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FÖRORD

Traditionellt ska ett vägdike avvattna vägbanan och dränera vägkroppen för att bland annat
upprätthålla trafiksäkerhet, vägkonstruktionens bärighet och tjältålighet. Förutom detta kan
diken fungera som snöupplag, fånga föroreningar från dagvatten och dessutom hysa stora na-
tur- och kulturvärden.

Denna rapport utgör redovisning av projektet Multifunktionella diken. Projekt syftar till att ge
kunskapsunderlag och konkreta exempel som kan ligga till grund för utvecklingen av vägdi-
ken mot en ny typ av diken som optimerar en rad olika dikesfunktioner. I rapporten hänvisas
till tekniska råd och anvisningar, bl a inom Väg 94 och ATB VÄG, men ambitionen har inte
varit att systematiskt gå igenom de lagar och förordningar som kan tänkas påverka utform-
ningen av diken och vägars sidområde. Rapportens fokus ligger på beskrivning och lösningar
beträffande dikesfunktioner. En förstudie, Multifunktionella diken – En beskrivning av vägdi-
kets olika funktioner (SGI Varia 505, 2002), har tidigare publicerats inom projektet.

Rapporten har tagits fram av Statens geotekniska institut (SGI) i samarbete med
Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) och Göteborgs Universitet (GU):
Bo Lind, SGI (projektledare); Ulrika Nilsson (huvudförfattare), SGI; Lennart Folkeson, VTI;
Lars Bäckman, VTI; Bengt Gunnarsson, GU; Hans Antonson, VTI, Göran Blomqvist, VTI.
Christer Bengtsson, Vägverket Produktion, har intervjuats beträffande dikesekonomi. Vägver-
kets projektledare har varit Åsa Lindgren, Vägteknik.

Borlänge 2003

Per Andersson
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1 INLEDNING

1.1 Multifunktionella diken
Vägdiket bildar gräns mellan vägkroppen och angränsande mark. Vägdiket är en del av vä-
gens sidoområde, som utgör en övergångszon mellan den byggda infrastrukturen med sin tra-
fik och det naturgivna landskapet som är mer eller mindre omformat av mänsklig aktivitet.
Dikets huvudsakliga uppgift är att avvattna vägbanan och dränera vägkroppen – men diket
har också andra viktiga funktioner.

Utformningen av vägens sidoområde har stor betydelse för trafiksäkerheten. Breda, flacka
diken är önskvärda för att minimera följderna av bilars avåkning men sådana diken tar samti-
digt mycket mark i anspråk. Brant nerskurna diken kan å andra sidan innebära trafikfara.

En stor del av vägdagvattnets föroreningar fastläggs i diket. Förhållandet är uppmärksammat
bland annat i samband med hantering av vägdikesmassor (bl a Vägverket, 1998a). Rätt utför-
da och utnyttjade kan öppna vägdiken fungera som goda reningsanläggningar för förorenat
dagvatten. Diken förekommer utefter större delen av vårt vägnät och kan därför sägas stå för
den kanske kvantitativt viktigaste möjligheten att begränsa spridningen av dagvattnets förore-
ningar. Diket kräver självfallet skötsel och underhåll, bl a för att bibehålla sin hydrauliska
funktion och sin förmåga att ta hand om föroreningar.

Vägslänter och dikesrenar kan hysa stora natur- och kulturvärden och vara en värdefull resurs
för den biologiska mångfalden (Vägverket, 1999a). Vägkanterna ger på många ställen utrym-
me för en speciell vägflora som både är botaniskt värdefull och ger vackrare vägar. Samtidigt
kan emellertid alltför tät vegetation skapa problem dels för trafiksäkerheten, dels för vägom-
rådets och vägkroppens dränering och på sikt vägens funktion

Längs vägarna finns värdefulla kulturmiljöer bl a med fornlämningar, milstolpar och vägträd
som ibland kan komma i konflikt med trafiksäkerheten – diket utgör ur trafiksäkerhetssyn-
punkt en övergångszon till omgivningen och får inte innehålla farliga hinder.

Diket har härutöver en inte oväsentlig funktion i det att det fungerar som plats för snöupplag.
Diket tar naturligtvis också hand om smältvattenflödet.
Precis som övriga delar av vägen måste också dikets utformning vägas mot kostnaderna för
anläggning och skötsel så att en samhällsekonomiskt optimal lösning hittas.

Vår utgångspunkt blir således att optimalt utformade diken bör ha följande samverkande
funktioner:

a) god avvattning av vägbanan och vägområdet
b) god dränering av vägkonstruktionen
c) förlåtande vägmiljö
d) god fastläggning och väl definierad omsättning av föroreningar
e) goda natur- och kulturvärden
f) plats för snöupplag
g) god ekonomi
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På samma sätt som övriga delar av vägens konstruktion kräver diken underhåll och skötsel för
att fungera väl under vägens hela livslängd. I detta sammanhang gäller det att se till dikets
alla funktioner, och inte minst att utnyttja möjligheterna att utveckla dikesfunktioner. För det-
ta krävs ett gott planeringsunderlag. En utvecklad och ändamålsenlig metod för inventering
av dikenas status och möjligheter kan bli ett bra verktyg.

Vägarnas tekniska utformning i Sverige regleras i första hand av olika byggnadstekniska an-
visningar, främst Väg 94 (Vägverket 1994a) och dess efterföljare ATB VÄG. Det övergripan-
de vägansvaret regleras i väglagen (1971:948). Avvattning och dränering i anslutning till vä-
gar berörs i miljöbalken (1998:808) och lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksam-
het (1998:812). För vattenverksamhet krävs normalt tillstånd enligt kapitel 11 i miljöbalken.
Undantag kan dock göras om det är uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte ska-
das. För avvattning av mark krävs alltid tillstånd. För hantering av dikesmassor gäller miljö-
balken samt vissa regler i lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

1.2  Metodik och definitioner
Projektet har genomförts genom studier av litteratur och bygghandlingar kompletterat med
fältinventeringar och intervjuer. Litteratursökning har utförts i databaserna SGI-line, Roadli-
ne, Byggdok, Vägverket och TRIS samt på Internet med olika sökord och kombinationer av
ord. Bl a följande sökord har utnyttjats; dike, ditch, trench, drain, drainage, dewatering, ru-
noff, storm water, pollution, environment, road, highway.

