsynsbrunn. Vidare rinner vattnet vid normala flöden i en utloppsledning med självfall ut 
mot Aleån. Vid högre flöden kan vattennivån stiga i brunnen. Då kan ett tryck uppstå i 
utloppsledningen från vattenpelaren i brunnen. Då vattenpelaren i tillsynsbrunnen stiger 
uppstår ett högre tryck i utloppsledningen vilket ökar flödeshastigheten. 
 
Om vattennivån stiger ytterligare så breddar det över till en dagvattenpumpstation som då 
startar igång. Den går alltså bara igång vid höga vattenflöden. Den pumpar vatten till 
närliggande dike. Från pumpstationen går vattnet i en tryckledning vidare ut i ett dike. Se 
principskiss nedan: 

 
 

2.6.2 Simulering av vattenflöden vid WSP i Karlskrona 
Vid WSP Karlskrona pågår kontinuerligt arbete med ett program för hydraulisk modellering, 
Mike Urban. Vattenmodellering kan genomföras i Mike Urban för att presentera olika 
flödesmodeller som exempelvis visar hur dagvattnet rinner på ett område och kontrollera om 
nätet är rätt dimensionerat. Det går att belasta datamodellen med exempelvis varierande 
nederbördsmängder, klimatfaktorer, återkomsttider och se vad som händer med varierande 
ledningsdimensioner. 

Robert Waldem, WSP Karlskrona, berättar att inledningsvis görs en inventering på plats, ett 
fältbesök vid det område som ska undersökas. Det kan till exempel vara en fastighetsägare 
som har drabbats av översvämning. Vid fältinventeringen gör konsulten en översiktlig 
bedömning över vad problemet kan bero på, hur stor del av området som är hårdgjorda ytor 
respektive grönytor, avrinningsområdets storlek, åt vilket håll marken lutar o. s v. En 
datormodell över området upprättas sedan med bland annat befintligt ledningsnät, 
vattengångsnivåer, markhöjder och ytor som belastar ledningsnätet. För att kalibrera modellen 
mot verkligheten sätts flödesmätare ut i brunnar i området och även nederbördsmätare. Sedan 
belastas modellen med bland annat uppmätta nederbördsmängder. Det går då se hur det 
befintliga ledningsnätet klarar rådande dimensioneringskrav. När modellen är upprättad och 
kalibrerad är det enkelt att testa olika åtgärder som till exempel ändrade ledningsdimensioner 
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och lokal fördröjning av dagvattnet. Det går använda Mike Urban även till spillvatten och 
dricksvatten. 

Mike Urban är ett GIS-baserat program och kan bygga på olika slags beräkningsmotorer, 
berättar Gustaf Jonsson, studerande vid Uppsala Universitet med erfarenhet av programmet. 
Den sökmotor som används idag av konsulter kan ge en fingervisning om hur ett 
avrinningsområde ser ut med många variationer. Den sökmotorn är relativt användarvänlig 
men kan inte ses som en exakt mätmetod för verkligheten. Verkligheten är än mer 
komplicerad. 

 

2.7 Hur anlägga vägar vid ökade nederbördsmängder  
För att få tillräcklig vattenavledning vid vägar, enligt undersökningarna i den här rapporten, är 
tidigare nämnda områden viktiga var för sig. Uppfylls alla kriterier minskar risken för 
översvämning avsevärt.  

 

2.7.1 Kapillärbrytande skikt 
I samtal med Magnus Hedlund, specialist på ballast och miljö på WSP Piteå, ställer han sig 
frågan om det skulle det kunna vara bra att ha ett kapillärbrytande skikt i samma nivå som 
dikesbottnen för att hindra den kapillära sugkraften.  

Thomas Lindbäck, erfaren vägprojektör vid WSP Luleå, svarar på den frågan att diken 
anläggs för att avleda vatten. Ibland kan man använda sig av ett dränerande skikt i 
dikesbottnen kombinerat med en dränledning. Då fungerar diket som ett fördröjningsmagasin 
för dagvattnet. Lindbäck tror att trumdimensionerna troligen räcker till för framtidens 
nederbördsmängder men att det är viktigt att vattnet kan avledas till recipient, pumpstationer 
m.m. 

