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1. BAKGRUND
Hösten 1988 erhöll VTI ett uppdrag från NCC, Örebro för upp
följning och utvärdering av ett nytt dräneringssystem speciellt 
avpassat för vägar, Hydraway Drain. NCC har under de följande 
åren installerat ett relativt stort antal Hydraway-dräner över 
hela landet. VTI har valt ut fyra installationer där mera 
omfattande uppföljningsarbeten gjorts och ytterligare ett par 
där uppföljningsarbeten påbörjats under hösten 1991. Dessutom 
har översiktliga besiktningar gjorts av ett relativt stort 
antal installationer. I föreliggande Notat redovisas de 
resultat och slutsatser som hittills framkommit.

2. ALIHÄNT OM DRÄNERING AV VÄGAR
Vid dimensionering av vägkonstruktioner förutsätts i regel att 
överbyggnaden är dränerad, dvs att vatten från överbyggnaden 
fritt kan avrinna till vägdikena. Vid äldre vägar är det dock 
vanligt att dräneringen fungerar dåligt på grund av att dikena 
grundats upp och att innerslänterna tätats. Vattenöverskott i 
överbyggnadsmaterialen leder med tiden till bärighetsskador i 
form av spårbildning och krackelering.

I jordskärningar förekommer ofta fritt vatten (grundvatten) i 
terrassnivå. Detta medför att bärigheten i undergrunden 
reduceras men kan också, i de fall där undergrundsmaterialen är 
tjälfarliga, ge upphov till stora och ojämna tjällyftningar.

Insikten om vattnets skadliga inverkan har lett till att dräne- 
ringsåtgärder rönt ett allt större intresse i samband med 
iståndsättning och/eller förstärkning av vägar. Vad gäller 
konventionella dräneringsmetoder har dock en viss tveksamhet 
funnits både vad gäller funktion och kostnad.

3. BESKRIVNING AV HYDRAKAY DRAIN
Hydraway Drain är en prefabricerad s k plastfilterdrän (fin 
drain) som normalt installeras med hjälp av fräsmaskin. 
Hydraway Drain är främst avsett för dränering av vägars över
byggnad men kan naturligtvis även användas för andra dräne- 
ringsändamål. Vid överbyggnadsdränering placeras dränen strax 
utanför beläggningskant så att den får kontakt med överbygg
nadsmaterialet. Själva dränen består av en kärna av polyetylen 
omsluten av en nålstansad fiberduk (figur 1). Kärnan är ca 25 
mm tjock och kan fås i flera olika höjder (30, 45 eller 60 cm) . 
Det är också möjligt att placera en Hydraway-drän ovanpå en 
annan för att få en ännu högre dräneringsskärm. Hydraway Drain 
levereras normalt på rullar om 100 m.



Dränering av vägar med Hydraway Drain ger flera fördelar
jämfört med konventionella dräneringsmetoder:

- maskinell läggning och återfyllning med befintligt material 
ger låg utförandekostnad

- dräneringen kan placeras nära vägkroppen vilket är gynnsamt 
från dräneringssynpunkt

- dräneringen fungerar även om den delvis är frusen vilket är 
gynnsamt vid upptining och tjällossning

- dränerna har stor kontaktyta mot omgivande material vilket 
ger hög dräneringskapacitet

HYDRAWAY DRAIN



4. DRÄNERINGSFÖRSÖK
4.1 Rv 60, Borlänge, Kopparbergs län
Lokalbeskrivninq

Sträckan ligger på den södra infarten till Borlänge ca 500 m
söder om korsning Rv 70 och Rv 60. Vägen är 13 m bred och
vägbanan ligger något över omgivande mark (0,5 - 1,0 m). Den 
totala överbyggnadstjockleken är 80 cm vilket betyder att 
terrassen ligger i plan med eller något under omgivande mark.
Området är i stort sett plant och jordarterna utgörs av siltiga
sediment, på vissa ställen överlagrade av organiska sediment. 
Stora delar av området är bebyggt och utfyllt med byggnads
massor.

Grundvattennivåerna inom området ligger högt, ca 0,5 m under 
markytan. På djupare nivåer (ca 15 m under mark) finns 
vattenförande lager som har förbindelse med näraliggande 
isälvsavlagringar och står under övertryck dvs. har artesiska 
egenskaper.