Synpunkter har under projektets gång inhämtats från en rad personer, främst från Vägverket
(huvudkontor och regionkontor) samt konsulter och entreprenörer. Beskrivningarna i denna
rapport utgår från de definitioner som angivits av Vägverket, i Vägutformning 94, enligt fi-
gur 1.1.

Figur 1.1  Definition av sidoområdet. (Från Vägverket, 1994c)
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2 DIKESFUNKTIONER

Vägbanan måste avvattnas och vägområdet liksom vägkroppen måste dräneras för att bland
annat upprätthålla trafiksäkerhet, vägkonstruktionens bärighet och tjältålighet. Enligt Vägver-
ket (1994a) ska ett dike med syftet att avvattna vägen kunna ”samla upp och avleda dagvatten
från vägytan och vägområdet så att översvämning, skadlig grundvattensänkning, skada på
dränering och andra olägenheter inte uppstår”. Dränering av vägens överbyggnad ska ”säker-
ställa att överbyggnaden hålls torr så att konstruktionens bärighetsegenskaper bevaras”.

Vägens sidoområde ska vidare fylla ett antal viktiga funktioner (Vägverket, 2000):
• skapa bärighet och stabilitet,
• dränera vägkroppen,
• avleda ytvatten,
• ge utrymme för skyltar, ledningar, bullerplank etc,
• möjliggöra sikt,
• viltskydd,
• begränsa risker för avkörningar och mildra konsekvenser vid sådana.

Detta innebär att ett flertal krav ställs på utformning och underhåll av sidoområdet, t ex krav
på släntlutning, krav på nivå på vattengång under terrassen, krav ur säkerhetssynpunkt, krav
på öppna diken och minsta dikesdjup. Ett dike ska också utformas med hänsyn till behov av
snömagasinering.

2.1 Avvattning och dränering
2.1.1 Dikesutformning

Konstruerade system för avvattning av vägar har varit i bruk under mer än 2000 år (US Ro-
ads, 1998). Huvuddelen av intresset har under lång tid ägnats avvattningen av själva vägba-
nan och omkringliggande ytor, medan krav på beständighet, bärighet och tjälegenskaper hos
dagens trafikbelastade vägar medför krav också på dränering av själva vägkroppen. Dåligt
dränerade vägkonstruktioner orsakar idag omfattande kostnader för reparation och underhåll i
Sverige (den totala omfattningen av skador och kostnader är dock inte kartlagd) (se
t.ex.Bäckman 1997;  Löfling, 2002).

Utformningen av diken i Sverige beskrivs bland annat i ATB VÄG, tidigare Väg 94 (Vägver-
ket, 1994a) och Vägverket (1990). Dikets utformning varierar beroende på om huvudsyftet är
avvattning, dränering eller både och. Det finns olika typer av diken med skilda funktioner, där
de flesta diken normalt utförs med V-formade tvärsektioner. Beroende på dikets placering i
förhållande till vägkroppen benämns diket skärningsdike, grunt dagvattendike eller täckt dike
(figur 2.1). I vissa situationer kan också specialdikena bankdike, överdike och stenfyllda di-
ken förekomma (Vägverket, 1990).

• Skärningsdike, dränerar samt tar emot och avleder yt- och dränvatten från vägen och omgi-
vande terräng, utförs med djup 0,3 m under vägens terrassyta.

• Grunt dagvattendike, tar emot och avleder enbart ytvatten från vägen och omgivande ter-
räng, utförs vanligtvis med djup 0,5 m under vägens överyta. Dränering av vägkroppen be-
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Skärningsdike

terrassyta 0,3 m

Dagvattendike
0,5 m

Täckt dike

dräneringsledning

0,5 m

0,3 m

0,5 m

0,3 m

Figur 2.1  Typsektioner på de vanligaste dikestyperna.

hövs inte om undergrunden består av dränerande material och grundvattennivån ligger mer än
1,0 m under terrassytan. Om undergrunden däremot består av tätare jordarter eller om grund-
vattenytan ligger högre än 1,0 m utförs dränering med rör.

• Täckta diken, avvattnar vägterrassen genom dräneringsledningar, plastfilterdräner eller
liknande (Bråmå & Lööf, 1993; Bäckman, 1994). Det öppna diket kan då utformas grunt med
flacka slänter.

• Bankdike, utförs för att undvika lokala vattensamlingar vid bank och vid sidolutande mark
för att förhindra att vatten från vägen rinner ut över angränsande mark.

••••• Överdike, utförs där det finns risk att nedrinnande ytvatten från högre liggande mark kan
skada en skärningsslänt genom t ex erosion. Ett överdike bör placeras 1-5 m från slänt-
krön. Är risken stor för erosion eller svallisbildning ska avståndet vara minst 3 m. Dikes-
djupet ska inte understiga 0,5 m.
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• Stenfyllt dike rekommenderas där öppet dike är olämpliga av utrymmesskäl eller vid stor
risk för erosion eller svallisbildning. De ska ha en så smal sektion som möjligt men minsta
bottenbredd ska dock vara 0,4 m enligt ATB VÄG. Diket fylls med makadam eller sten.
Där underlaget är erosionsbenäget förses botten och sidor med geotextil.

Enligt kraven i ATB VÄG ska dikesbotten i ett öppet dike eller vattengången i en ledning för
dränering av överbyggnad ligga minst 0,3 m under vägens terrassyta. Dikesdjupet ska vara
minst 0,5 m under vägytan och överbyggnaden ska ha god hydraulisk kontakt med diket (ATB
VÄG).