Idag används redan ganska stora dimensioner på vägtrummor för att de inte ska behöva rensas 
så ofta. Lindbäck fortsätter med att påtala vikten av underhåll av dessa. Vissa vattendrag 
kommer att få större flöden, i alla fall momentant, och därmed måste trummor och rörbroar 
troligtvis dimensioneras för större flöden just där. Kanske det kommer krävas mer resurser för 
underhåll av vägtrummor i framtiden. Dagens normalsektion kommer förmodligen fungera 
även om 50-100 år, det inte gör så stor skillnad i ändring av materialval och lagertjocklekar 
jämfört med idag, menar Lindbäck.  

Vid uppbyggnad av en järnvägsbank, motsvarande en vägöverbyggnad fast för järnväg, är det 
dock inte ovanligt med kapillärbrytande skikt varvat med lager med finkornigt jordmaterial 
för att förbättra vattenavledningen. 
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2.7.2 Flera vägtrummor på rad 

 

För att säkerställa att vägtrummor kan ta hand om tillräckligt stora mängder vatten visar 
Stefan Johansson, WSP Luleå, på möjligheten att anlägga fler än en trumma vid ett vattendrag 
vid befintliga vägar där det visat sig att trummorna är för små, även där större dimensioner 
inte går att anlägga för att klara täckningen, minst 60 cm, mellan överkanten på trumman och 
vägbanan. Se principskissen ovan. Den visar en väg, sett från sidan, med en större vägtrumma 
som kompletteras med två mindre. De mindre trummorna kommer kanske bara till 
användning vid extra höga flöden men kan vara en förebyggande åtgärd för extremfall. Vid 
nybyggnation brukar man inte använda sig av denna sammansättning. 

 

2.7.3 Geoteknikens betydelse  
Kan underbyggnaden, marken under terassytan, den naturliga markens beskaffenheter 
förändras för att förbättra just vattenavbördningen från vägen? Geotekniker Tobias Lundström 
vid WSP Piteå svarar på den frågan att det inte spelar så stor roll hur marken under 
vägkroppen ser ut eller om den stabiliserats på något särskilt sätt för avvattningens skull. 
Metoder och tekniska lösningar som använts så djupt ned har mer betydelse för att stabilisera 
marken så sättningar förhindras. Han menar på att det spelar större roll att diken och 
vägtrummor fungerar som det är tänkt och hur utformningen av överbyggnaden ser ut. Den 
kapillära sugkraften är inte så stor i vägbyggnadsmaterial. Om marken skulle bli helt mättad 
på vatten, ända upp till terassytan, så ska diken leda bort vattnet längs med vägen. 

 

2.7.4 Mark vid sidan av vägen 

Lämplig dikesutformning 
Utan öppna diken blir dräneringsförmågan avsevärt försämrad och vatten stannar kvar vid 
vägkroppen istället för att infiltreras och avbördas. Att rensa ur diken alternativt att göra dem 
bredare eller djupare där det finns plats för det förbättrar bortledningen av vatten. Flatbottnad 
dikesform tar undan större vattenflöden än spetsig. Men då behövs ett större sidoområde att 
förfoga över vilket fastställs i planeringsskedet för utformning av vägar, i framtagandet av de 
juridiskt bindande vägplanerna. Vid dikesutgrävning längs med en väg tas det naturliga 
materialet på plats bort. Om jordmaterialet i området är av en tät lera leds vattnet bort ytligt i 
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diket. Om det istället består av sand infiltreras vattnet, det sjunker nedåt, så länge jorden inte 
är vattenmättad.  

Avverkning intill vägar påverkar 
Idag sker inte avverkning längs med vägområden med tanke på hur detta påverkar just vägar 
och avvattning. Det finns ett antal exempel på samband mellan skogsavverkning och hur det 
leder till förändringar av markavvattningen. Exempelvis anordnades en konferens i mars i år 
av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien där föredrag om hur landsbygdens 
avvattningssystem kan påverkas med förväntade klimatförändringar och utbyggnad av 
infrastruktur (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, 2013).  