Skador/Problem

Bärighetsskador i form av spårbildning och begynnande sprick
bildning endast några få år efter färdigställandet av vägen.

Bedömd skadeorsak

Hög grundvattennivå tillsammans med vattenkänslig undergrund 
(grovsilt-finsilt).

Projekterad åtgärd

Dubbelsidig dränering på en ca 650 m lång sträcka. Dräneringen 
utformades med 30 cm höga Hydraway-dräner placerade mitt i 
innerslänt och nedförda till ett djup av ca 1,5 m under belägg- 
ningskant. Dränerna skulle därmed ligga på en nivå ca 0,7 m 
under terrass.

Utförande

Dräneringsarbetet utfördes med en kedjefräsmaskin. Under 
arbetets gång visade det sig att denna maskin hade vissa 
problem med att gå i innerslänt. På grund av att det siltiga 
undergrundsmaterialet följde med upp blev innerslänten mycket 
hal vilket gjorde att maskinen gled ned mot dikesbotten. 
Maskinen måste därför gå relativt högt upp med ena larven på 
vägkanten. Detta medförde att dräneringen kom för nära vägen 
vilket i sin tur medförde att den kom att ligga för högt, på 
vissa ställen endast 0,7 - 0,8 m under beläggningskant, dvs i 
terrassnivå (figur 2).



Rv 60, Borlänge
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Figur 2. Tvärprofil vid rörsektion 1-3 som visar plastfilter- 
dränernas lägen samt den uppmätta grundvattennivån 
1989-04-18.

Uppföljning

Sträckan instrumenterades med både portrycksmätare och öppna 
grundvattenrör i två sektioner. Avläsningar har utförts under 
flera olika perioder under vintrarna 88/89 och 89/90. Även 
senare har sporadiska avläsningar utförts.

Dräneringseffekt

I den ena av de två instrumenterade sektionerna erhölls en 
tydlig avsänkning av grundvattennivåerna i samband med 
dräneringsarbetena. Avsänkningen var i storleksordningen 
0,3 - 0,4 m. Även vid kontroller vid senare tillfällen har 
nivåerna legat nära underkant på dränerna eller strax under 
(figur 3).

Flera förhållandevis milda och torra vintrar efter dräneringen 
gör det dock svårt att dra några säkra slutsatser om dräne
ringens effekt under mera "normala" klimatförhållanden.



Skadeutvecklinq

På den dränerade sträckan har skadorna utvecklats på ungefär 
samma sätt som på angränsande, tidigare dränerade sträckor. Vid 
den senaste besiktningen, januari -92, förekom krackeleringar 
på flera ställen inom sträckan. Liknande skador förekom också 
på angränsande vägavsnitt vilket mera tyder på att skadorna är 
en följd av underdimensionerad överbyggnad.

Grundvattennivåer våren 1989 
Gv.nivå (m) vid Rv 60, Borlänge

Figur 3. Grundvattennivåer våren 1989 vid Rv 60, Borlänge. 

Kommentarer och slutsatser

Trots att jordarterna inom området består av siltiga och 
förhållandevis täta sediment erhölls en tydlig avsänkning till 
följd av dräneringen. Detta beror sannolikt på att det i silten 
förekommer mera permeabla skikt som är bestämmande för dräne- 
ringseffekten.

Om dränerna kunnat föras ned till den projekterade nivån 0,7 m 
under terrass hade avsänkningen blivit kraftigare och sannolikt 
hade även skadeutvecklingen fått en mera gynnsam utveckling.



4.2 Väg 120, Delary, Kronobergs län
Lokalbeskrivning

Dräneringen har installerats på en ca 500 m lång sträcka strax 
väster om Delary. Från väster går vägen genom en liten 
moränskärning ner på en låg bank i anslutning till Lillån och 
vidare upp mot den isälvsavlagring där Delary samhälle ligger. 
Banken är delvis utlagd i Lillån. Vägen är relativt gammal och 
har sannolikt förstärkts vid flera tillfällen. Vägkroppen har 
sålunda en mycket varierande sammansättning både vad gäller 
tjocklek och materialtyp. I de provgropar som grävts varierar 
överbyggnadens tjocklek från 44 till ca 80 cm. Sandiga vägbygg- 
nadsmaterial dominerar men såväl makadam som finkornigare mate
rial förekommer.

