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Utvärdering av djupdränering och infiltration i innerslänt utmed väg 126, 

Torpsbruk. Del 2, kompletterande data 

av Fredrik Hellman och Klas Hansson 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 85 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Denna rapport innehåller kompletterande data från undersökning av fukt, dränering och 

grundvatten utmed väg 126 nära Torpsbruk. Tidigare resultat är publicerade i VTI notat 

13-2012. På undersökningsplatsen finns 13 manuellt avläsningsbara grundvattenrör, 7 

rör med automatisk registrering och 4 rör med vattenhaltsgivare installerade. 

Resultaten fram till november 2011 har gett värdefull information om grundvatten-

rörelser och funktionen av djupdräneringen (VTI notat 13-2012). Effekten av att 

använda täta innerslänter har också testats genom att mäta vattenhalten under en tätad 

innerslänt och jämföra med resultat utanför tätningen. För att kunna utvärdera effekten 

av infiltration och fukt via innerslänt bestämdes att man skulle fortsätta att studera och 

samla data under ytterligare ett år. I denna rapport redovisas dessa data. Även tidigare 

data sammanfattas och diskuteras. 

Nedan ges de huvudsakliga slutsatserna man kan dra från försöken med tätad innerslänt 

och djupdränering. 

Djupdränering:  

 är en effektiv metod att reglera grundvattenytan 

 ger en snabb sänkning av grundvattennivån 

 kan påverka grundvattennivåer relativt långt från vägen 

 sänker fukthalten i vägkroppen 

 måste regelbundet underhållas 

 kan rekommenderas på platser som har högt grundvatten och jordskärning. 

Tätning av innerslänt: 

 innebär ingen självklar fördel för vägkroppen  

 innebär att fukthalten stabiliseras och toppar av fukt- respektive torrperioder 

utjämnas  

 kan hindra vatten att komma ut ur vägkroppen, om det av någon anledning 

kommer in exempelvis genom sprickor i beläggningen eller med uppträngande 

grundvatten. 
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Evaluation of deep-drainage and infiltration in road verge along road 126, 

Torpsbruk 

Part 2, complementary data 

by Fredrik Hellman and Klas Hansson 

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 85 Linköping Sweden 

 

 

Summary 

This report contains additional data from the study of moisture, drainage and 

groundwater along highway 126 near Torpsbruk. Previous results are published in VTI 

Notat 13-2012. On the studied site are 13 groundwater level pipes (manual reading), 7 

groundwater level pipes (automatic reading) and 4 pipes with moisture content sensors 

installed. 

The results until November 2011 has provided valuable information on groundwater 

changes and function of the deep drainage system (VTI notat 13-2012). The effect of 

sealed road verge in relation to non-sealed road verge was tested. This was done by 

measuring the water content under a sealed and a non-sealed part of respective road 

verge. In order to evaluate the effect of infiltration and moisture through the road verge 

it was determined to continue to study and collect data for an additional year. In this 

report these data and earlier data are summarized and discussed.  

The following are the main conclusions to be drawn from the experiments with sealed 

road verge and deep drainage system.  

Deep Drainage (with the Trammel system): 

 the installation of a deep drainage system can be recommended in places that 

have high ground water table and road cut in soil 

 an effective method to control groundwater 

 lowering the ground water table is very fast 

 deep drainage can affect groundwater levels relatively far from the road area 

 it reduces the moisture content of the road structure 

 it needs to be maintained regularly. 

Sealed road verge: 

 no self-evident advantage of the sealed road verge in every case 

 it stabilizes the moisture content – peaks of moisture and dry periods are leveled 

out 

 it can prevent water from coming out of the road structure if water for any 

reason is coming in e.g. through cracks in the coating or penetrating 

groundwater.
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1 Introduktion 

Denna rapport innehåller kompletterande data från undersökning av fukt, dränering och 

grundvatten utmed väg 126 nära Torpsbruk (Figur 1). På undersökningsplatsen finns 13 

manuellt avläsningsbara grundvattenrör, 7 rör med automatisk registrering och 4 rör 

med vattenhaltsgivare installerade. I denna rapport redovisas data fram till november 

2012 dessa kompletterar tidigare undersökning (Klas Hansson med flera, 2012). Även 

tidigare data sammanfattas och diskuteras. Speciellt har effekten av täta innerslänter och 

infiltration undersökts genom att mäta fuktigheten under en tätad innerslänt och jämföra 

resultaten med en otätad innerslänt. 

