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Utvärdering av djupdränering och effekt av tätad stödremsa och innerslänt utmed 
väg 126 Torpsbruk 

av Klas Hansson1, Fredrik Hellman, Lars-Göran Svensson2 och Kent Enkell 
VTI  
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Utmed väg 126 nära Torpsbruk har Trafikverket under många år haft problem med 
bärighet, tjälskott och liknande. Problemen bedöms bero på en kombination av dåliga 
material och för höga vattenhalter på den aktuella platsen. I samband med nybyggnation 
av vägsträckan konstaterades att terrassen var mycket fuktig och med anledning av detta 
installerades då under juni till augusti 1985 en plastfilterdränering av märket Trammel. 
Under 2005 lades ett nytt slitlager men bara 3 år senare var spårdjupet 30–35 mm. Det 
konstaterades då att djupdräneringen var tilltäppt. År 2009 initierades detta projekt (”i 
innerslänt och renspolning av djupdränering) med syfte att rensa dräneringssystemet. 
Dessutom bestämdes att effekten av djupdräneringen skulle utvärderas genom 
kontinuerliga mätningar. Grundvattennivåer och infiltration av vägdagvatten i 
innerslänten genom stödremsan skulle utvärderas. Ett dämningsförsök genomfördes 
också genom att täppa till utloppen på dräneringsrören. Vi kunde på så vis återskapa 
situationen med en inte fungerande djupdränering. När vi åter öppnar dräneringen kan 
vi studera effektiviteten av djupdräneringen och den påföljande sänkningen av grund-
vattennivån. Detta dokumenteras genom kontinuerliga mätningar med olika mätsystem. 
För att undersöka infiltrationen av regn och vägvatten tätades även en del av stödremsan 
och innerslänten längs vägen. Resultaten kan användas för att utvärdera om täta 
innerslänter kan vara lämpligt ur underhållssynpunkt av vägar. 

Försöken visar att djupdränering är en mycket effektiv metod att reglera grundvatten-
ytan. Detta kunde bekräftas vid dämningsförsöken då grundvattennivåerna steg och 
sjönk mycket snabbt i samband med pluggning och öppning av djupdräneringen. 
Djupdränering är även en mycket effektiv metod att reglera vattenhalten (fukt) i vägen, i 
synnerhet då grundvattenytan utan djupdränering ligger högt i vägkonstruktionen. 
Tätning av stödremsa och innerslänt påverkade vattenhaltens dynamik. För att kunna 
utvärdera den långsiktiga effekten av en tätad stödremsa och innerslänt på vatten-
halterna i vägen måste mätningar pågå under ett eller ett par år till.  

Djupdränering kan rekommenderas som metod i de fall vägen ligger i jordskärning 
under befintlig markyta i kombination med hög grundvattenyta vilket är fallet i 
Torpsbruk. Den måste dock underhållas för att behålla sin effektivitet även om detta 
system klarade sig utan underhåll i 24 år. 

 

                                                 
1Golder Associates AB 
2 BGV konsult 
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Evaluation of deep drainage and the effect of sealed road verge and embankment 
slope along road 126 at Torpsbruk 

by Klas Hansson3, Fredrik Hellman, Lars-Göran Svensson4 and Kent Enkell 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

Along route 126 near Torpsbruk, the Swedish Transport Administration for many years 
had problems with bearing capacity, potholes and other deterioration. The problem 
exists obriously due to a combination of factors such as poor material, and high water 
contents in the construction. In connection to new construction of the road it was found 
that the underground was very moist on the site. Therefore, it was installed a plastic 
filter drain (Trammel) during June to August 1985. In 2005 a new wearing course was 
put on the road but only 3 years later rutting of 30–35 mm was observed on the site. 
High groundwater table in the ditch was also observed. The deep drainage system was 
clogged after 24 years. In 2009, this project (Infiltration in the inner road shoulder and 
flushing of deep drainage pipe) was initiated in order to rinse the drainage system and 
investigate in more detail, by continuous measurements, the effect of the deep drainage 
system. Also the infiltration of road water into the road shoulders was investigated. 

A response test of the drainage system was also performed. By plugging the outlets of 
drainage pipes, it was possible to establish a situation with a non-functioning deep 
drainage system. When the drain was re-opened, it was possible to study the effect of 
the drainage system and the subsequent lowering of the groundwater table. This was 
documented by continuous measurements with different measurement systems. To 
investigate the infiltration of rain and road water some part (2*20 m) of the road 
shoulder was sealed with a plastic tarpaulin. The results can be used to evaluate if the 
use of sealed road shoulders might be an appropriate maintenance action. 

The experiments show that the deep drainage system (Tramel) is a very effective 
method to control the groundwater table. This was supported by the plugging trials. The 
water levels increased and decreased rapidly in connection with plugging and opening 
of the deep drainage system. Deep drainage is also a very effective method to control 
the water content (moisture) in the road when the groundwater table is high in the road 
construction. Sealing of the road verge and embankment slope affected the dynamics of 
water content (moist) in the road. To evaluate the long-term effect of this action to the 
road construction and durability the measurements have to continue for a longer period 
of time. 

Deep drainage is recommended as a method when the road is located in earth cut below 
the ground surface in combination with high groundwater table. This is the case in 
Torpsbruk. However, it is important to maintain the drainage system even though this 
system lasted without maintenance for 24 years. 