Även undergrunden uppvisar stora variationer längs sträckan med 
sandig-moig morän i väster och sandiga isälvsmaterial i öster. 
Under den mellanliggande banken förekommer dessutom organiska 
sediment.

Det finkorniga och flytbenägna moränmaterialet tillsammans med 
vägens låga profil gör att dräneringsförhållandena bedöms vara 
ogynnsamma.

Skador/Problem

Bärighetsskador med spår och på vissa ställen begynnande 
krackeleringar.

Bedömd skadeorsak

Allmänt svag vägöverbyggnad tillsammans med ogynnsamma dräne
rings förhållanden. Vägens profil mycket låg.

Projekterad åtgärd

Dubbelsidig överbyggnadsdränering på en ca 500 m lång sträcka. 
Dräneringen utformades med 45 cm höga Hydraway-dräner placerade 
strax utanför beläggningskant och nedförda till ett djup av 
65 cm under beläggningkant. Dränerna bedömdes på så sätt få god 
kontakt med överbyggnadsmaterialet (figur 4).

Utförande

Dräneringsarbetet utfördes med en kedjefräsmaskin. Under 
arbetets gång visade det sig att det fanns en hel del grovsten 
(200 - 300 mm) i vägens överbyggnad (förstärkningslager). Dessa 
stenar var också rundade vilket gjorde att fräsmaskinen hade 
mycket svårt att få upp dem ur schakten. Följden blev att 
stenarna låg och "rullade" framför kedjan vilket så småningom 
jorde att schakten blev ganska bred. Detta medförde också att



schakten på vissa ställen kom för nära vägbanan och under
minerade beläggningskanten. På grund av dessa problem slut
fördes dräneringsarbetet med hjälp av en hjulburen grävmaskin 
och manuell nedläggning av dränerna.

Väg 120, Delary
Sektion 13/835

Figur 4. Tvärprofil vid sektion 13/835 som visar Hydraway 
dränernas lägen.

Uppföljning

Uppföljningsarbetet har i stort sett endast avsett utförandet. 
Ingen egentlig uppföljning av dräneringseffekten har gjorts.

Skadeutveckling

Med ledning av okulära bedömningar har inte skadeutvecklingen 
förändrats på något avgörande sätt. Skadeutvecklingen är dock 
svår att bedöma eftersom ingen ny beläggning har utförts och 
den gamla är åldrad med relativt omfattande skador. (Dränering
en utfördes som ett första steg i en mera omfattande istånd- 
sättningsåtgärd.)

På vissa ställen har deformationer uppkommit i beläggnings- 
kanterna till följd av efterpackning i dräneringsschakterna.

Kommentarer och slutsatser

I samband med dräneringsarbetena konstaterades att stora 
mängder finkornigt material täckte innerslänterna och för
svårade en effektiv dränering av vägkroppen. Den utförda 
dräneringen bedöms därför vara av stort värde och en 
förutsättning för att andra iståndsättningsåtgärder skall 
lyckas.



I äldre vägar är det inte ovanligt att vägkroppen (t ex för- 
stärkningslagret) innehåller relativt mycket grovsten. Sanno
likt är det också så att i samband med byggnadsarbetena 
sorteras en hel del grovsten bort och läggs vid sidan av vägen, 
dvs under innerslänterna där en ev överbyggnadsdränering bör 
placeras.
En kedjegrävmaskin av den typ som användes här har mycket svårt 
att få upp rundade relativt stora stenar.

Vid överbyggnadsdränering där schaktdjupen inte blir så stora 
är ett alternativ till att använda fräsmaskin att utnyttja en 
konventionell grävmaskin och installera dränerna manuellt.

4.3 E 75, Offnevägskälet, Jämtlands län
Lokalbeskrivninq

Den dränerade sträckan är belägen mellan Trångsviken och 
Mattmar vid avtagsväg mot Offne (figur 5). Vägen är 9m  bred 
och går i västlig riktning (mot Mattmar) i ett relativt 
kraftigt motlut. Längs sträckan finns ett par mindre skär
ningar. I de provgropar som grävdes vid beläggningskant 
varierade överbyggnadens tjocklek mellan 41 och 75 cm.