 

Figur 1 Kartan visar undersökningsområdet utmed väg 126 (Bäckman 1986). 
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2 Bakgrund och syfte 

Trafikverket har haft problem med bärighet, tjälskott och liknande utmed väg 126 från 

Alvesta förbi Torpsbruk och norrut. Problemen bedöms bero på en kombination av 

dåliga vägbyggnadsmaterial och för höga vattenhalter i vägöverbyggnaden. I samband 

med nybyggnation 1985 installerades en djupdränering av märket Trammel utmed en ca 

250 m lång sträcka norr om Torpsbruk för att komma till rätta med den höga grund-

vattennivån på denna plats. Installation och förutsättningar på platsen vid Torpsbruk 

(Figur 1) beskrivs av Bäckman (1986). År 2005 lades en ny slitlagerbeläggning och i 

samband med att detta gjordes även en besiktning av tillståndet på vägsträckan under 

2008 och 2009 (Bilaga 1). Det kunde då konstateras att spårdjupsutvecklingen varit 

mycket stor under dessa tre år. Det visade sig också att vatten fanns stående i 

vägkroppen och diket. År 2009 initierades projektet ”Infiltration i innerslänt och 

renspolning av djupdränering” då djupdräneringen slutat att fungera efter 24 år utan 

underhåll. Syftet var att återställa funktionen och samtidigt studera och utvärdera 

effekten av djupdräneringen genom kontinuerliga mätningar och dokumentation. Även 

infiltration av vägdagvatten i innerslänten genom stödremsan undersöktes.  

Inom projektet har stora resurser lagts på att installera fukt och grundvattengivare på 

platsen. Det finns 13 grundvattenrör för manuella mätningar, 7 rör med automatiskt 

registrerande grundvattengivare och 4 vattenhaltsgivare som mäter fukt på 4 olika 

nivåer i marken, två givare slutade dock att fungera under försöket. Resultaten av 

mätningarna fram till november 2011 har gett värdefull information om grundvatten-

rörelser och funktionen av djupdräneringen (Hansson m fl., 2012). En tätning av en 

20x2 m stor del av innerslänten gjordes i samband med dämningsförsök under 

sommaren 2011. Tätningen gjordes för att utvärdera effekten av infiltration och fukt via 

innerslänt. Det bestämdes då att man skulle fortsätta att studera och samla data under 

2012, för att bättre förstå fuktrörelsen.  

2.1 Relaterade bärighetsstudier på platsen 

De hittills insamlade data har även använts i andra projekt för att studera bärighet och 

beständighet av Salour och Erlingsson (2012 a, b, c och 2013 a, b, c). 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. Detta har Salour 

och Erlingsson (2013 a, b, c) utnyttjat för att göra omfattande undersökningar av hur 

fukt och förhöjd grundvattenyta inverkar på styvhet av de olika lagren i vägkonstruk-

tionen. Fallviktsmätningar med multipel belastning vid olika fuktighet och grundvatten 

nivåer har utförts. De olika obundna lagrens styvhet i relation till fuktighet har sedan 

beräknats. Slutsatserna är att en förhöjning av grundvattenytan och ökad fuktighet 

avsevärt minskade styvheten totalt sett i vägkonstruktionen. Styvheten minskade i de 

obundna lagren i relation till ökad fukthalt. Liknande resultat, Salour och Erlingsson 

(2012 a,b,c), kunde visas genom fallviktsmätningar vid tjällossningsperioden då 

fuktigheten är stor i vägkonstruktionen. Styvheten minskar då fuktigheten ökar. Störst 

fuktighet och lägst styvhet kunde uppmätas i samband med att tjälen går ur marken.  