Lars Korpi, vägprojektör vid WSP Luleå berättar om sina erfarenheter med kraftig avverkning 
i närheten av väg. Till exempel var han inblandad i ett projekt 1998 i Idufors vid väg 374. I 
samband med snösmältning blev det då problem vid en vägtrumma som inte hann ta undan 
vattnet. Samtidigt hade ett nytt hygge etablerats i skogen precis ovanför.  

En solig sommardag kan ett ensamt träd suga upp 200-300 liter per dygn medan träd i skog 
dricker 30 – 40 liter per dygn (SkogsSverige, 2013). Variation finns över året och beror på hur 
stort trädet är. Korpi menar att det är ganska naturligt att tänka sig att om man tar bort träd på 
det sätt som görs på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt för skogsbolag så borde det påverka 
markens avvattningssystem i stor grad. Han tänker sig att det skulle vara bra att ha detta i 
åtanke i större utsträckning än vad man har idag och efterfrågar möjligheten till avverkning i 
mindre etapper. Till sist säger Korpi att enligt hans erfarenhet är det de mindre och medelstora 
vattendragen som korsar vägar där vägtrummor använts för vattenföring som avverkning kan 
ha haft negativ betydelse.  

I Vägverkets publikation Hydraulisk dimensionering (Vägverket, 2008, s. 5) nämns 
kalhyggespåverkan i fjällmiljö som något att tänka på vid dimensionerande vattenföring och 
att inverkan på flödet kan vara upp till 10 år. 

I ett samtal med Jörgen Wahlberg, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i södra Norrbottens 
distrikt, berättar han hur skogsproduktion går till, varför den ser ut som den gör och att 
Skogsstyrelsen också sett avvattningsproblem vid vägar i samband med avverkning. Han 
menar på att det definitivt har ett samband. Förutom att träden inte finns kvar för att hindra 
vattnets framfart i marken efter avverkning så saknas även trädens kronverk som med sina 
barr och blad tar upp mycket av nederbörden. Vattnet passerar genom skogsområdet med en 
högre hastighet, även fast rötterna finns kvar, och en vägtrumma som dimensionerats med 
traditionella metoder räcker inte till av det plötsligt ökade vattenflödet.  

Vid uppförandet av skogsbilvägar kan det också ofta brista i kompetens i utförandet i olika 
led. När det gäller val av vägtrummor hos skogsbolagen är det vanligt att den trumdimension 
som används vid väganläggandet är den som finns på lager, ”man tar det man har”, berättar 
Wahlberg.  
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Skogsbolagen eftersträvar att samla fler markägare intill en redan planerad avverkning för att 
kunna dela på kostnader för skogsmaskiner. Ekonomiska samordningsvinster finns. Dessutom 
kan så kallad trakthyggesbruk, där alla träd i ett avverkningsområde tas om hand, sen 1940-
talet ses som det som mest liknar naturens eget sätt att ”börja om på nytt”, som det går till 
efter naturligt uppkommen skogsbrand. Den naturliga ”circle of life” efterliknas mer och den 
naturliga återväxten blir bättre än vid blädningsskogsbruk där bara de största finaste träden 
avverkas. 

Regelverk kring avverkningar finns i Skogsvårdslagen. Skogsbolagen följer dessutom oftast 
en certifiering, Forest Stewardship Council, FSC. Den innebär högre krav än vad 
Skogsvårdslagen reglerar. Certifieringen handlar om att hålla ett ansvarsfullt skogsbruk med 
miljöhänsyn. Detta väntas i förlängningen leda också till lönsamhet.  

Niklas Thun, geotekniker vid Trafikverket, svarar på en direkt fråga om avverkning och 
översvämmade vägar kan ha något samband, att det ibland kan det, där marken i 
avverkningsområden lutar mot vägen, men att det nog oftast är många andra orsaker till 
översvämningen som är av större betydelse. Han berättar att det finns miljögrupper där 
Trafikverket och även skogsbolag träffas för att samarbeta med naturbevarandefrågor. 