                                                 
3Golder Associates AB 
4 BGV konsult 
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1 Introduktion 

Utmed väg 126 nära Torpsbruk (Figur 1 och 2), har Trafikverket under många år haft 
problem med bärighet, tjälskott och liknande. Problemen bedöms bero på en kombina-
tion av dåliga material och för höga vattenhalter. I samband med nybyggnation av 
vägsträckan konstaterades att terrassen var mycket fuktig och med anledning av detta 
installerades då under juni till augusti 1985 en plastfilterdränering av märket Trammel 
på den aktuella platsen. Efter att denna installerats kunde man avläsa en sänkning av 
grundvattenytan nära vägen (Bäckman, 1986). Trammelsystemet (Figur 3 och 4) består 
av en vertikal duk vikt kring en plastkärna som leder dräneringsvattnet ned till dräne-
ringsröret och säkerställer att duken inte trycks ihop utan hålls öppen för vatten-
transport. Denna konstruktion leder vatten ner i en ca 200 m lång ledning, delad i 
sektioner av tre inspektionsbrunnar (Figur 3). Vattnet i dräneringsledningarna rinner 
norrut. Efter den sista (nordligaste) brunnen leder en ca 50 m lång tät ledning vattnet till 
ett dike vilket i sin tur leder vattnet vidare norrut längs vägen. En liknande konstruktion 
finns på båda sidor av vägen. En detaljerad beskrivning av installationen kan läsas i 
Bäckman (1986).  

Efter att en ny slitlagerbeläggning lades 2005 på riksväg 126 kunde en ovanligt snabb 
spårdjupsutveckling noteras vid Torpsbruk. Bara tre år senare var spårdjupet enligt 
mätningar utförda av VTI ca 30–35 mm på platsen. Detta tyder på mycket dålig bärighet 
i de obundna lagren i konstruktionen vilket uppenbarligen beror av höga fukthalter. 

Under 2007 startades projektet ”Avvattning 2007” som drevs av dåvarande Vägverket 
med BGV Konsult (Lars-Göran Svensson) som teknisk rådgivare. Projektet hade fokus 
på avvattning och då särskilt utformning av diken och stödremsa i området kring 
Alvesta. Detta område inkluderade även den nu aktuella platsen. Det uppdagades då att 
underhållet av djupdräneringen var eftersatt (inget underhåll under 24 år i drift).  

År 2009 initierades detta projekt ”Infiltration i innerslänt och renspolning av djup-
dränering”. Under hösten 2009 renspolades djupdräneringen för första gången på 24 år 
varefter sänkta grundvattennivåer på mellan 50 och 70 cm observerades i överbygg-
naden. Samtidigt ökade utflödet från den västra ledningen från 13 l/min till 43 l/min och 
i den östra från 28 l/min till 34 l/min (Bilaga 4, Enkell, 2009). 

Syfte med projektet var att återställa funktionen i djupdräneringen och samtidigt studera 
och utvärdera effekten av grundvattensänkningen genom kontinuerliga mätningar och 
dokumentation. Även infiltration av vägdagvatten i innerslänten genom stödremsa 
studerades. Det har på den aktuella platsen installerats 13 grundvattenrör för manuella 
mätningar, 7 rör med automatiskt registrerande grundvattengivare och 4 vattenhalts-
givare som mäter fukt på 4 olika nivåer i marken.  
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Figur 1  Översiktskarta med försöksplatsen markerad. 
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Figur 2  Bilden visar vägen mot norr. 

 

Figur 3  Den ursprungliga installationen av dräneringsledningar och grundvattenrör 
(Bäckman, 1986).  
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Figur 4  Principskiss över Trammelsystemet (Bäckman, 1986). 
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2 Andra relaterade projekt 

Andra projekt har använt de insamlade data för fortsatta studier. Resultatet från Salour 
och Erlingsson (2012) gav genom upprepade fallviktsmätningar information om styv-
hetsförändringar i konstruktionen under tjällossningsperioden och den efterföljande 
återhämtningsperioden. De kunde även beräkna styvhetsmodulens fuktberoende. 
Resultaten visar tydligt att vägen är som mjukast och känsligast för skador under tjäl-
lossningsperioden. Salour och Erlingsson kommer fortsätta att analysera data från den 
aktuella platsen. Platsen är unik eftersom man enkelt kan reglera grundvattennivå 
genom dämning och öppning av dräneringen Detta gör att den lämpar sig för olika typer 
av experiment. Salour och Erlingsson har fortsatt sina undersökningar relaterade till 
styvhet och fukt. Under dämningsförsöken (se längre fram i denna rapport) som var en 
del av detta projekt utfördes fortsatta fallviktsförsök. Resultaten kommer att presenteras 
i vetenskapliga artiklar och i Salours doktorandarbete. Det pågår även studier av 
föroreningsspridning och strömningshastighet genom att kombinera geoelektriska 
resistivitetsmätningar med infiltrationsförsök där Torpsbruk är en av de studerade 
lokalerna (Olofsson, 2011).  
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3 Försöksupplägg och geologiska förutsättningar 

Ett av syftena med projektet är att studera effekterna av installationen av djupdräne-
ringen. Marknära grundvattenyta ökar fukthalterna i vägkroppen och gör att beständig-
heten försämras. Resultatet kan bli höga underhållskostnader. Djupdräneringen har till 
uppgift att sänka grundvattennivån och därmed minska fukthalten i vägöverbyggnaden. 
Åtgärden är rätt ovanlig och ger ett unikt tillfälle att utvärdera metoden  