Vägens överbyggnad ska dräneras till minst 0,3 m under terrassytan enligt Väg 94 (Vägver-
ket, 1994a). Under förutsättning att ytvattenavledning anordnas och materialtypen är lämplig,
behövs ingen dränering av överbyggnaden om terrassytan ligger minst 0,3 m ovan den omgi-
vande naturliga markytan. Täckta dräneringsdiken med dräneringsledningar är idag ett vanligt
alternativ vid nybyggnation av större vägar, se t.ex figur 2.2.

FIG. 2.2. Exempel på utformning av djupdränering med fiberdukspaket
(Bäckman, 1993).

Dränering av vägkroppen kan också göras med hjälp av inbyggda dräneringssystem i form av
plastfilterdräner eller fiberdukspaket av olika slag. Svenska försök har refererats av Bäckman
(1993, 1994). I USA har Koerner et al. (1996) undersökt funktionen hos ett stort antal dräne-
ringssystem där geosynteter har använts, identifierat ett antal problem vid installation och
underhåll av dessa samt gett förslag på åtgärder.

Plastfilterdräner kan ge en mycket effektiv dränering och vissa typer av dräner har också för-
delen att kunna anläggas med relativt små ingrepp (Bäckman, 1993 och 1994), se figur 2.3 –
2.4. Små ingrepp i sidoområdet innebär att värdefull dikesflora kan bevaras samtidigt som
trafikstörningarna begränsas. Djupdränering med öppna diken kräver omfattande schaktning
och stora ingrepp i sidoområdet. Även täckt djupdränering med fiberdukspaket ger stor om-
givningspåverkan i samband med installationen men den framtida påverkan på dikesfloran
blir mindre eftersom behovet av dikesrensning minskar.

Längs huvuddelen av det svenska vägnätet kommer dock öppna diken att vara rådande under
överskådlig tid. Diket ska i många fall avleda vatten inte bara från vägbana utan även från
omgivande mark, t ex åkermark (figur 2.5). Framförallt i norra delen av landet styrs dikets
utformning också av möjligheterna för diket att fungera som snömagasin.
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Figur 2.3 och 2.4. Installation av plastfilterdrän (Hydraway Drain) med kedjefräsmaskin.

Figur 2.5 Exempel på dike som avvattnar såväl vägbanan som
intilliggande jordbruksmark

En stor del av det lågtrafikerade vägnätet utgörs av vägar med okänd konstruktion. En dräne-
rad överbyggnad saknas ofta vilket gör att generella krav på dikesstandard är svåra att ange.
Ett dikesdjup på 0,8 m under vägbanekanten bör dock eftersträvas (ATB VÄG). Genomsläpp-
lig beläggning ställer speciella krav också på vägkroppens genomsläpplighet. Ett system kal-
lat Enhetsöverbyggnad, bestående av beläggning av genomsläpplig asfalt utlagd på ett maka-
damlager vilket har en bärande och vattenmagasinerande funktion, har studerats av Hogland
& Wahlman (1990). De visar att överbyggnaden minskar den totala avrinningen av dagvatten
samt markant reducerar toppflödet i avrinningen så att initiala föroreningstoppar (first flush)
minskar kraftigt. Resultaten visar dock också att beläggningens genomsläpplighet försämras
från initialt ca 500-700 mm/min till ca 60 mm/min efter några år. Även Dahlström (2000)
konstaterar att dränerande asfalt gärna sätter igen och han ifrågasätter tekniken med tanke på
vinterklimat och dubbdäckstrafik.

Ett dike ska ha en längsgående lutning på minst 5 ‰ (Vägverket 1994a) för att effektivt avle-
da vatten. Vid stora vattenmängder bör diket utföras med en trapetsformad tvärsektion.

Erosion av diken kan medföra stora problem, bland annat med en ökad halt av suspenderat
material och igensättning av diket samt att vägkonstruktionens stabilitet äventyras. En tämli-
gen vanlig förändring av dikesprofilen är att erosion drar med sig material från dikeskantens
övre del ner mot dikesbotten. Detta medför ökad instabilitet hos dikeskanten samtidigt som
dikesbotten höjs med försämrad dränering och vattenavledning som följd.
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Slänter ska enligt Väg 94 (Vägverket, 1994a) skyddas mot erosion. Vägkonstruktionens slän-
ter och slänter utanför vägområdet ska utformas så att de inte skadas av erosion och så att
vägkonstruktionens stabilitet säkras. Erosionskyddet ska utformas med hänsyn till jordart,
släntlutning, slänthöjd, ytvattenflöde, grundvattennivå och klimatzon. I Vägverket (1994a)
rekommenderas att ”av estetiska skäl och för att förhindra etablering av oönskad vegetation
på slänt kan denna gräsbesås”. Då diket täcks med täckmassor kan det bli tätt, d v s vatten i
vägkroppen får svårt att tränga ut i diket. För att förhindra att vatten står i vägkroppen i såda-
na fall, görs slitsar med grovt material i täckmaterialet, se figur 2.6.

Figur 2.6 Krav för dränering av överbyggnad; dikesdjup och slitsar
(vid låggenomsläppligt  täckmaterial) (Från VTI).

2.1.2 Dikesrensning

Det är mycket viktigt att dräneringssystemens hydrauliska funktion regelbundet kontrolleras
och vid behov åtgärdas. För att förhindra igenslamning måste diken och trummor med jämna
mellanrum rensas. Flödet i dagvatten- och dräneringsledningar kan kontrolleras i utlopp och
brunnar. Vid behov utförs renspolning av ledning och rensning av utlopp. De senaste årens
stora nederbördsmängder i bl a södra Norrland har på ett dramatiskt sätt visat på vikten av att
dräneringssystemen kontrolleras och underhålls. Från både Banverket och Vägverket hävdas
att en stor del av skadorna på järnvägar och vägar hade kunnat undvikas om trummor och di-
ken varit rensade och fullt funktionsdugliga (Löfling, 2002).