I mekanistisk-empirisk (ME) vägdimensionering finns två huvudfaktorer som påverkar 

bärförmågan, nämligen stresståligheten av obundna lager och klimatrelaterade faktorer 

(främst fukt och temperatur). De flesta av parametrarna i modellerna är uppmätta i 

laboratorieförsök, främst med triaxialförsök. Hur obundna lagers materialparametrar 

påverkas av de klimatrelaterade faktorerna och trafiklast är ofta lite studerat. En av de 

viktigaste slutsatserna från Salour och Erlingsson (2012abc och 2013abc) är att dessa 
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modeller kan kalibreras och förbättras i framtiden med hjälp av fältförsök. Detta kräver 

givetvis mer liknande studier. 



 

12 VTI notat 36-2013  

3 Fuktmätning vid Torpsbruk 

Information om installationen av dräneringssystemet (Trammel) finns beskrivet i 

Bäckman (1986) och även Hanson med flera (2012). Efter att funktionen i dräneringen 

återställts genom renspolning bestämdes det att funktionen skulle följas upp med 

kontinuerliga mätningar av grundvatten och fukt. Även påverkan av den installerade 

djupdräneringen på platsen studerades genom dämningsförsök. Resultaten finns 

redovisade i Hansson med flera (2012). En del av innerslänten tätades också för att 

kunna utvärdera hur detta påverkar fuktigheten i vägkroppen. Detta försök påbörjades 

samtidigt som dämningsförsöket utfördes men utvärderingen bedömdes då behöva data 

från en längre period. Denna rapport ger information om data som samlats in under den 

förlängda datainsamlingstiden fram till november 2012 då anläggningen stängdes ner 

och sammanfattar även tidigare data. Ett av syftena med den förlängda datainsamlings-

tiden var att utvärdera effekten av infiltration och fukt via innerslänt. 

3.1  Försöksupplägg 

I Hansson med flera (2012) finns mer detaljerad information om installerade grund-

vattenrör, grundvattengivare och vattenhaltsgivare. En översiktlig bild av installerade 

system ges i Figur 2, Figur 3 och Figur 4. Systemen (Figur 2) mäter kontinuerligt 

förändringar i grundvatten (gröna trekanter) och fukt (gula fyrkanter) i stödremsa och 

dikeskant. Uppföljning och mätning av grundvattennivåer i de manuella grundvatten-

rören (blå cirklar) har gjorts kontinuerligt av Lars-Göran Svensson (BGV konsult) med 

jämna mellanrum (ca 1 ggr/mån eller vid behov). Vattenhaltsmätarna (ES - Enviro 

Smart) mäter fukt på 4 olika nivåer enligt principskiss (Figur 5). Två av ES givarna 

fungerade under hela testet (vhES1 och vhES3) medan de andra två slutade att fungera 

(vhES2 och vhES4) under försökets gång.  

Effekten av täta innerslänter har studerats genom att täcka över en av vattenhaltsgivarna 

(ES1) med en tät presenning och jämföra resultaten med en motsvarande vattenhalts-

givare (ES3) utanför presenningen. Dimensionen på presenningen är 20x2 m (se Figur 

3), tätning gjordes inte ner till dikesbotten utan slutade ca 0,5–1 m upp i innerslänt. På 

så sätt har man studerat uppkomna skillnader i fuktighet och dynamik i fuktighet i 

samband med regn snösmältning, tjäle och grundvattenförändringar. Presenningen är 

tätad mot asfaltskanten för att förhindra att vatten läcker in den vägen. Installationen av 

presenningen (tätningen av innerslänt) gjordes 2011-06-07 (Figur 3 och Figur 6). Det 

upptäcktes då en större längsgående spricka i asfalten i höger hjulspår. Den tätades 

2011-09-12. Det är dock tveksamt om lagningen blev bra och helt hindrar vatten att 

komma in den vägen (Figur 7).  