 
3.1 Försöksupplägg 

Genom att täppa till utloppen på dräneringsrören kan vi återskapa situationen med en 
inte fungerande djupdränering. När vi åter öppnar dräneringen kan vi studera effek-
tiviteten av djupdräneringen och den påföljande sänkningen av grundvattennivån. Detta 
dokumenteras genom kontinuerliga mätningar med olika mätsystem. För att undersöka 
infiltrationen av regn och vägvatten tätades även en del av stödremsan och innerslänten 
längs vägen. Förhoppningen var att göra det omöjligt för vägdagvatten att infiltrera där. 
Vattenhalter under den täckta delen kunde sedan jämföras med vattenhalter utanför den 
täckta delen. Det råder viss oenighet om huruvida stödremsa plus innerslänt bör vara 
öppen eller tät. Resultaten kan användas för att utvärdera om täta innerslänter kan vara 
lämpligt ur underhållssynpunkt av vägar. 

 
3.2 Geologiska förutsättningar 

Den aktuella vägsträckan ligger öster om ett höjdområde från vilket vattnet kan dräneras 
ner mot vägen. Jordarterna består enligt SGU:s översiktliga jordartskarta (skala 
1:100000; Bilaga 3) av moräner med inslag av isälvsmaterial. Det senare har mycket bra 
dräneringsegenskaper och brukar även vara bra grundvattenreservoarer. På SGU:s 
jordartskarta kan man notera en förekomst ungefär vid den undersökta platsen (Bilaga 
3). Bäckman (1986) beskriver jordarterna på platsen som normalmorän som tenderar att 
bli mer finkornig, sandig-siltig (moig) morän mot djupet. Blockhalten är måttlig med 
låg andel stora block. Han har också iakttagit flera skikt som består av välrundat grovt 
grusigt-sandig material. I dessa lager leds enligt Bäckman (1986) rikligt av grundvatten. 
Han poängterar också att förekomsten av dessa lager ger dräneringssystemet god 
möjlighet att fungera effektivt då dessa kan skäras av och vattnet dräneras bort. I 
väglinjen uppmättes innan vägbygget 1985 mycket höga grundvattennivåer (Bäckman, 
1986). Den underliggande bergrunden består av svekokarelska (dvs. smålandsgraniter) 
granitiska och gnejsiga bergarter (SGU:s bergrundskarta). 
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Figur 5  Karta som visar de installationer som gjorts på platsen. Blå cirklar är 
grundvattenrör för manuell mätning, gröna trianglar är grundvattenrör för automatisk 
mätning och lagring, gula kvadrater visa fuktgivare och de svarta plustecknen är de 
mätskåp där mätelektroniken finns. 
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Figur 6  Skisser över installationen (ej skalenliga). 
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4 Mätutrustning 

Vid väg 126 nära Torpsbruk (Figur 1) har ett flertal installationer gjorts på båda sidor av 
vägen. Placering utmed vägen kan ses i Figur 5 och en skiss över installationerna är 
redovisad i Figur 6. De manuella öppna grundvattenrören (Figur 5) är utspridda för att 
mäta långsamma grundvattenförändringar i område i närheten av djupdräneringen. 
Information från dessa möjliggör att ta fram 3D bilder på grundvattenförändringar i 
området. De öppna grundvattenrören med automatisk loggning (Figur 5 och 6) finns 
installerade i en profil tvärs över vägen och kan mäta snabba förändringar i samband 
med t.ex. regnskurar. De ger en bättre upplösning på förändringar av grundvattenytan 
från beläggningskant ut mot diket. Utöver grundvattenmätningarna har vattenhalten 
(fuktigheten) på flera djup i materialet i vägens innerslänt mätts (Figur 5 och 6). Dessa 
mätningar har utförts för att i mer detalj studera dynamiken i infiltrationen av vatten i 
vägens innerslänt.  

 
4.1 Grundvattenrör för manuell avläsning 

De manuella grundvattenrören (gv) är markerade i Figur 5 med blå punkter. Inom 
området finns tre grundvattenrör som är ca 3 m djupa (Figur 5; märkta 5/294V, 5/345V 
och 5/295V) som installerades av BGV Konsult (2007-11-28) inom ramen för projektet 
”Avvattning 2007”. Dessa installerades i stödremsan och mäter grundvattennivån kring 
Trammel-dräneringen.  

Inom området finns också tretton ”nya” rör (Figur 5) som installerades 2009 inom 
ramen för detta projekt, numrerade från 1 till 14 (anm. inget rör har nummer 13). 
Resultat från mätningar redovisas i Bilaga 2. (Resultatet har använts till att ta fram Figur 
15, 16 och 17.) 

 
4.2 Grundvattenrör för automatisk avläsning  

Grundvattenrör som utrustats med tryckgivare för automatisk loggning med elektronik 
för automatisk registrering samt sändning av mätdata installerade i linje tvärs vägen är 
markerade med gröna trianglar (Figur 5). En mer detaljerad beskrivning av installa-
tionen är redovisad i Figur 6. Då det inte var möjligt att dra en kabel tvärs vägen 
installerades två separata system på var sin sida av vägen. Det på östra sidan av vägen 
kontrollerar även vattenhaltsgivarna (se nedan). Grundvattenrören är av typen 
”miljörör” av PVC plast med en diameter på 55 mm. Tryckgivarna på västra sidan är av 
märket Keller (gvGM) och de på östra sidan av märket Druck (gvFDS) men är 
jämförbara. Olika system användes för att utvärdera de olika givarnas funktion.  