Eftersom vegetation fastlägger föroreningar och rensning ofta innebär att vegetation tas bort,
bör rensning utföras endast då det är nödvändigt för vägens bärighet och med syftet att åter-
ställa vattengångens ursprungliga djup. Vid dikesslåtter lämnas vanligen vegetationen kvar
och samlas efterhand i botten på diket vilket långsiktigt försämrar dikets funktion och ökar
skötselbehovet (Anders Sjölund VV, Borlänge). De försök som gjorts med uppsamling av ve-
getation har visat positiva resultat vad gäller effektivitet (Durling et al., 2000). Noggrannare
kalkyler bör utföras av kostnad gentemot den långsiktiga nyttan för uppsamling av väghö.

Energianvändning och kostnader för olika systemlösningar för slåtter av vägkanter tas upp av
Durling & Jacobsson (2000). Tekniken för skörd och uppsamling finns, men det kostar. Lång-
siktigt kan uppsamling och bortförande av dikesvegetation däremot få positiva effekter, som
minskat skötselbehov med ökat intervall mellan dikesrensningarna. Detta till följd av att diket
inte sätter igen lika fort som då slåtter inte utförs och på grund av att tillväxten av vegetatio-
nen blir lägre, vilket långsiktigt innebär att antalet slåttertillfällen minskar.
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Den skördade vegetationen kan efterbehandlas för att få en användbar produkt. I Durling &
Jacobsson (2000) behandlas kompostering och rötning. Utnyttjande för energiutvinning ge-
nom förbränning tas också upp. Durling et al. (2000) har utfört en förstudie med syftet att fö-
reslå lämpliga avsättningsmöjligheter för behandling av vägkantsvegetation samt inventera
lämpliga restprodukter för sambehandling med vägkantsvegetation i Kalmar, Mörbylånga och
Borgholms kommuner. Inventerade restprodukter är slam, organiskt hushållsavfall, park- och
trädgårdsavfall, tång samt restprodukter från lantbruk och livsmedelsindustri. I dagsläget är
kompostering det behandlingsalternativ som har störst möjlighet att kunna genomföras i den
aktuella regionen.

Ett problem med vägdikesmassor kan vara tungmetallinnehåll och den låga torrsubstanshalten
(TS-halten). En studie utförd i regi av Vägverket (1998a) visade att halten tungmetaller och
olja i dikesmassor är förhöjd i närheten av kraftigt trafikerade vägar (5000 – 15000 fordon per
dygn). Oljeföroreningar uppvisade stor variation mellan olika provpunkter. Halterna sjunker
snabbt med ökat avstånd från vägen och med ökat djup (även Bjelkås & Lindmark, 1994).
Studien visade också på lokala variationer av halterna i vägdikesmassorna, exempelvis skill-
nad mellan uppförsbacke respektive utförsbacke.

Om möjligt bör dikesmassorna användas som t ex fyllnadsmaterial, annars bör de läggas upp i
deponi (Vägverket, 1998a). Det rekommenderas att upptagna dikesmassor i första hand place-
ras i närheten av vägen så att lakvatten från massorna kan avledas till samma recipient som
det vanliga vägdagvattnet.

2.2 Förlåtande vägmiljö
2.2.1 Utformning av sidoområde

Den av riksdagen antagna nollvisionen för trafiksäkerhet bygger på en ny filosofi beträffande
vägsäkerhet. Trafiken skall ses som ett system med ett samspel mellan människa, fordon och
vägmiljö. Skulden till att en människa skadas allvarligt eller omkommer i trafiken skall till
exempel inte läggas på bilföraren som kört in i ett träd, utan på att systemet har brustit. I vi-
sionen ingår insikten om att det är mänskligt att ibland göra misstag. Målet skall därför vara
att skapa ett förlåtande vägsystem så att konsekvenserna av dessa misstag blir så små som
möjligt och inte leder till allvarliga skador eller död. Ett viktigt led i detta arbete är en säkrare
utformning av vägens sidoområde.

Sidohinder kring vägar kan skapa stora trafikfaror. Statistik från USA visar att inte mindre än
omkring en tredjedel av alla dödsolyckor med motorfordon orsakas av fordon som lämnar
vägbanan och stöter mot fasta hinder (U.S. Roads, 2000). Sidohinder är ett problem såväl i
tätorts- som landsbygdsmiljö, men problemet är störst längs landsvägar med hög hastighet.
Ett stort antal typer av sidohinder har identifierats i de nära 12 000 dödsolyckor med denna
orsak som registreras i USA varje år, och träd är det mest utsatta sidohindret, se figur 2.7.

Utformning av säkra sidoområden, framför allt hos motorvägar, började diskuteras i slutet på
60-talet och på 70-talet började detta bli en del av större vägprojekt. I AASHTO (1996) talar
man om ”the forgiving roadside concept”. I detta ingår begreppet ”clear zone”, en zon intill
vägen som i möjligaste mån är fri från hinder och faror för avkörande fordon och som ska
minska risken för allvarliga konsekvenser vid olyckor. I Sverige finns begreppet säkerhetszon
(Vägverket, 1994c), den zon av sidoområdet närmast vägen där fasta, oeftergivliga föremål
endast i undantagsfall får placeras. Avsaknaden av träd och buskar har också stor betydelse
för siktförhållandena längs vägen och för att undvika viltolyckor
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Ca 30 % av alla dödade och allvarligt skadade i olyckor längs vägarna i Sverige kan hänföras
till singelolyckor enligt Vägverket (2000). Olycksorsaken hänger naturligtvis ihop med bland
annat hastighet och väglag, men konsekvensen av en olycka kan mildras genom att sidoområ-
de ges en genomtänkt utformning.