Dämningsförsöket gjordes så att dräneringens utlopp pluggades. En dränering ur 

funktion kunde då simuleras. Försöket gjordes mellan 2011-06-07 och 2011-09-15.  
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Figur 2 Sammanställning av installationerna på platsen (Hansson m fl, 2012). Blå 

cirklar är grundvattenrör med manuell avläsning, gröna trianglar är grundvattenrör 

med automatisk avläsning och gula fyrkanter är fukthaltsgivare. 
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Figur 3 Skiss över installationen (ej skalenlig). Presenningen är tänkt att ge information 

om hur tätade innerslänter påverkar fuktigheten. ES1 mäter fukt under presenning och 

ES3 mäter utanför duken. ES2 och ES4 slutade att fungera under försöket. Grund-

vattengivarna (gvFDS och gvGM) ger kontinuerligt information om grundvatten-

förändringar. Det finns också en tjälstav som är installerad på platsen. Den ger 

information om temperaturen i vägkroppen under vinterhalvåret. 

 

Figur 4 Profil som visar principen av installationen. 
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Figur 5 Principskiss för ES (Enviro Smart) givarna. Fyra givare (gula fyrkanter) finns i 

varje rör. 

0,1 m 
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Figur 6 Bilder som visar tätningen av innerslänt. (Foto: Fredrik Hellman). 
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Figur 7 Bilderna visar resultatet efter fräsning och asfaltering i syfte att täta sprickor 

och minska spårdjupet (Foto: Lars-Göran Svensson). 

3.2 Resultat 

3.2.1 Grundvattenmätningar 

Resultatet (Figur 8 och Figur 9) från grundvattenmätningarna visar på normala 

årstidsvariationer i grundvattennivåer. Vinterhalvåret har högst grundvattennivå och 

sommaren lägst. Variationen är också lägst under sommaren. Störst variation kan ses i 

den grupp grundvattenhål som ligger längst åt öster dvs. längst från vägen och har 

djupast liggande grundvattenyta. En möjlig orsak är att grundvattenförändringar dämpas 

effektivare av dräneringen närmast vägen. Mest tydligt är detta i Figur 9 och givare 

gvGM4 jämfört med de givare som är närmare vägen. Under dämningsförsöket kunde 

störst påverkan iakttas i de grundvattenhål som ligger närmast vägen. Responsen på 

dämningen var mycket snabb som man kan se i resultaten (Figur 8 och Figur 9). Man 

kan även se att grundvattennivån ökar i hålen även de längst bort från dräneringen under 

dämningsförsöket. 
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Figur 8 Resultat från manuell mätning av grundvattennivå märkta 1-14 (ingen 13) och 

5/294, 5/345 och 5/395 (se karta Figur 2). 

 

Figur 9 Resultat från mätning av grundvattennivå med automatiska givare gvFDS och 

gvGM (se Figur 2). 
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3.2.2 Vattenhaltsmätningar 

Figur 10 och Figur 11 visar vattenhaltsdata från rör vhES1 och Figur 12 och Figur 13 

visar vattenhaltsdata från två givare i rör vhES2 (Figur 3). Resultaten är redovisade 

årvis under hela drifttiden. Dessa rör har fyra givare (Figur 5) vardera som är placerade 

på olika djup varav figurerna visar data från de två översta. Givare är placerade på djup 

30 cm (vhES1_1 och vhES3_1) respektive 70 cm (vhES1_2 och vhES3_2). Röret 

vhES1 blev täckt (2011-06-07) med en duk för att simulera en tät innerslänt. Efter 

tätningen av innerslänt kan man se att de givare som ligger närmast markytan ligger 

relativt still på en vattenhalt som är över den tidigare återkommande lägsta vattenhalten 

(Figur 10). Detta beror på att den täta duken blockerar såväl påfyllning från regn som 

den upptorkning som annars sker till följd av avdunstning.  

Under dämningförsöket kan man också se att vattenhalterna stiger under duken som en 

följd av den höjda grundvattennivån (Figur 10 och Figur 11). Givare vhES1_2 påverkas 

mest eftersom den ligger närmast den förhöjda grundvattenytan. Det är också möjligt att 

en större spricka i vägbana störde försöket under dämningen. Man kan fortfarande se att 

givare vhES3_2 har toppar av ökad vattenhalt som korrelerar med regnskurar. Efter 

tätningen av sprickan (2011-09-12) minskar antalet toppar. Rör vhES3 har hela tiden 

varit utan täckning (Figur 12 och Figur 13). Det representerar en innerslänt där 

infiltration är möjlig. Man kan se att regnskurar och snösmältning ger toppar med ökad 

fuktighet. Vid dämningsförsöket ökar fuktigheten på ett liknande sätt som under den 

täta duken. 