Den småskaliga topografin inom området är mycket oregelbunden. 
Sannolikt beror detta på att den underliggande berggrundsytan 
är ojämn vilket också medför att jorddjupen varierar en hel 
del. På vissa ställen går berget i dagen medan det på andra 
finns djupa jordfickor. Jordarterna inom området utgörs i 
huvudsak av skifferrika, finkorniga moräner (siltiga, leriga).

Skador/problem

Stora och ojämna tjällyftningar med kraftiga tjälsprickor. På 
vissa ställen begynnande krackeleringar i anslutning till 
tjälsprickor.

Bedömd skadeorsak

Förhållandevis tunn överbyggnad på tjälfarlig undergrund 
(skifferrik och finkornig morän). Underliggande berggrund 
bedöms vara mycket oregelbunden vilket bidrar till att 
lyftningarna blir ojämna. Den oregelbundna berggrundsytan kan 
också medföra att grundvatten däms upp och att grundvattenytan 
lokalt kommer att ligga mycket ytligt.

Projekterad åtgärd

Dubbelsidig dränering på en ca 450 m lång sträcka. Dräneringen 
utformades med 30 cm höga Hydraway-dräner placerade i dikes- 
botten och nedförda till ett djup av 70 cm (figur 6).
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Utförande
Dräneringsarbetet, som utfördes med en kedjefräsmaskin, 
genomfördes i stort sett problemfritt. På en del ställen fanns 
bergklackar av skiffer men dessa kunde fräsas utan några större 
problem.

Figur 6. Tvärprofil vid sektion 0/660 (lokal längdmätning) som 
visar Hydrawadränernas lägen samt den uppmätta grund
vattennivån 1990-10-09.

Uppföljning

Uppföljningsarbetet har i stort sett endast omfattat besikt
ningar och höjdawägningar av vägytan på vårvintern när tjäl- 
lyftningarna bedömts vara störst. Bedömningar av skadeutveck
lingen har också gjorts genom intervjuer av vågmästare.

Strax före dräneringsåtgärden installerade vägverket ett antal 
grundvattenrör vid stäckan. Endast ett fåtal avläsningar har 
dock gjorts (av vägverket) före dräneringsåtgärden vilket gör 
det svårt att värdera dräneringseffekten med ledning av dessa. 
Rören har dock kunnat användas för att dokumentera grundvatten
nivåerna efter dräneringsåtgärden (figur 6).

Dräneringseffekt

I samband med installationen av Hydraway-dränerna uppmättes på 
flera ställen stora initialflöden. På andra ställen förekom 
däremot inga flöden alls. De stora variationerna i flöden tyder 
på att det finns bergklackar som dämmer upp och stänger inne 
vatten. Sannolikt är det också så att det förekommer dränerande 
skikt som tappar av flödet i dräneringsledningen (dvs. vatten i 
dräneringsledningen rinner ut i omgivande vattengenomsläppliga 
skikt). På den sträcka som ligger "uppströms" vägskälet upp
mättes ett år efter dräneringsåtgärden (hösten -90) ett flöde 
på ca 20 l/min söder om vägen medan det på norra sidan inte 
förekom några flöden alls.
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Figur 7. Höjdawägningar av tvärsektion vid Offnevägskälet.
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Skadeutvecklinq

Våren -91 uppmättes relativt kraftiga lyftningar vid sträckan 
(12-15 cm) . På vissa ställen bedömdes också lyftningarna vara 
relativt ojämna (figur 7 och 8). Trots detta ansåg vågmästaren 
att skadorna var mindre omfattande jämfört med tidigare år 
("Mycket bättre än tidigare"). En översiktlig skadekartering 
visade också att inga nya sprickor uppkommit.

Kommentarer och slutsatser

Sannolikt orsakas de ojämna lyftningarna av den ojämna 
berggrundsytan som gör att jorddjupen varierar kraftigt och 
att det lokalt förekommer instängt vatten. Detta gör att 
förutsättningarna för tjällyftningar varierar kraftigt inom 
sträckan.

De stora flöden som förekom i samband med installationen tyder 
på att åtminstone en del av dessa "fickor" med instängt vatten 
har kunnat dräneras. Därmed skulle också tjällyftningsbenägen- 
heten minska avsevärt vid dessa punkter.