 
4.3 Vattenhaltsgivare  

Placeringen av givarna för mätning av vattenhalt är markerade med gula fyrkanter i 
Figur 5. Installationen är redovisad i Figur 6. VhES (Envirosmart) betecknar de givare 
som mäter vattenhalt i innerslänten på den östra sidan av vägen. Givarna är monterade i 
foderrör av plast (Figur 7 och 8). De metallspolar som sköter själva mätningen kan 
placeras på olika djup längs en skena som sänks ner i foderröret. Foderröret är vattentätt 
i botten och i toppen. För att kunna installera foderröret i marken gjordes en skruvborr-
ning varefter röret sänktes ned i det öppna hålet. Detta tillvägagångssätt innebar att 
omgivande material inte låg an tätt mot foderröret från början, men det antogs att 
materialet med tiden skulle kompakteras kring röret till följd av rörelser i materialet 
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orsakade av trafik och tjäle/tjällossning. Vid varje punkt på kartan i figur 5 där en 
vattenhaltsgivare indikeras sker alltså mätningar på fyra djup (Bilaga 1). 

 

Figur 7  Principskiss för uppbyggnaden av en Envirosmart vattenhaltsgivare (vhES) 
som mäter vattenhalt på fyra djup. 

 

 

Figur 8  Bild på Envirosmart vattenhaltsgivare. 

 

 

 

2 m 
1,55 m 

0,1 m 

0 

1,5 m 



 

VTI notat 13-2012 19 

5 Registrerade variationer av nederbörd, grundvatten och 
vattenhalt 

En viktig del av projektet är att följa grundvattenförändringarna under en längre tid och 
få en uppfattning om årstidsvariationer. Informationen har även använts som en viktig 
del i andra projekt som syftar till att undersöka nedbrytning och beständighet (Salour 
och Erlingsson, 2012). 

 
5.1 Nederbörd 

Nederbördsdata erhölls från SMHI:s station i Moheda. Väderstationen ligger ca 3 km 
söder om den undersökta vägsträckan. Figur 9 visar nederbörd (mm/dygn) under 
perioden 1 juni till 30 oktober 2011. Nederbördsinformation kan användas till att förstå 
grundvattenförändringar och dräneringsförmåga. 

 

 

 

Figur 9  Nederbörd mätt av SMHI i Moheda. 
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5.2 Grundvatten 

Variation i grundvattennivåer registrerat av de automatiska grundvattengivarna som går 
tvärs vägen (Figur 10). Störst variation kunde registreras av givaren gvGM4 som ligger 
längs bort från vägen (Figur 6).  

 

 

Figur 10  Grundvatten nivåer från de automatiska grundvattengivarna (se position i 
figur5 och 6). 
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5.3 Vattenhalter 

Figur 11ABCD redovisar vattenhaltsvariation som har mäts i innerslänten under 
projektet fram till tätning av djupdräneringen. Varje diagram representerar en vatten-
haltsgivare med givare på fyra olika nivåer. Några av givarna slutade att fungera under 
försöksperioden. Bara två av givarna fungerade under hela testet med tätning av 
innerslänt.  
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Figur 11ABCD  Diagramen visar vattenhaltsvariation som har mäts i innerslänten fram 
till tätningen av djupdräneringen. 

 

 

 

C 

D 
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6 Pluggning av dräneringsrörsutlopp samt tätning av stödremsa 
och innerslänt 

Genom att plugga utloppen på dräneringsrören kunde vi återskapa en situation utan 
fungerande djupdränering. Infiltrationen undersöktes genom att täta innerslänten. 
Pluggning och tätningen utfördes 2011-06-07. Genom att åter öppna djupdräneringen 
(2011-09-15) kunde vi studera förloppet (dynamiken) när grundvattnennivån sänks och 
effekten i alla grundvattenhål kunde studeras.  

 
6.1 Pluggning och Tätning  

Utloppen blockerades med hjälp av plastproppar som hölls på plats av träplankor (Figur 
12). För att undersöka infiltrationen tätades innerslänten från stödremsan ned till 
ungefär 1 m från dikesbotten längs en del av vägen med förhoppningen att göra det 
omöjligt för regn och vägdagvatten att infiltrera där. Tätningen gjordes med en plastduk 
(Figur 13 och 14). Genom detta hamnade fuktgivarna vhES1 och vhES2 under den täta 
duken. Vattenhalter under den täckta delen kunde sedan jämföras med vattenhalter 
utanför den täckta delen vilket dokumenterades genom kontinuerliga mätningar. Den 
längsgående sprickan i det yttre hjulspåret som identifierades vid tätningsarbetet 
förseglades 2011-09-12. Tre dagar senare, 2011-09-15, öppnades återigen dränerings-
rören. Detta gör att det kvarstår en osäkerhet om att det eventuellt läckt in vatten genom 
denna under försöket.  