Kraftiga släntlutningar, lutningar på 1:3 och brantare, intill vägen innebär att risken för att en
bil voltar är stor om den kör av vägen (Vägverket, 1994c, AASHTO, 1997). Sambandet mel-
lan voltningsolyckor och slänter och diken har studerat i USA av Vinter (1994; refererad i US
Roads, 1997). Det konstaterades att voltning var en dominerande typ av olyckor längs lands-
bygdsvägar. Baserat på statistik från Illinois Highway Safety Information System drogs slut-
satsen att 48 % av alla registrerade avåkningsolyckor handlade om voltning. I artikeln påpe-
kas behovet av en förbättrad databas över olyckor och deras orsaker. Följande punkter pekas
ut för mera studier (Vinter, 1994; refererad i US Roads, 1997):

1. Identification of areas of roadways such as the outside of horizontal curves that might
justify special attention; (identifiering av vägområden t.ex området utanför kurvor,
som förtjänar speciell uppmärksamhet);

2. Revised severity indices for slope and ditch configurations resulting in changes in bar-
rier warrants (need, design, location); (förändringar i avslutningen på sluttningar och
diken resulterande i ändringar hos skyddsräcken (behov, placering och utformning);

3. Recommendations to maintenance personnel in maintaining relatively flat roadsides;
and (rekommendationer till personal angående underhåll av flacka vägsidor);

4. Defining importance of countermeasures that would reduce the likelihood of loss of
control such as anti-lock brakes or higher pavement surface friction, (definiera vikten
av åtgärder  som kan reducera risken för att tappa kontrollen t ex genom låsningsfria
bromsar eller ökad vägfriktion).

Med mindre släntlutningar kan konsekvenserna av en olycka mildras genom att föraren lättare
kan hålla bilen upprätt. Standarden på sidoområdet varierar med hastighetsgräns, vägbredd
och trafikflöde (Vägverket, 2000). Exempel på två vanliga utformningar av sidoområden
längs motorvägar ges i figur 2.8.

Figur 2.7 Olika typer av sidohinder som orsak till dödsolyckor längs vägar i USA.
(Från US Roads, 2000, www.usroads.com).
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I Vägutformning 94 (Vägverket, 1994c) delas vägens sidoområden in i tre typer:

• Sidoområdestyp A med släntlutningar på 1:6 eller flackare, vilket ger mycket stor manöv-
rerbarhet vid avkörning.

• Sidoområdestyp B med släntlutningar på 1:4 eller flackare, vilket ger ”stor manövrerbar-
het” vid avkörning.

• Sidoområdestyp C med släntlutningar på 1:3 eller brantare, vilket innebär att sidoområdet
inte kan utnyttjas vid avkörning och risken för voltning är stor.

Analys av olika typer av sidoområden har utförts genom fullskaleförsök och simuleringspro-
gram (Vägverket, 2000). Simuleringsstudier av avåkningsvinkelns betydelse för hur långt ett
fordon fortsätter ut från vägen har genomförts av Thomson (2000). Resultaten visar bl a att en
avåkning med en vinkel av 10 grader i 100 km/h teoretiskt innebär att fordonet fortsätter ca 2
m lateralt ut från vägen. Om avåkningsvinkeln istället är 20 grader blir den laterala distansen
teoretiskt 6 m. Data publicerade av Mak et al. (1986) på basis av undersökta olyckor i USA
indikerar att den vanligaste avåkningen sker med 10 grader i 80 km/h.

Val av sidoområdestyp bygger enligt Vägverket (1994c) främst på den trafiksäkerhetsnytta
som kan erhållas. Ju säkrare en utformning är desto högre är ofta anläggningskostnaderna.
Kostnaderna kan dock hållas nere med välplanerad profilering av vägen utgående från ut-
formning med flacka slänter.

2.2.2 Vägsidornas bärighet

Ett problem som måste uppmärksammas, särskilt i samband med våta perioder, är vägsidornas
bärighet. Vägrenen måste klara av lasten från fordon som stannar vid vägkanten eller som
kommer av vägbanan av misstag (Finely & Young, 1993). Det finns ingen statistik i Sverige
över hur många olyckor som orsakas av att fordonens hjul skär ner i en mjuk vägkant. Proble-
met har delvis behandlats av Alvaeus (1999) som visar att materialet på vägens stödremsa har
stor betydelse för säkerheten vi en stödremsekörning. Löst och grovt material gör att föraren
känner sig osäker och lätt överreagerar när han ska styra tillbaka. Löst material ger också läg-
re friktion och sämre väghållbarhet. Samtidigt bidrar lagom mjuka sidor till en jämn upp-
bromsning vid avkörning, något som är positivt ur säkerhetssynpunkt.

Figur 2.8  Exempel på sidoområden längs motorväg.
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För att motverka erosion och för att öka släntstabiliteten kan stabiliseringsåtgärder behöva
utföras i innerslänten och även i ytterslänten. Här kan okänsliga ingrepp skada natur- och kul-
turvärden. Genom rätt utförda stabiliseringsåtgärder kan dock miljökonsekvenserna mildras
(Lindqvist & Sjöstedt, 1995).

2.2.3 Flacka slänter

Arbetet med nollvisionen har närmast inneburit ett paradigmskifte för synen på väghållningen
i Sverige. Det är inte längre enbart vägytan och vägkroppen som beaktas utan hela vägmiljön,
inklusive vägens sidoområde. Detta ställer helt nya krav på utformningen av slänter och di-
ken. I den diskussion som nu pågår kring trafiksäkerheten, bl a på Vägverket, har det formule-
rats tre målsättningar för sidoområdets utformning:

• Inga hårda, oeftergivliga föremål får förekomma.
• Bilen ska bromsas upp mjukt och stanna i sidoområdet.
• Bilen ska ej volta.

En grundläggande filosofi är således att ett avåkande fordon ska stanna inom sidoområdet och
inte mer eller mindre okontrollerat styras upp på vägbanan igen. Detta tillsammans med kra-
vet på att bilen ej ska volta bör i hög grad påverka dikets utformning. Trafiksäkerheten kan
höjas genom att dikena utformas med flackare slänter än 1:3, gärna 1:6 eller ännu flackare
(sidoområdestyp A) för att kunna utnyttja sidoområdet utan risk för att volta vid avkörning, se
figur 2.9. I Tyskland används lutningarna 1:5 och 1:8. I Nederländerna rekommenderas avrun-
dade släntkrön med radie 12 m (Vägverket, 2000).