4.4 E 75, Mattmar, Jämtlands län
Lokalbe skrivninq

På en ca 2 km lång sträcka väster om avtagsväg mot Mattmar har 
Hydraway-dränering installerats. En ca 500 m lång delsträcka 
har valts ut för mera noggranna uppföljningar. Denna del ligger 
på ett svagt markerat krön ca 2 km väster om avtagsväg mot 
Mattmar. Vägen är 9 m bred och i de provgropar som grävts vid 
beläggningskant varierar överbyggnadens tjocklek mellan 40 och 
60 cm.

Vid den utvalda sträckan finns en våtmark strax norr om vägen 
(figur 9) . Denna awattnas genom vägen via en trumma vid 
sektion 58/075. Avrinningsförhållandena verkar dock vara 
diffusa och sannolikt finns instängda partier utan någon 
egentlig ytvattenavrinning. I övrigt utgörs jordarterna av 
finkorniga (leriga) skiffermoräner. Jorddjupen varierar 
kraftigt beroende på en oregelbunden berggrundsyta.

Skador/Problem

Inom den utvalda sträckan fanns (innan dräneringsåtgärden) 
bärighetsskador med spårbildning och mycket omfattande kracke- 
leringar. Över stora ytor hade beläggningen börjat brytas sön
der och en hel del "potthål" uppstått. En del blockuppfrys
ningar förekom men i övrigt inga egentliga tjällyftningsskador. 
Detta beror sannolikt inte på att inga lyftningar förekommer, 
utan snarare på att lyftningarna är jämna.

I samband med dräneringsåtgärden påfördes en ny beläggning.



Bedömd skadeorsak

Allmänt svag (underdimensionerad) överbyggnad tillsammans med 
ogynnsamma dräneringsförhållanden (skärning, våtmarker) . De 
omfattande krackeleringarna tyder också på att överbyggnads
materialen har för hög finkornhalt. (Detta bekräftas dock inte 
av de prov som tagits i provgropar strax utanför beläggnings- 
kant.)



Projekterad åtgärd

Dubbelsidig dränering på en ca 500 m lång sträcka. Dräneringen 
utformades med 30 cm höga Hydraway-dräner placerade i dikes- 
botten och nedförda till ett djup av 70 cm under dikesbotten 
(figur 10) .

Nivå (m)

-  345

E 75, Mattmar
Sektion 0/005I Grundvattenrör

Avstånd från vägmitt (m)

Figur 10. Tvärprofil vid sektion 0/005 (lokal längdmätning) som 
visar Hydraway-dränernas lägen samt den uppmätta 
grundvattennivån 1990-10-10.

Utförande

Dräneringsarbetet utfördes hösten -89 med en kedjefrasmaskin. 
Dränerna kunde fräsas ned i stort sett problemfritt. Smärre 
bergklackar förekom men dessa vållade inga större problem 
(skifferberggrund). Norr om vägen vid trumman fanns dock ett 
mycket vattensjukt parti. Bärigheten var där så låg att fräs- 
maskinen inte kunde ta sig fram för egen maskin utan fick 
vinschas med hjälp av bärgningsbil.

Uppföljning

Uppföljningsarbetet har i stort sett endast omfattat besikt
ningar och höjdawägningar av vägytan. Avvägningar har utförts 
på vårvintern (april) när tjällyftningarna bedömts vara störst. 
Bedömning av skadeutvecklingen har gjorts genom intervjuer av 
ansvarig väghållare.

Liksom vid Offnevägskälet installerade vägverket ett antal 
grundvattenrör strax före dräneringsåtgärden. Dessa har dock 
endast kunnat användas för att dokumentera grundvattennivåerna 
efter dräneringsåtgärden (figur 10).



Dränerinqseffekt

På vissa ställen inom den dränerade sträckan har grundvatten
nivåerna varit relativt höga efter dräneringsåtgärden. Hösten 
-90 låg t ex grundvattennivån i överkant av Hydraway-dränen 
vid sektion 0/005 (figur 10).

I samband med installationen av Hydraway-dräneringen uppmättes 
mycket stora initialflöden. Även efter dräneringen har flödena 
varit förhållandevis stora.