 

 

Figur 12  Bilden visar hur dräneringsrörsutloppet har pluggats. 
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Figur 13  Tätning av innerslänt med duk. 

 

Figur 14  Slutresultatet av tätningen av innerslänten. 
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Figur 15  Bilderna visar grundvattenyta innan dämning, 2011-06-08 samt förändring i 
grundvattenyta 7 dagar senare (2011-06-15).  



 

VTI notat 13-2012 27 

 

 

Figur 16  Bilderna visar grundvattenyta innan dräneringsledningarna öppnades,  
2011-09-15 samt förändring i nivå 4 dygn efter genomförd öppning (2011-09-19).  
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Figur 17  Bilderna visar grundvattenyta innan dämning, 2011-06-08 jämfört med 
situationen sent på hösten 2011-11-29. 
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7 Resultat från förslutning och öppning av 
dräneringsledningarna 

De förslutna dräneringsledningarna öppnades återigen 2011-09-15 efter att ha varit 
förslutna sedan 2011-06-07. 

 
7.1 Grundvattenstånd och vattenhalter under dämnings- och 

dräneringsförloppet 

7.1.1 Grundvattenyta 

Grundvattenytan innan, under och efter försöket redovisas i Figurerna 15, 16 och 17. 
Resultaten redovisas genom grundvattenmätningar i både de automatiska och manuella 
grundvattenrören. Bilderna ger en uppfattning om effekten av dämningen i vägens 
närområde. Figur 15 visar grundvattenyta innan dämning, 2011-06-08 med situationen 
7 dagar senare (2011-06-15). Man kan konstatera att grundvattenytan har stigit nästan 
1 meter närmast vägen. Figur 16 visar grundvattenytan innan dräneringsledningarna 
öppnades, 2011-09-15 och jämför med situationen 4 dygn efter genomförd öppning. 
Man kan se att grundvattenytan sjunkit över 1 meter närmast vägen. Redan då är grund-
vattennivåerna nästan tillbaka till ursprungsnivåerna vilket visar att djupdräneringen är 
mycket effektiv. Figur 17 visar situationen innan dräneringen med situationen  
2011-11-29. Grundvattennivåerna har då i princip gått tillbaka till de nivåer som var 
innan dämningen. 

 
7.1.2 Grundvattenprofil tvärs vägen 

Figur 18 visar grundvattennivån före och efter dämningen i en profil tvärs vägen. Det 
rör sig om ca 1,5 m höjning. Det kan konstateras att både höjning och sänkning av 
grundvattenytan går fort. Redan efter några dagar har grundvattenytan höjts ca 1,0 m 
enligt de flesta gv-givarna. Sedan sker en långsam höjning under hela försöket. 
Sänkning av grundvattennivåerna efter att dräneringen åter sätts i funktion går mycket 
fort. Redan efter några timmar har nivåerna sänkts rejält. Nivåerna innan dämningen har 
återställts i givarna närmast vägen på ett par dagar. Notera även att gvFDS2 som 
tidigare legat på en konstant nivå under hela den föregående mätperioden vaknat till liv i 
samband med dämningen. Detta beror med största sannolikhet på att grundvattenröret 
installerats mycket nära djupdräneringsledningen och att den trycknivå som mäts i röret 
därigenom är i stort sett densamma som i ledningen. Med andra ord, innan dämningen 
konstant på den dränerande nivån.  

De toppar som syns i mätdata hänger samman med regn (Figur 19). En viss fördröjning 
mellan uppmätt regn och uppmätt ökning i grundvattennivå är att förvänta då regn-
vattnet ska rinna genom den omättade zonen innan det når grundvattnet. Under försöks-
perioden regnade det relativt ofta med inslag av kraftiga regn. Nederbördsinformation 
från SMHI visas i Figur 20. 
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Figur 18  Grundvattennivån tvärs vägen innan och efter dämning (se Figur 6). 

 

Figur 19  Resultatet från de olika grundvattengivarna tvärs vägen under försöket (se 
Figur 6). 

 

Figur 20  Nederbörd mätt av SMHI i Moheda. 
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7.1.3 Vattenhalter 

Den näst översta givaren under den täta duken (vhES1_2) uppmätte en kraftigt ökad 
dynamik (Figur 21). Med tanke på att vattenhalten 30 cm upp (vhES1_1) knappt 
ändrades alls måste detta ha orsakas av något annat än perkolerande vatten ovanifrån. 
En möjlighet är att detta vatten infiltrerade genom den spricka som fanns i hjulspåret, 
ungefär 30 cm i planet från givaren, penetrerade asfalten och rann sedan i huvudsak mot 
vhES1-givaren som satt i den förhärskande flödesriktningen. Denna spricka tätades 
2011-09-12, endast tre dagar innan dräneringen öppnades igen vilket innebär att det 
exakta händelseförloppet inte går att bena ut i dagsläget. Med fler mätningar kan en 
bedömning göras av huruvida tätningen av sprickan har betydelse. Hjulspåret skulle 
enligt den ursprungliga planen ha justerats genom fräsning och beläggning men de 
praktiska omständigheterna medgav inte detta. Detta innebär att mycket vägytevatten 
rann av i vägprofilens riktning istället för tvärfallet över stödremsan. Givaren vhES3 är 
placerad utanför duken. Denna givare påverkas av dämningsföröket genom att vatten-
halterna stiger som en följd av den höjda grundvattennivån (Figur 22). Topparna i den 
översta givaren (vhES3_1) och näst översta givaren (vhES3_2) har toppar som 
överensstämmer ganska bra med konstaterade regnskurar (Figur 20). 