Ombyggnation av befintliga diken med släntlutning 1:3 till lutningar på 1:4 eller 1:6
kan göras med anläggning av dränledningar, plastfilterdräner eller fiberdukspaket för
att ersätta det öppna dikets funktion att dränera vägkroppen (Vägverket, 2000), se
figur 2.10. Täckta dräneringsdiken är ett allt vanligare alternativ i Sverige idag vid nybyggna-
tion av större vägar.

Figur 2.9. Förlåtande vägmiljö med flacka slänter och bred säkerhetszon. Här har en lastbil
kört av vägen, åkt genom viltstängslet (lagat), stannat ute på åkern och blivit upp-
bogserad till vägen igen. Väg E4 Östergötland.
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Vidare kan bankdiken utföras som stenfyllda diken, alternativt placeras minst 2 m från bank-
fot (Vägverket, 1994c).

På mindre vägar där hastigheten är lägre än på större vägar och motorvägar anser AASTHO
(1997) att diken utgör ett mindre säkerhetsproblem. I vissa problematiska områden bör slutna
dräneringssystem med täckta diken övervägas. Inventering av farliga vägsträckor genomförs
världen över och i bl a USA har man uppmärksammat sidohinder genom en sammanställning
med över 100 fotografier över farliga sidohinder, som underlag för prioriterade åtgärder i
Wisconsin, USA (US Roads, 1999).

2.2.4 På väg till Nollvisionen

I Trollhättan genomfördes under 2000-2001 ett nationellt projekt – ”På väg till Nollvisionen”.
På en slinga av ca 40 km byggdes kommunala gator (6 km) och statliga vägar (33 km)  om
efter Nollvisionens principer. En utställning och en CD-guidad tur till vägslingan har utarbe-
tats inom projektet (se vidare www.nollvision.nu).

Inom sidoområdet har man framförallt valt att arbeta med att avgränsa farliga oeftergivliga
sidohinder. Trafiksäkerheten har ökats genom att vägräcken har satts upp som skydd mot hin-
der, se figur 2.11, men också genom att på vissa sträckor utföra flacka dikesslänter, även om
detta inte är konsekvent genomfört, se figur 2.12.

Figur 2.10 Förbättring av diken med befintlig släntlutning 1:3
(Från Vägverket, 2000).
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Figur 2.11 Trafiksäkerheten har ökats genom att ett vägräcke har satts upp som skydd mot
trädraden invid vägen.  Väg 42 Västra Götalands län.

Figur 2.12 Säkerhetsanpassad väganslutning med utjämnad dikesslänt (till vänster).
Väg 42 Västra Götalands län.

Säkerhetsanpassat vägdike med släntlutning  ca 1:5 (till höger).
Väg 42 Västra Götalands län.
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2.3 Fastläggning av föroreningar
Vägdagvatten innehåller föroreningar av många olika typer, varav de viktigaste utgörs av sus-
penderat material, metaller, kväve- och fosforföreningar, salter, kolväten och mikroorganis-
mer. Föroreningarna kommer framför allt från avgaser, driv- och smörjmedel, vägbana och
fordonskomponenter såsom bromsbelägg, chassi, kaross och däck. Utnyttjande av alternativa
anläggningsmaterial kan kräva särskild uppmärksamhet beträffande läckaget från själva väg-
kroppen. Under vinterhalvåret kan vägdagvattnet även innehålla natrium och klorid från halk-
bekämpningsmedel. Halterna av olika föroreningar kan variera kraftigt från plats till plats,
mellan olika årstider och även under en regnperiod (bl a Bjelkås & Lindmark, 1994; Lind et
al. 2001). Med högre dygnstrafikflöde ökar  tungmetallinnehållet i vägdagvattnet (t ex Hares
& Ward, 1999).

Medvetenheten kring vägar och den fysiska miljön har ökat betydligt de senaste åren. Inne-
håll av föroreningar och spridning till omgivande miljö har tagits upp i många studier. Ett för-
hållandevis nytt sätt att se på miljöproblemet är att studera materialflöden i hela vägmiljön
eller genomföra livscykelanalyser för att visa på vad som är stort och smått. Detta har utförts
av Roth & Eklund (1999), som undersökt materialflödet av zink och polyaromatiska kolväten
(PAH). Vid stora flöden och/eller kontinuerlig tillförsel av föroreningar ut i den omgivande
miljön kan föroreningarna orsaka skada.

Vägdagvattnet blir enligt Lundberg & Lindmark (1994) ett miljöproblem i eller vid:
• vägsträckningar som berör speciellt skyddsvärda vattenområden,
• mycket starkt trafikerade vägar eller regioner,
• områden där stora mängder dagvatten släpps ut i en liten recipient utan reningsåtgärder.

Figur 2.12 (forts) Säkerhetszon med flacka slänter och fri från oeftergivliga hinder.
Väg 44, Trollhättan.
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Fyra metoder för rening av vägdagvatten som i Lundberg & Lindmark (1994) bedöms som
likvärdiga, under förutsättning att de dimensioneras och anläggs korrekt, och som enligt
Maestri & Lord (1987) anses som kostnadseffektiva är:
• vegetativa metoder, t ex gräsbeklädda diken,
• dammar,
• våtmarker,
• infiltrationsanläggningar.

Det går inte att generellt avgöra vilken reningsmetod som är effektivast. Valet av behandlings-
metod för dagvattnet måste avgöras utifrån lokala förhållanden som trafikintensitet, jordart,
avstånd till känsliga recipienter, topografi, klimat etc.

I Väg 94 (Vägverket, 1994a) anges att ”rening av vägdagvatten kan, där så krävs, göras med
avskiljare för slam och olja eller genom sedimentering i fördröjningsmagasin”. Antalet an-
läggningar för rening av vägdagvatten ökade kraftigt under den senare delen av 1990-talet
(SGI, 1999), där sedimentations- och fördröjningsdammar har varit den dominerande typen
av reningsanläggning.