Skadeutvecklinq

Våren -91 uppmättes relatvt stora tjällyftningar (ca 12 cm) på 
den västra delen av den dränerade sträckan (figur 11). På den 
östra delen i närheten av trumman uppmättes däremot mycket små 
tjällyftningar (2-3 cm). Skillnaden i tjällyftning beror sanno
likt på att det på vissa ställen finns organiskt, icke tjälfär
ligt material i undergrunden. De uppmätta tjällyftningarna har 
varit mycket jämna och har inte vållat några som helst olägen
heter. Detta bekräftas också av att inga sprickor eller spår 
uppkommit i den beläggning som påfördes i samband med 
dräneringen.

Kommentarer och slutsatser

De förhållandevis höga grundvattennivåerna efter dränerings
åtgärden beror sannolikt på förekomsten av organiskt material 
(våtmark). Det organiska materialet innehåller stora mängder 
vatten men har en låg permeabilitet (vattengenomsläpplighet). 
Trots detta har dräneringsåtgärden gett en tydlig avsänkning av 
grundvattennivåerna (figur 10).

Skillnaderna i tjällyftning mellan olika delar av den dränerade 
sträckan förklaras också av förekomsten av organiskt material.
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Figur 11. Hö jdawägningar av tvärsektion vid Mattmar (västra 
delen av sträckan).
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4.5 Väg 301, Ovanåker (Edsbyn), Gävleborgs län
Sommaren -91 installerades Hydraway-dräneringar på ett flertal 
sträckor längs väg 301 mellan Ovanåker (Edsbyn) och Bollnäs. 
Skador förekommer framförallt i form av ojämna tjällyftningar 
men även en hel del bärighetsskskador (spårbildningar) förekom
mer. Undergrundsmaterialen domineras av finkorniga (siltiga) 
sediment med stor tjällyftningsbenägenhet.

De dränerade sträckorna besiktigades hösten -91 och avsikten är 
att följa upp dessa vad gäller skadeutveckling och dränerings- 
effekt (flöden).

4.6 Väg 272, Lingbo - Holmsveden, Gävleborgs län
Hydraway-dräneringar installerades sommaren -91 på ett flertal 
sträckor längs väg 272 mellan Lingbo och Holmsveden. 
Skador/problem finns framförallt i form av bärighetsskador men 
även en del tjällyftningsskador förekommer. Undergrundsförhål- 
landena bedöms vara mycket varierande med både finkorniga 
(tjälfarliga) moräner och sandiga isälvsmaterial (åsmaterial). 
Vägen går vid flera ställen genom samhällen och byar där det på 
grund av platsbrist ofta är svårt att schakta upp öppna diken.

De dränerade sträckorna besiktigades hösten -91 och avsikten är 
att följa upp dessa vad gäller skadeutveckling och 
dräneringseffekt.

5. ALLMÄNNA KOMMENTARER OCH SLUTSATSER
Såväl bärighetsskador som tjällyftningsskador orsakas ofta av 
flera olika faktorer (ogynnsamma dräneringsförhållanden, tjäl- 
farliga undergrundsmaterial, underdimensionerad överbyggnad 
etc.) och en dräneringsåtgärd kan därför inte ensam förväntas 
lösa alla problem. Däremot är en dräneringsåtgärd ofta en 
förutsättning för att andra iståndsättnings- och förbättrings
åtgärder skall lyckas.

De dräneringsförsök som redovisas här visar att Hydraway-dräne- 
ringarna från dräneringssynpunkt fungerar väl. I flera fall har 
stora och varaktiga flöden uppmätts och i några fall har också 
avsänkningar av grundvattennivåer kunnat dokumenteras. För att 
säkert kunna bedöma dräneringseffekt och skadeutveckling måste 
dock uppföljningarna utsträckas till betydligt längre tid.

De problem som förekommit har rört fräsmaskinen (mittmonterad 
kedjefräsmaskin) med vars hjälp man i några fall inte kunnat 
installera dränerna på önskvärt sätt. Förhoppningsvis kan dessa 
problem elimineras med en nykonstruerad fräsmaskin med sido- 
ställt fräshjul.

Sammanfattningsvis bedöms Hydraway Drain vara en bra metod för 
dränering av vägar och ofta ett nödvändigt komplement till 
andra iståndsättnings- och förstärkningsåtgärder.
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