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Omgivningskrav

omgivningen ställer krav på anläggningen

Anläggningskrav

krav för att upprätthålla infrastrukturens bärighet, 

livslängd och tillgänglighet för trafik

Avvattningens delar
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Vägar och vatten - vad att tänka på

• Hantera vatten på vägen

– att hålla ytor fria från vatten

• Hantera vatten genom vägen

– Dimensionera broar/trummor för högflödessituationer

• Minimera skador på omkringliggande miljö och landskap

• Eventuella behov av klimatanpassning
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Vatten som uppstår på och i 

väganläggningen - avvattning

Dränering – säkerställa bärighet och tjältålighet

min 0,3 m min 0,3 m

Terrassyta

min 0,3 m min 0,3 m

Terrassyta

Avledning
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Hantera vatten i landskapet runt 

vägen 
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Minimera påverkat på omgivande 

landskap

– Då behov finns, rena dagvatten vägen

– Att hantera tex markavvattningsföretag som berörs

– Anlägga skyddsåtgärder

– Artskydd

– Faunapassage
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Klimatanpassning
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TrVs förhållningssätt

Vilket klimatscenario ska vi arbeta mot? 
• RCP 4.5

”En klimatanpassningsåtgärd ska beaktas som andra 

åtgärder. Trafikverkets etablerade arbetssätt för riskanalys, 

behovsanalys, livscykelanalys och fyrstegsprincipen ska 

användas. Om analyserna visar att konsekvenserna blir 

samhällsekonomiskt mycket stora eller riskerna för 

människors liv och hälsa blir höga krävs stora 

säkerhetsmarginaler. 

Förutsägelser om hur mycket klimatet kommer att 

förändras är osäkra och nya scenarier kommer att tas 

fram. Trafikverket ska därför ha beredskap för avvikelser 

och för att förhållningssättet kan komma att revideras.”
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Klimatanpassning berör hela Trafikverket

Utbyte av anläggningsdelar.

Trafikinformation och 

omledning. 

Stopp i trafiken. 

Krisberedskap 

Planering och byggande 

av ny infrastruktur. 

Samråd med externa aktörer 

i samhällsplaneringen.
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Frågor?
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Kvantitet – regnet…

• Dimensionerande regn – dimensionerande för vad?

– Vanligen och slentrianmässigt för att förhindra översvämningar -> 

flöde som genereras av ett 5-10-årsregn med en varaktighet på 10-

15 minuter. Hinner hela området reagera?

– Flöden från större områden blir som störst vid långvariga regn -> 

den totala nederbördsvolymen blir mer intressant, men också 

avrinningsområdets egenskaper mm

– Rening av dagvatten är relevant i samband med normalregn (små 

regn med få mm totalt) och årsavrinningen. Måste ställas i relation 

till hur stor andel av de totala avrinningen som renas 

• Vi har flera olika dimensioneringsfall och metod och parametrar 

måste väljas ändamålsenligt beroende på dimensioneringsfall
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Kvantitet – regnet…

• Regnhändelser med >2 mm utgör ca 85% av det regn som faller

• Dessa händelser utgör 5-6% (4-7%) av tiden – övrig tid förekommer 

i princip ingen avrinning

• Regnhändelser som överstiger 20 mm är sällsynta (någon gång per 

år)

• Mängden regn som överstiger 20 mm uppgår till ca 20 mm per år, 

dvs om vi dimensionerar för behandling av 20 mm kommer vi i teorin 

att behandla över 95% av avrinnande dagvatten

• Om vi nöjer oss med att dimensionera för 10 mm kommer vi att 

behandla minst 75% av avrinnande dagvatten
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Kvantitet – andra avvattningsfrågor

• Dränering (av mark eller konstruktion)

– Lång varaktighet och långsamma processer

• Dagvatten (från hårdgjorda ytor)

– Kort varaktighet och snabba processer

• Flöden (som behöver ledas förbi/igenom ett område)

– Snabbare processer och oftast avgränsade i tid

• Nivåer i hav, sjöar och vattendrag

– Tröga processer och obegränsat med vatten

• Med dagvattenhantering avser vi flera olika moment och inte sällan 

är det en mix av olika typer av vatten (dagvatten, dränvatten, 

avrinning från naturmark) som ska hanteras