De flesta diken i Sverige idag är huvudsakligen utformade för att avleda vatten från vägen
och ibland även för att dränera vägkroppen (Ahnve, 1997, James, 1999). Diken direkt utfor-
made för rening av vägdagvatten, på engelska kallade ”swales”, är gräsbeklädda och har
flackare släntlutningar än vanliga diken. Dessa diken är utformade för att filtrera bort parti-
kulärt bundna föroreningar i vägdagvattnet och rena vattnet genom sedimentation, adsorption,
biofiltration och infiltration. Den här typen av diken är vanlig i USA och Kanada och det är
också här de flesta undersökningarna kring funktion hos gräsbeklädda diken har utförts. Pro-
cesser som biofiltration fungerar endast under vegetationsperioden, dvs inte under vinterhal-
våret.

Ett väl designat och anlagt gräsbeklätt dike kan ha en viktig funktion för rening av vägdag-
vatten (Maestri & Lord, 1987, Ellis & Revitt, 1991, Folkeson, 1994, Yu et al. 1994, Barrett,
1998, Larm 2001, Bäckström 2002 ). Uppnådd reningseffekt i ett par studier av diken redovi-
sas i tabell 2.1. Den negativa avskiljningen av koppar som konstaterades av Bäckström, dvs
en ökande halt i dikesvattnet jämfört med avrinningen från vägbanan, tolkades som ett kollo-
idtillskott från tidigare ackumulation i diket eller som en yttre kopparkälla (Bäckström, 2002).

Dikets betydelse för avskiljning av föroreningar har påvisats också i Sverige. Vid undersök-
ning kring sjön Aspen, som ligger vid E4/E20 mellan Stockholm och Södertälje, togs prover
på vägdagvatten, vägdikesmassor, sjösediment och näckmossa vilka analyserades med avse-
enden på tungmetaller och olja (opolära alifatiska kolväten och totalt extraherbara aromater).
Resultaten visade att vegetationsbeklädda, öppna vägdiken spelar en viktig roll för fastlägg-
ning av föroreningar från vägområdet och för att minska miljöbelastningen på Aspen (Väg-
verket, 1999b). Fastläggning i dike har också presenterats från Ekerövägen i Stockholm (Ahn-
ve,1997), från E20 i Lerum  (Bengtsson, 1998). och från en vägkant nära Oslo (Pedersen,
1990).

Reningseffekten är beroende av längden och vattendjupet hos diket och det är viktigt att ris-
ken för erosion minimeras (Yu, 1993). Längden på ett gräsbevuxet dike bör vara minst 60 m
för att uppnå tillräcklig uppehållstid (Horner, 1988, Vägverket, 1998b). Vidare rekommende-
ras ett trapetsformat eller paraboliskt tvärsnitt och bottenbrädden på diket bör vara 0,5-3 m.
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Den längsgående lutningen bör ligga inom intervallet 0,5 – 3 % enligt Vägverket (1998b) och
mellan 2 – 6 % enligt Horner (1988). Är lutningen brantare eller om förhållandena är sådana
att flödet trots allt blir högt i diket och uppehållstiden därmed kort, kan små fördröjningsdam-
mar anläggas. Släntlutningarna rekommenderas att inte vara brantare än 1:3.

Vattendjupet i diket bör vid de flesta nederbördstillfällena inte överstiga ca 0,3 m. För att und-
vika erosion i ett dike bör det dimensioneras för 5 – 10-årsregn med 10 min varaktighet.

Ur reningssynpunkt bör dikena besås med tätväxande och motståndskraftiga grässorter
(Maestri & Lord, 1987, Vägverket, 1998b). Gräs är den vanligaste vegetationen i anläggning-
ar för dagvattenrening och är ett effektivare reningsverktyg än annan vegetation som buskar
etc (Maestri & Lord, 1987). Vegetationens reningsfunktion bör emellertid kombineras med en
naturfunktion (se vidare kap Natur- och Kulturvärden). Vegetationen i diket bör klippas årli-
gen för att gynna tillväxt och metallupptag. Diket ska också vara dimensionerat så att under-
hållsdikning inte behöver utföras.

Ett ämne som fastläggs i mindre grad än tungmetaller är salt som används vid halkbekämp-
ning. Undersökningar har visat att salt kan skada vegetation både när saltet avlagras på de
ovanjordiska växtdelarna och när det når rötterna (Dobson, 1991; Blomqvist et al. 2001).

Tabell 2.1 Uppnådda reningseffekter (halter) i diken i olika studier.
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Reningseffekten hos gräsbeklädda diken kan vidare variera kraftigt beroende på vattnets up-
pehållstid i diket, underliggande jords infiltrationskapacitet och mättnadsgraden hos jorden
vilket nämns av Ellis & Revitt (1991). Vid kraftiga regn får vägdagvattnet kort uppehållstid i
diket och därmed även kort kontakttid med vegetationen, vilket begränsar upptag, biofiltra-
tion och sedimentation av föroreningar. Diken kräver också skötsel och underhåll för att bibe-
hålla sin funktion. Ytterligare ett problem med diken kan vara att  allt för flacka, längsgående
lutningar skapar risk för igensättning av diket (Startin & Lansdown, 1994).

Även om diken ofta har lägre reningsförmåga än sedimentations- och infiltrationsdammar
(Vägverket, 1998b) är de dock i många fall en tillräckligt bra lösning vid en vägsträcka där
kraven inte är speciellt höga. Är kraven höga på reningseffekt bör diken kompletteras med
andra behandlingsmetoder (Ellis & Revitt, 1991) t ex sedimentationsdammar, se figur 2.13.
Detta tas även upp av Yousef et al. (1987), som rekommenderar att transportkanaler till andra
behandlingssystem bör utgöras av gräsbeklädda diken.

Figur 2.13 Exempel på sedimentationsanläggning för rening
av vägdagvatten (Väg E4 Östergötland).

Ingår ett dike i ett system av flera reningssteg är det inte lika viktigt att ovan nämnda krav på
utformning uppfylls. Vegetativa metoder som gräsbeklädda diken är den enda metod som re-
nar dagvattnet under transport och kombinationer av behandlingsmetoder ökar effektiviteten
och ger större reduktionen av föroreningar. Det verkar hittills inte finnas något dike i Sverige
som har utformats speciellt med syftet att rena vägdagvatten utan en reningseffekt anses till
viss grad ”följa med på köpet” vid anläggande av ett dike.