Den enda tydliga klimatpåverkan skedde i samband med tjälning och tjällossning. 

Tjälning skedde till stort djup under våren 2012 och kunde avläsas på samtliga djup i 

givare vhES1 (under duk) och vhES3 (utanför duk) som en minskad vattenhalt. I Figur 

14 visas den översta vattenhaltsensorn i respektive givare relation till temperaturer 35 

cm under vägytan mätt med tjälstaven på platsen. Man kan se att vattenhalten minskar 

vid tjälning (under 0ᵒC) och ökar vid tjällossning (över 0ᵒC). Ökningen av vattenhalt i 

samband med tjällossningen innebär att det under tjälningen var en betydande kapillär 

transport av vatten mot frysfronten. Detta visar att överbyggnaden och undergrunden 

består av material som är tjälfarliga. Djupdräneringen har i detta fall inte eliminerat de 

problem med tjälhävning och bärighet som kan uppstå under tjälnings- och tjälloss-

ningsperioden. Eftersom inga fuktmätningar gjorts under tjälnings/tjällossningsperioden 

med icke-fungerande djupdränering kan inte effekten av djupdränering i detta avseende 

göras baserat på dessa data. Det är dock troligt att då tillgången på vatten minskar bör 

också tjällhävningen minska.  
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Figur 10 Årsvis jämförelse av vattenhalt uppmätt av givare vhES1-1 belägen under en 

tät duk efter 2011 06 07. 

 

Figur 11 Vattenhalt uppmätt av givare vhES1-2 belägen under en tät duk efter 

2011 06 07. 
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Tätning 
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Figur 12 Vattenhalt uppmätt av givare vhES3_1. Givaren var hela tiden belägen 

utanför den täta duken. 

 

Figur 13 Vattenhalt uppmätt av givare vhES3_2. Givaren var hela tiden belägen 

utanför den täta duken. 
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Figur 14. Temperatur 35 cm under vägytan och vattenhalter i givare vhES1_1 och 

vhES1_3. Temperaturen mättes i tjälstaven på platsen. När den blå temperaturkurvan 

går under 0◦C kan man se att vattenhalten i givare ES1_1 och ES3_1 minskar. Vid 

tjällossning ser man att vattenhalterna ökar som en topp. 
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4 Diskussion  

En av de mest avgörande faktorerna för en robust och tillförlitlig infrastruktur med låga 

underhållskostnader är att minimera fukt och vatten i konstruktionerna. Bättre kontroll 

och förståelse av fukt och vatten i vägkonstruktionen ger bättre förutsättningar att 

föreslå effektiva bärighetsförbättringar, underhållsåtgärder och tydligare kravställande i 

tekniska regelverk. Kunskap om vattnets väg in i vägkonstruktionen ger även bättre 

förutsättningar att hantera framtida klimatförändringar.  

4.1 Vattenflödesmönster i vägen och bärighet 

Tidigare studier har visat att dagvatten som avrinner från vägytan till största delen 

infiltrerar i stödremsan och innerslänten. Bendz m.fl. (2006) utförde ett stort antal 

kemiska analyser på prover tagna i ett tvärsnitt av en väg byggd av bottenaska. Vägen 

var 16 år gammal och proverna gav genom detta en bild av urlakningen under en lång 

tid. Urlakningen beror främst på vattenströmningen genom materialet och bekräftade 

genom detta att mest vatten infiltrerar nära asfaltskanten. Samma mönster visades 

genom högupplösta mätningar i ett tvärsnitt av Rv40 i Trafikverket (2010). Genom 

datorsimuleringar visade Hansson m.fl. (2005) och Define m.fl. (2007) var infiltration 

sker i vägen och hur den påverkas av sprickor i vägytan. De visade även hur vatten-

flödesmönstret ser ut inne i vägen i samband med och efter regn. Infiltrationskapaciteten 