 

Figur 21  Vattenhalter uppmätta i vhES1 vilken är placerad under den täta duken i 
innerslänten ( se Figur 6). 
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Figur 22  Vattenhalter uppmätta i vhES3 placerad utanför den täta duken (se Figur 6). 
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8 Slutsatser 

Djupdränering är en mycket effektiv metod att reglera grundvattenytan. Detta kunde 
bekräftas vid dämningsförsöken då grundvattennivåerna steg och sjönk mycket snabbt i 
samband med pluggning och öppning av djupdräneringen. Djupdränering kan 
rekommenderas som metod i de fall vägen ligger i jordskärning under befintlig markyta 
i kombination med hög grundvattenyta vilket är fallet i Torpsbruk. Den måste dock 
underhållas för att behålla sin effektivitet. 

Djupdränering är även en mycket effektiv metod att reglera vattenhalten (fukt) i vägen, i 
synnerhet då grundvattenytan utan djupdränering ligger högt i vägkonstruktionen. 
Vattenhalterna under duken har dock inte sjunkit tillbaks till nivån innan tätningen och 
dämningen. Denna uttorkningsprocess tar uppenbarligen längre tid. 

Tätning av stödremsa och innerslänt påverkade vattenhaltens dynamik. Särskilt den 
översta givaren närmast markytan påverkades tydligt. För att kunna utvärdera den 
långsiktiga effekten av en tätad stödremsa och innerslänt på vattenhalterna i vägen 
måste mätningar pågå under ett eller ett par år till.  

Det är möjligt att den längsgående sprickan i det yttre hjulspåret släppte igenom en del 
vatten till vägöverbyggnaden och störde försöket. För att kunna bedöma effekten av 
förseglingen som gjordes precis innan öppningen av djupdräneringen av sprickan måste 
mätningar pågå under ytterligare en tid, förslagsvis ett halvår. 
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Envirosmart – avstånd från rörtopp till givare för respektive rör (1–4). 

 

Fuktgivare Djup under rörtopp (m) 

vh1-1 0,3 

vh1-2 0,7 

vh1-3 1 

vh1-4 1,3 

vh2-1 0,3 

vh2-2 0,7 

vh2-3 1 

vh2-4 1,3 

vh3-1 0,3 

vh3-2 0,7 

vh3-3 1,1 

vh3-4 1,4 

vh4-1 0,3 

vh4-2 0,7 

vh4-3 1 

vh4-4 1,2 
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Manuellt avlästa grundvattennivåer. 
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Sammanfattning 
I samband med byggande av väg 126 vid Torpsbruk, Kronobergs län, gjordes ett försök med 
plastfilterdränering 1984. 
Vid inspektionen den 10 juni 2008 konstaterades att plastfilterdräneringens funktion 
försämrats avsevärt. Dikesunderhållet är eftersatt. Dräneringsledningarnas utlopp var 
övertäckt av vegetation och vid inspektionen i spolbrunnarna konstaterades att dränledningen 
inte fungerar som tidigare. Vattennivån ligger strax under terrassnivå och har med all 
sannolikhet stigit ovan terrass under åren. Avsänkningseffekten av grundvattennivån har 
minskat i betydande utsträckning. 24 år efter installation planeras nu en första renspolning av 
dränledningen. 
Inom sträckan har grundvattenrör monterats 2007 för uppföljning av nivåer. 
I föreliggande PM redovisas förutsättningarna för utförande av renspolningen och effekten av 
åtgärden. 
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Renspolning av plastfilterdränering vid väg 126, Torpsbruk 
 

Bakgrund 
I samband med nybyggnad av väg 126 Torpsbruk, delen Moheda-Lidnäs, konstaterades att 
terrassen i en skärning norr om Torpsbruk var mycket blöt. För att påskynda upptorkningen 
beslutades att använda en plastfilterdrän, typ Trammel. Dräneringsåtgärden genomfördes 
under juni-augusti 1985. Efter ett par månader var terrassen så upptorkad att 
överbyggnadsmaterialet kunde läggas ut. Direkt efter att dräneringsarbeterna slutförts 
uppmättes flödena i utloppen. I den västra ledningen (”uppströmssidan”) var flödet då ca 40 
l/min, i den östra ca 20 l/min. Flödet stabiliserades under uppföljningsperioden, som varade 8 
år, till runt 20 l/min i bägge ledningarna. Inga egentliga skadeproblem förekom på sträckan. 
Eventuell skadeutveckling kontrollerades genom skadebesiktning och höjdavvägning. 
 
Vid inspektionen den 10 juni 2008 konstaterades att plastfilterdräneringens funktion 
försämrats avsevärt. Dikesunderhållet är eftersatt. Dräneringsledningarnas utlopp var 
övertäckt av vegetation och vid inspektionen i spolbrunnarna konstaterades att dränledningen 
inte fungerar som tidigare. Vattennivån ligger strax under terrassnivå och har med all 
sannolikhet stigit ovan terrass under åren. Avsänkningseffekten av grundvattennivån har 
minskat i betydande utsträckning. 24 år efter installation planeras nu en första renspolning av 
dränledningen. 
 