Wahlberg tycker att de som är inblandade i beslut om skogsmarkområdens nyttjande borde ha 
i åtanke hur markberedningsfåror anläggs i förhållande till vägen. Fårorna borde inte läggas i 
riktning mot vägen. Då blir varje fåra liksom ett dike som leder vattnet fram till vägen vilket 
bör undvikas. En tanke Wahlberg fått i vårt samtal om detta är att redan vid 
avverkningsanmälan rutinmässigt ta upp detta om markberedningsfårornas riktning. Dessutom 
borde det finnas större eftertänksamhet vid lämplig utformning av avvattningsdiken än vad 
som görs idag.  
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Översvämning av E4:an vid Byske oktober 2012 
Nicklas Thun, Trafikverket, berättar om orsaken bakom den kraftiga översvämningen av 
E4:an i höjd med Byske i Västerbotten i höstas. Markerna var redan vattenmättade efter en 
lång period av nederbörd. I området kring Skellefteå och Piteå uppmättes nederbörden totalt 
till mer än 80 mm under tre dygn (SMHI, 2012). Detta späddes på ytterligare efter ett kraftigt 
regnfall som ändå för årstiden kan ses som helt normalt. Det var Byskebäcken, norr om 
Byskeälven, som då inte hann ta undan vattnet. I det här fallet var det inte avverkning som var 
orsaken bakom översvämningen. Här följer några foton som visar lite av översvämningens 
omfattning: 
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3. Diskussion och slutsats 
Avsikten med den här rapporten var att ta reda på hur vi anlägger vägar på ett mer 
”klimatsmart” sätt. Jag har under arbetets gång försökt tänka praktiskt, hur kan vi och hur 
borde vi se på de klimatförändringar som forskare världen över förutspår? Det är i stort sett 
alltid dyrare att ordna till en tillräcklig vattenavledning i efterhand jämfört med att anlägga på 
rätt sätt från början. Eftersom vägar är en konstruktion som ska hålla länge har det varit 
intressant att samla ihop fakta kring hur vi borde tänka redan nu. Jag tycker att vid planering 
av vägar borde de förutspådda framtida vattenflödena i form av ökad nederbörd tas på stort 
allvar. Vägkropparna med intilliggande markområden borde utformas därefter, särskilt vid 
stamvägnätet och de vägar som är av störst betydelse att hålla öppna.  

Viss hänsyn tas redan idag till det klimatforskning kommit fram till och det här ämnet berör 
många professioner inom anläggandet av vägar. Vid samtal med en vägprojektör säger denne 
att jag bör prata vidare med en geotekniker och vid samtal med denne hänvisas jag vidare till 
VA-projektör, och så vidare. En samverkan över gränserna borde ge det optimala resultatet på 
en vägutformning som kan möta de prognoser om framtida ökade nederbördsmängder. WSP:s 
slogan: ”United by our difference” passar bra här. Min slutsats är att det till större del är vad 
som sker vid sidan av vägen än hur själva vägkroppen är uppbyggd som har betydelse för att 
möta ökade nederbördsmängder i den form som forskning visar på.  

Efter att ha samtalat med personer i olika yrkesgrupper verkar det som att de flesta tänker att 
det kommer fungera ganska bra att fortsätta med samma väguppbyggnad som vi gör förutom 
att vägtrummor kan behövas i större dimensioner och möjligen flerfaldigas intill varandra. 
Dessutom lyfts markområdet vid sidan av vägen fram som en viktig faktor att tänka på. En 
väg tar betydligt mer mark i anspråk än själva asfaltytan och med bredare diken och varsam 
avverkning av skog i närhet till vägar kan vi förebygga en del problem.  

Både allmänheten och industrin efterfrågar ett väl utbyggt vägnät och här kan exempelvis 
skogsindustrin ha en viktig roll i hur de agerar vid avverkning. Om det är så att avverkning 
enligt dagens metoder påverkar de vägar skogsindustrin själva har intresse att använda kanske 
det finns anledning att förändra något i planering av avverkning. Skogsstyrelsen har i sitt 
uppdrag från regeringen att ta hänsyn till både miljömål och produktionsmål. De skulle kunna 
vara en stor resurs att samverka med i större utsträckning än vad som görs idag med sina 
expertkunskaper i skogshantering. Kanske det skulle gå att avverka skog i etapper som Lars 
Korpi föreslår? Då blir inte markens naturliga vattenupptagning så förändrad. Eller skulle det 
vara bra att införa ett säkerhetsavstånd för hur nära avverkning bör ske i anslutning till 
konstruktioner med lång livsslängd (vägar, hus, m.m.). Ett annat förslag är att ta hjälp av ett 
ekonomiskt styrmedel, till exempel ett klimatanpassat markavvattningsskydd, utfärdat av 
staten. Då skulle just samordningsvinsterna med hyra av maskiner inte behöva gå förlorade 
för skogsindustrin. Kanske skulle detta kunna hanteras av Skogsstyrelsen?  