i vägslänter har undersökts experimentellt av Paulsson (2008) och Olofsson och 

Lundmark (2010). I den senare studien utfördes ett infiltrationsförsök med salt vatten 

vid den försöksplats som beskrivs i denna rapport. Försöket visade att vägslänten var 

mycket genomsläpplig och att saltpulsen på kort tid nådde grundvattnet. Endast i 

samband med stora regn är avrinningen så stor att den överskrider den sammanlagda 

infiltrationskapaciteten i stödremsa och innerslänt (Pantzar, 2012). Detta är förklaringen 

till att de flesta vägdiken är torra. Undantaget är de diken som ligger i ett utströmnings-

område och därigenom dränerar grundvatten.  

Fallviktsundersökningarna av Salour och Erlingsson (2012 och 2013) vid Torpsbruk 

visar att fukthalten i vägkonstruktionen och även undergrunden har en mycket stor 

inverkan på bärigheten och styvhet i vägkonstruktionen. Åtgärder som minskar fukten i 

de obundna lagren och även undergrunden gör att livslängden och reparationskostnader 

kan hållas låga. Det är sannolikt en mycket kostnadseffektiv åtgärd att underhålla och 

installera system som håller fuktigheten låg i vägkonstruktionen.  

Dämningsförsöket (Hansson med flera 2012) som återskapar situationen med en icke 

fungerade dränering visar tydligt att djupdränering är ett effektivt sätt att minska fukten 

i en vägkonstruktion. Den installerade djupdräneringen har sannolikt avsevärt minskat 

underhållsbehovet på platsen i Torpsbruk. Systemet kan rekommenderas på liknande 

platser där man har problem med uppträngande grundvatten i jordskärning. Systemet 

behöver dock visst underhåll för att fungera. 

4.2 Täta innerslänter och stödremsor 

De genomförda försöken med tät innerslänt ger inte något entydigt svar om det finns 

någon fördel att använda konstruktioner med täta innerslänter. Bidragande faktorer till 

att man inte kunnat ge något entydigt svar kan bero på förekomsten av hjulspår i 

asfaltsbeläggningen vilket medförde att avrinningen inte till fullo skedde till diket. 

Dessutom fanns en spricka i ett av hjulspåren vilket gjorde att vatten tog sig in i 

stödremsan i närheten av fuktmätaren. Sprickan lagades inte förrän i senare delen av 

försöket. Tätning av stödremsa och innerslänt förhindrar infiltration av regnvatten in i 
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vägkroppen från innerslänten och minskar därmed exponeringen för regn. Vilket bör 

vara positivt för konstruktionen. En parameter som inte har ingått i försöken är i vilken 

omfattning en öppen/tätad innerslänt påverkar dynamiken av fuktighet i vägkroppen, 

dvs. fukt- och torrperioder. Det är uppenbart att vatten kan komma in i vägkroppen 

genom sprickor i vägytan eller genom uppträngande grundvatten. Vatten som trängt in i 

överbyggnaden förväntas rinna ut vid terrasskanten till vägdiket eller genom infiltration 

i undergrund/underbyggnad (bestående av permeabla material). Det är då en fördel att 

vattnet lättare kan komma ut ur vägkroppen. I dessa fall kan möjligen täta innerslänter 

ge upphov till vägar med ökad känslighet för spårbildning, bärighetsproblem och 

beläggningsskador.  

Täta innerslänter i form av växtlighet och tät jord bör kunna användas om förutsättning-

arna på platsen är rätt dvs. om inte grundvatten under vissa årstider är högt eller tränger 

upp i vägkonstruktionen. Terrassmaterialet bör inte heller bestå av täta jordarter som 

hindrar infiltration. Täta innerslänter och diken är att föredra om avsikten är att 

omhänderta föroreningsbelastningar i dagvatten som kan förorena grundvatten, dricks-

vatten eller miljön i allmänhet. Föroreningar från vägen kan även komma från saltning 

och fordon. Man behöver då ha ett dagvattensystem som kan omhänderta och rena 

vägdagvattnet. Om ogynnsamma dräneringsförhållanden råder i undergrund/under-

byggnad vid tätning av stödremsa och innerslänt bör konstruktion kompletteras med en 

dränering.  