Figur 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vägen går i en svag högerkurva 
 
 
 
 

Planskiss över dränsträckan, Torpsbruk
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 Dräneringsutloppet 
Dräneringsutloppet rensades 2008-10-10 av Vägverket produktion vilken är väghållare, 
ledningen låg cirka 15 cm under marknivån. Diket rensades och sänktes så att utströmmande 
vatten kan nå utloppsdiket. 
 

 
Utlopp västra sidan 
 

 
Vägdike mot utloppsdike östra sidan  Utlopp östra sidan 
 
Under arbetet med friläggande av dräneringsutloppen konstaterades att ledningarna är helt 
igensatt av rötter och finmaterial. ”Rotsträngen” var fyra respektive tre meter lång. 
 

 
Västra sidan 4 meter lång ”rotsträng”  Detaljbild 
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Östra sidan 3 meter ”rotsträng” 

Grundvattenrör (Figur1) 
Gv1: Stålrör diameter 25 mm djup till botten 2.85m. 
Gv2: Stålrör diameter 25 mm djup till botten 3.01m. 
Gv3: Stålrör diameter 25 mm djup till botten 4.01m. 
Gv4: Stålrör diameter 50 mm djup till botten 0.88m. 
Gv5: Plaströr diameter 25 mm djup till botten 0.89m. 
Gv6: Plaströr diameter 25 mm djup till botten 0.86m. 
Gv7: Plaströr diameter 25 mm djup till botten 0.84m. 

Grundvattenobservationer 
 

Datum Gv1 m Gv2 m Gv3 m Gv4 m Gv5 m Gv6 m Gv7 m 
2008-01-09 0.88 0.83 0.70 0.61 0.61 0.64 0.60 

2008-02-04 0.77 0.76 0.54 0.66 0.65 0.73 0.59 
2008-02-28 0.86 0.85 0.64 0.69 0.69 0.68 0.63 
2008-03-14 0.79 0.80 0.79 0.69 0.66 0.73 0.61 
2008-04-24 1.02 0.99 0.76 0.82 0.89* 0.86* 0.76 
2008-09-25 1.37 1.28 1.01 0.85 0.89* 0.86* 0.83 
Utloppen 
Rensat 

2008-10-10 

       

2008-10-14 1.88 1.94 1.72 * * * * 
Sänkning av 

Gv-nivå 
efter 

renspolning 

0.51 0.66 0.71     

2008-10-31 1.96 2.21 2.14 * * * * 
Sänkning av 

Gv-nivå 
efter 

renspolning 

0.59 0.93 1.13     

2008-11-17 1.86 2.17 2.10 * * * * 
Sänkning av 

Gv-nivå 
efter 

renspolning 

0.49 0.89 1.09     

2009-03-31 1.89 2.22 2.13 * * * * 
Sänkning av 

Gv-nivå 
0.52 0.94 1.12     
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* Grundvattenröret torrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flödesmätning dräneringsledning 

Innan renspolning västra sidan datum 2008-10-14 
 

Klockan Tid sek Liter Liter/min 
15.45 11.4 2.5 13.6 
15.47 24.82 5.3 12.81 
15.49 25.03 5.4 12.94 

Snitt: 13 liter/min 

Innan renspolning östra sidan datum 2008-10-14 
 

Klockan Tid sek Liter Liter/min 
15.58 12.56 5.9 28.18 
15.59 12.99 6 27.71 
16.00 12.87 6 27.97 
16.01 13.82 6.6 28.65 

Snitt: 28 liter/min 
 

Renspolning av plastfilterdrän 2008-10-15 
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Genomförande 

Medverkande 
Lars-Göran Svensson BGV Konsult AB 
Lars Gunnarsson VV Produktion Växjö chaufför TMA 
Jan Malmström VV Produktion Växjö Arbetsledare 
Spolbil Franssons åkeri 4m3 

Kent Enkell VTI 
 
Plastfilterdränernas plan framgår av figur 1. Dränledningen (100 mm) börjar i anslutning till 
en vägtrumma vid km ~5/215 och slutar med öppna utlopp i bankövergång vid km ~5/480. 
Dräneringsskärmen är 1 meter hög och placerad ungefär mitt i innerslänt. Vattengången ligger 
på en nivå cirka 1 meter under det öppna dikets botten och har ett fall på ca 4 ‰. 
Spolbrunnarna utformades med en T-anslutning med 300 mm diameter med en övergång till 
spolbrunnen diameter 200 mm, avståndet mellan spolbrunnarna är cirka 80 meter. 
Spolbrunnarnas läge och benämning framgår av figur 1. 
 

 
Spolmunsstycket är bakåtriktat 
Renspolningen startades i den västra ledningen i spolbrunn SB2, spolslangen matades fram till 
spolbrunn SB1 och ledningen spolades. Därefter spolades ledningen från SB3 mot SB2 och 
avslutningsvis från utloppet mot SB3. Renspolningen av den östra ledningen startade med 
renspolning från SB5 mot SB4 och därefter SB6 mot SB5 och slutligen utloppet till SB6. 
Observationer av flödet, grumlighet och eventuella vegitationsrester noterades vid utloppet. 