Trafikverket och skogsbolag har redan idag visst samarbete men kanske vi kan hitta fler 
forum där vi kan lära av varandra, vägbyggare och skogsproducenter. Alla är mest kunniga 
inom sitt eget område och med en vilja och en respekt att ta del av varandras yrkeskunnande 
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och erfarenheter borde en optimal lösning kunna uppnås. Kanske ett tillägg med tanke på 
tillräcklig vägavvattning i FSC, certifieringen för ansvarsfullt skogsbruk, också är en väg att 
gå? 

Trafikverket arbetar med krisberedskap, SMHI har statistik och klimatforskning, entrepenörer 
och konsulter har idéer på tekniska lösningar hur större vattenflöden beräknas och kan tas om 
hand. Kanske man också ska rådgöra med Räddningstjänsten, som har erfarenhet i var de 
behöver kunna få ta sig fram, för att sortera ut var vi redan nu ska satsa mer resurser för att 
säkra upp framkomligheten. Ingen kan garantera att en väg aldrig kommer drabbas av 
översvämning men vi borde kunna rusta oss bättre för framtiden och göra vad vi kan. Nu. 

Dimensionering idag är till viss del redan klimatanpassad. Det är viktigt och bra att arbetet 
fortsätter och att publikationer som används vid dimensionering från Svenskt Vatten och 
Trafikverket utförs enligt statistik över så kallade normalperioder som SMHI tillhandahåller. 
Men statistik bygger på historik, det kan vara missvisande. Varför dimensionerar vi 
överhuvudtaget om grundvärdena inte är att lita på? Vi behöver fortsätta lyssna på 
klimatexperternas prognoser och på så sätt dimensionera rätt för framtiden. 

Smakar det så kostar det. Det finns idéer och teknik för bättre avvattning av våra vägar men 
det kostar pengar. Material som dränerar bättre är dyrare, broar är dyrare än vägtrummor. Jag 
tänker att det måste styras uppifrån om förändringar ska genomföras. Det är viktigt att 
Trafikverket ställer konkreta krav i sina styrdokument enligt vad prognoserna om framtida 
nederbördsmängder säger. Ett möjligt klimatscenario som SMHI ställt upp visar på upp till 40 
% ökad nederbörd. Kan det finnas sträckor där detta faktiskt borde tas hänsyn till?  

Dagens system med uppfyllnadskrav från Trafikverket kan vara till fördel för att utveckla ny 
teknik. Risken finns dock att det billigaste alternativet går för det klimatsmarta och långsiktigt 
hållbara alternativet. Hur gör beställare, som kommuner och Trafikverket, vid anbudstävlan? 
Finns någon klausul med där framtida klimatförändringar tas hänsyn till eller är det rent krasst 
kostnadsnivån som avgör? Kanske det är dags att införa en sådan bestämmelse, på politisk 
nivå? 

Det är bra att Trafikverkets styrdokument Hydraulisk dimensionering från 2008 är under 
utveckling för att anpassas än mer till kommande klimatförändringar. Det blir intressant att ta 
del av det innehållet, hur mycket och vilka förändringar som kommer tas upp där.  

Det skulle vara intressant att i simuleringsprogrammet Mike Urban ställa upp olika scenarion 
vid exempelvis E4:an någonstans i Norrbotten, ett med beräkningar med dagens 
dimensionerande nederbördmängder och ett med siffror enligt de klimatförändringar som 
förutspås lokalt.  

Syftet med den här rapporten var delvis att bidra till utvecklingen av arbetet med att anlägga 
vägar så att vi även i framtiden kan ha en god framkomlighet och det här arbetet är ett steg på 
vägen. Men det finns mycket mer att lära och att forska vidare om än vad som tagits upp här.  
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