Ett problem med materialet i dagens ”grusade” stödremsor som förekommer i det 

lågtrafikerade vägnätet är att finkornigt slitmaterial från vägytan kan infiltreras i 

konstruktionen och medverkar till vattenanrikning i överbyggnaden. Även trafik-

säkerheten kan påverkas i och med att materialet inte ligger kvar utan kommer ut på 

vägbanan och kan skapa problem i form av rullgrus och avåkningar. Problemen är störst 

i innerkurvor där man gärna genar och trafikerar stödremsan. En möjlighet är att ha täta 

material med gräsvegetation i dessa stödremsor och en bit ner i innerslänten för att 

motverka detta. I de flesta fall fungerar sannolikt en sådan konstruktion. Möjligen 

minskar också vegetationen fordonsförarnas benägenhet att gena i innerkurvorna. Det 

finns en risk att vegetationen med tiden bildar en kant som kan medföra att avrinning 

från vägytan hindras. Detta kan undvikas genom kontinuerligt underhåll. 
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5 Slutsatser 

Nedan ges de huvudsakliga slutsatser man kan dra från försöken med tätad innerslänt 

och djupdränering. 

Djupdränering 

 effektiv metod att reglera grundvattenytan 

 sänkning och höjning av grundvattennivå går mycket fort om vattenförande 

lager finns 

 djupdräneringen påverkar grundvattennivåer relativt långt från vägen 

 sänker fukthalten i vägkroppen 

 måste dock underhållas 

 

Att installera en djupdränering på platser som har liknande förhållanden (dvs. högt 

grundvatten och jordskärning) som Torpsbruk kan rekommenderas. 

Tätning innerslänt: 

 ingen självklar fördel med täta innerslänter 

 hindrar vatten från att tränga in i vägkroppen genom innerslänterna 

 fukthalten stabiliseras och toppar av fukt respektive torrperioder utjämnas  

 kan hindra vatten att komma ut ur vägkroppen om vatten av någon anledning 

kommer in genom t.ex. sprickor i beläggningen eller uppträngande grundvatten. 

5.1 Fortsatt arbete 

Val av material i stödremsa och innerslänt har betydelse för vattnets möjligheter att 

infiltrera eller rinna bort från vägen, men även konstruktionens bärighet, beläggnings-

kantens beständighet och trafiksäkerhet påverkas. Främst är det i innerkurvor som man 

har problem eftersom fordonen kommer nära beläggningskanten och ibland även 

trafikerar stödremsan. För att undersöka lämpliga krav på material i stödremsa och 

innerslänt föreslår vi att man följer upp 4 likvärdiga innerkurvor med 4 olika material 

t.ex. gräsbevuxet jordmaterial, fint grus, grovt grus och standard utförande enligt 

Trafikverkets regelverk.  
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Spårdjupsutveckling utmed väg 126  

Djupdränering installerades 1985-86 under byggnationen av vägen för att sänka 

grundvattennivån. Den glömdes sedan bort. År 2005 lades ny slitlagerbeläggning I 

samband med att detta under 2008 och 2009 gjordes även en besiktning av tillståndet på 

vägsträckan. Resultatet är redovisat i Bilaga 1 och följer bedömningsgrunderna 

beskrivna i boken ”Bära eller Brista Svenska Kommunförbundet” och har utförts av 

Nils-Gunnar Göransson. De röda markeringarna (Besiktingsprotokoll nedan) gäller år 

2008 och de blå har tillkommit vid besiktningen 2009. Man kan se att högra hjulspåret i 

norrgående körfält har många sprickor och krackeleringar (Figur 15a, Bilaga 1). 

Besiktningen visar också på att få sprickor finns i det vänstra hjulspåret. Det 

södergående körfältet har även det betydligt färre sprickor (Bilaga 1). 