Observationer vid västra och östra dräneringsutloppet 
Brunn SB2 mot SB1 startar klockan: 8.50 

Klockan Anteckningar 
9.02 Klart vatten, pulserande 
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Rötter från ledningen SB2 mot SB1 
Brunn SB3 mot SB2 

Klockan Anteckningar 
9.13 Klart vatten, pulserande 
9.16 Klart vatten, pulserande 
9.21 Ngt grumligt vatten pulserande 
9.23 Ngt grumligt vatten jämn ström 
9.27 Ngt grumligt vatten jämn ström 
9.30 Grumligt vatten jämn ström 
9.34 Grumligt vatten ngt pulserande 
9.34 Påfyllning av vatten (tankbil tid 30 min) 
9.40 Grumligt vatten ngt pulserande 

 
 
 
Utlopp mot SB3 

Klockan Anteckningar 
10.03 Grumligt vatten 
10.12 Grumligt vatten 
10.16 Mycket grumligt vatten enstaka rötter 
10.20 Mycket grumligt vatten enstaka rötter 
10.24 Mycket grumligt vatten 
10.28 Mycket grumligt vatten 
10.32 Mycket grumligt vatten kraftigt flöde 
10.33 Grumligt vatten rötter fastnar på spolslangen 
10.37 Renspolningen klar 
10.43 Grumligt vatten svagt måttligt varierande flöde 
10.46 Grumligt pulserande flöde 
11.11 Grumligt flöde 

 

 
Spolning SB3 mot SB2   Kraftigt flöde västra utloppet 
    Spolning utloppet mot SB3 
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Västra utloppet rötter   Spolmunsstycket nära västra utloppet  
 
 
 
 
Brunn SB5 mot SB4 

Klockan Anteckningar 
Start 10.45 Klart vatten 

10.48 Klart vatten 
10.50 Påfyllning av vatten (tankbil tid 55 min) 
11.10 Grumligt vatten jämn ström 
12.20 Renspolat 
12.20 Grumligt vatten jämn ström 

Flödesmätning dräneringsledning 

Efter renspolning västra sidan datum 2008-10-15 
 

Klockan Tid sek Liter Liter/min 
10.56 8.31 6 43.32 
10.57 9.29 6.7 43.27 
10.58 9.02 6.4 42.57 

Snitt: 43 liter/min 
 
 
 
 

Efter renspolning östra sidan datum 2008-10-15 
 

Klockan Tid sek Liter Liter/min 
12.36 11.13 6.4 34.5 
12.37 11.31 6.5 34.48 
12.38 11.93 6.8 34.28 

Snitt: 34 liter/min 
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Resultat 

Flödesmätning 
Under arbetet med friläggande av dräneringsutloppen 2008-10-10 konstaterades att 
ledningarna var helt igensatt av rötter och finmaterial. Inga flödesmätningar genomfördes 
direkt efter att utloppen rensats. 
 
Innan renspolningen 2008-10-14 uppmättes flödena i dränledningarnas utlopp. 
I den västra ledningen rann då 13 liter/min, i den östra 28 liter/min. 
Efter renspolningen 2008-10-15 var flödet i den västra 43 liter/min och i den östra 34 
liter/min. 
 
 
 
 
 

Grundvattennivåer 
 
Efter renspolning av dränsystemet och dikning har grundvattennivån i Gv1-Gv2-Gv3 inom 
dräneringssträckan sjunkit med 0.5-0.7m. 
 

Sektion med gv 1 & gv 5

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

-6 -4 -2 0 2 4 6

Läge horisontellt (m)

H
öj

d 
(m

)

Vägyta

Terras

2008-01-09

2008-02-04

2008-02-28

2008-03-14

2008-04-24

2008-09-25

2008-10-14

 
Avstånd till grundvattenytan från vägytan och terrass 
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Sektion med gv 2 & gv 6
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Avstånd till grundvattenytan från vägytan och terrass 
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Sektion med gv3 & gv7
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Avstånd till grundvattenytan från vägytan och terrass 

Sektion med gv 4 & gv 7
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Avstånd till grundvattenytan från vägytan och terrass 

Sektion med gv 3 gv 4 & gv 7

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

07-11-14 08-01-03 08-02-22 08-04-12 08-06-01 08-07-21 08-09-09 08-10-29

Datum

H
öj

d,
 m

gv3

gv4

gv7

 



Bilaga 4 
Sid 14 (14) 

 

 VTI notat 13-2012 

Grundvattenobservationer 

Allmänna kommentarer och slutsatser 
Vid inspektionen den 10 juni 2008 konstaterades att plastfilterdräneringens funktion 
försämrats avsevärt. Dikesunderhållet var eftersatt. Dräneringsledningarnas utlopp var 
övertäckt av vegetation och vid inspektionen i spolbrunnarna konstaterades att dränledningen 
inte fungerar som tidigare. Vattennivån låg strax under terrassnivå och har med all 
sannolikhet stigit ovan terrass under åren. Avsänkningseffekten av grundvattennivån har 
minskat i betydande utsträckning. 24 år efter installation har en första renspolning av 
dränledningen skett. 
 

 

 

Förslag till underhållsåtgärder 
• Spolning av plastfilterdräneringen bör genomföras vart 10 år. 
• Kontroll och åtgärder av utloppen bör ske vart 3 år. 
• Dikning vart 5 år. 
• Vattennivån i spolbrunnarna kontrolleras några gånger under året för att bevaka 

funktionen hos dränsystemet. 





www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing
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in the field of transport.
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