Spårdjupsmätningarna är redovisade i Figur 16 och är utförda med RST-bil. De visar på 

mycket stort spårdjup för att vara en väg belagd med nytt slitlager 2005. De största 

spårdjupen uppmättes på sträcka 5/400 till 5/500. Där uppmättes spårdjup på 30-35 mm 

i högra hjulspåret. Den röda kurvan (höger hjulspår) är helt gömd bakom den gröna 

kurvan som visar maximalt spårdjup. Uppenbarligen har bärigheten varit mycket dålig. 

Den blå kurvan visar spårdjupet i det vänstra hjulspåret. Där är spårdjupet 5-10 mm.. 

Skillnaderna mellan mätningarna utförda 2008 respektive 2009 är relativt små. IRI 

(International Roughness Index) ger ett mått på vägen ojämnhet och mäts i mm/m längs 

vägen. Mätningarna baseras på spårdjupsmätningarna gjorda 2008 och 2009. Resultaten 

är redovisade i Figur 17. Vägsträckan har ett IRI som varierar mellan 0,5 och 4,0 

mm/m. Det är ganska lika resultat i höger respektive vänster hjulspår. Störst ojämnheter 

finns på sträcka 5/400 till 5/500. Det relativt lite skillnad i resultat mellan 2008 och 

2009. Detta är höga värden för en 3 år gammal väg och ger dålig komfort.  

Utmed den aktuella vägsträckan 5/100 till 5/700 är grundvattnet högt (Figur 15b). På 

platsen för installationen av instrumentering (Figur 2) av detta projekts dvs. sektion 

5/300 – 5/400 finns en djupdränering installerad. Det visade sig vid en inspektion 2008 

att den var täppt av rötter. Efter renspolning av dräneringsledningen kunde funktionen 

återställas. Vägens överbyggnadsmaterial och terrass består också av material med dålig 

bärighet. Vidare är vägen smal med liten vägren och trafikeras av relativt tung trafik. 

Vägen ligger i svag högerkurva sett mot norr. Detta gör att trafiken blir spårbunden och 

även belastar vägkroppen nära högra vägrenen där den är som svagast. Det är också där 

de flesta sprickorna och spårdjupen finns. En trolig förklaring till den dåliga bärigheten 

är att det förekommer vatten i vägkroppen i kombination med dåligt material.  
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Figur 15 a) Spårdjup och sprickor b) Uppträngande grundvatten i diket vid Torpsbruk 
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Figur 16. Spårdjupsmätning a) 2008 b) 2009. 

  



Bilaga 1 
Sida 4 (8) 

 

 VTI notat 36-2013  

 

a) 

 

b) 

 

Figur 17. IRI mätning a) 2008 b) 2009. 
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Besiktningsprotokoll år 2008 och 2009 av Nils-Gunnar Göransson 

 



Bilaga 1 
Sida 6 (8) 

 

 VTI notat 36-2013  

 

 



Bilaga 1 
Sida 7 (8) 

 

VTI notat 36-2013 

 



Bilaga 1 
Sida 8 (8) 

 

 VTI notat 36-2013  

 

 





VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, 
trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är 
ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är 
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och 
finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is 
an independent and internationally prominent research institute in the 
transport sector. Its principal task is to conduct research and development 
related to infrastructure, traffic and transport. The institute holds the 
quality management systems certificate ISO 9001 and the environmental 
management systems certificate ISO 14001. Some of its test methods are 
also certified by Swedac. VTI has about 200 employees and is located in 
Linköping (head office), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.

www.vti.se 
vti@vti.se

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE 
LINKÖPING 
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING 
TEL +46(0)13 20 40 00 
www.vti.se

BORLÄNGE 
POST/MAIL BOX 92 
SE-721 29 BORLÄNGE 
TEL +46(0)243 446 860 
www.vti.se 

STOCKHOLM 
POST/MAIL BOX 55685 
SE-102 15 STOCKHOLM 
TEL +46(0)8 555 770 20 
www.vti.se

GÖTEBORG 
POST/MAIL BOX 8072 
SE-402 78 GÖTEBORG 
TEL +46(0)31 750 26 00 
www.vti.se

LUND 
POST/MAIL Medicon Village 
SE-223 81 LUND 
TEL +46(0)46 540 75 00 
www.vti.se


	Tom sida
	Tom sida