Sammanfattningsvis när det gäller utformning av gräsbeklädda diken för rening av vägdag-
vatten pekar litteraturen på ett flertal faktorer som påverkar förmågan att fastlägga förore-
ningar, huvudsakligen;
• dikeslängd,
• släntlutning,
• längsgående lutning,
• vattendjup,
• typ av vegetation,
• vegetationens höjd,
• bottenförhållanden,
• flödeshastighet.
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Figur 2.15 Ett naket dike innebär
ökat läckage av föro-
reningar.

Figur 2.14 Gräsbeklätt dike ger
god fastläggning av de
flesta föroreningar.

2.4 Natur- och kulturvärden
Sedan slutet av 1980-talet har man inom den statliga miljöarbetet allt oftare kommit att be-
trakta naturvärden och kulturvärden ur ett helhetsperspektiv. Allt mer sällan har man kommit
att betrakta olika typer av värden enskilt, ryckta ur sitt sammanhang. En helhetssyn skulle
kunna uttryckas som uttryck av människan såsom byggnader, odlingsspår, fornlämningar,
markslag tillsammans med naturgivna förutsättningar, växt- och djurarter ses i sitt historiska
sammanhang och inbördes relationer. Miljödepartementet menar idag att naturvård och kul-
turmiljövård är två aspekter av samma landskap (Miljödepartementet 2000). Att endast be-
trakta landskapet utifrån enskilda natur- och kulturobjekt såsom ett enskilt träd eller en en-
skild milstolpe ger inte en rättvis bild av verkligheten. Värdet ligger i vad dessa objekt kan
berätta, dels enskilt, dels i ett sammanhang. Exempelvis kan utseendet på en milstolpe berätta
om den teknik och de verktyg som fanns tillhands när den tillverkades. Enskilda örten kan
tillsammans med andra örter berätta om vilken typ av markslag de växer i och hur marken har
utnyttjats sedan lång tid.

Många av de naturvärden som finns utmed våra vägar existerar på grund av människan. I kul-
turmiljövårdssammanhang har dessa värden kommit att benämnas biologiskt kulturarv.
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2.4.1 Naturmiljövärden

Ett vägdike kan hysa en mycket artrik flora (Vägverket, 1999a). Diket kan vara en miljö där
olika växter trivs och frodas, se figur 2.17. Behovet av att utveckla naturvärdena längs vägar-
na är ett relativt nytt tema som väcker stort intresse på många håll (se t ex Svedlund, 1999).

Figur 2.17 Vägkanten som en artrik oas. Ängsnejlika.
(Foto, Rolf Lundqvist. Från Vägverket, 1999a.)

Figur 2.18   Artrik vägkant i Halland.

Vägverket har i flera år arbetat för att bevara och utveckla de biologiska värdena hos vägdi-
ken och vägkanter. 1995–96 utförde Vägverket en inventering av det statliga vägnätet med
avseende på vägsträckor med värdefull flora. Sammantaget har ca 600 mil biologiskt värde-
fulla vägkanter identifierats (klassificerats i tre kategorier) (Vägverket, 1999a).
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En del växter som upplevs som vanliga i diken eller som uppfattas som vägkantsarter är väx-
ter som störts i sin naturliga miljö, t ex längs sjöar och vattendrag eller i odlingslandskapet,
och som istället finner sin plats i t.ex. diken som slås. Vägkanterna utnyttjades förr i tiden
som en viktig ängsresurs. De slogs och höet samlades i ladorna för vintern. Idag när ängsbru-
ket inte har någon betydelse för människans överlevnad har många av ängsarterna givits livs-
rum i andra markslag där vegetationen hålls låg, till exempel i vägdiken där slåtter utförs. År-
lig slåtter av vägkanter och vägdiken ger alltså växtplats för arter som trängts ut och försvun-
nit från odlingslandskapet. 106 stycken av de idag totalt 532 rödlistade kärlväxterna i Sverige
har påträffats längs svenska vägkanter (Vägverket, 1999a).

En variationsrik flora innebär föda och livsrum för en mängd olika djur. Artrika vägkanter
hyser därför också många smådjur, fåglar, insekter mm. Tillgång till nektarproducerande väx-
ter lockar till exempel många dagfjärilar till vägkanterna (Gerell, 1997). En intensiv slåtter
minskar emellertid förutsättningarna för en god nektarproduktion.
En rotationsskötsel med t ex slåtter vartannat år på ömse sidor om vägen kan vara ett bra sätt
att tillgodose dagfjärilars behov. Trafiksäkerheten kan på vissa platser kräva årlig slåtter och
om så är fallet bör slåtter ske före midsommar i södra och mellersta Sverige (Gerell, 1997).
Vartannatårsskötsel av ängsmarker (hävdregimer) har förekommit under hundratals år och har
medfört att en speciell flora som trivs under sådana betingelser har kunnat etablerat sig på
dessa marker (Ekstam et al., 1988, Ekstam & Forshed, 1996, Antonson, 1997).

Det finns idag mellan 200 000 och 250 000 ha vägkanter (Vägverket, 1994b, Svedlund,
1999), varav 40 % längs statliga vägar, 40 % längs enskilda vägar och 20 % längs kommunala
vägar. Detta kan jämföras med att endast 2 500 ha slåtteräng återstår i det svenska landskapet
(Svedlund, 1999).

Några av de största hoten mot den biologiska mångfalden längs vägkanterna är dikning, ute-
bliven bortförsel av slåttermaterial samt okänsligt utförda släntjusteringar, som dränerar vär-
defulla våtmarker och förhindrar etablering av vegetation. Exponering för vägsalt från halk-
bekämpning ger också negativa effekter, bland annat kan artsammansättningen i dikena för-
ändras mot salttåligare arter med minskad mångfald som följd (Scott & Davison, 1982).

För många djurgrupper utgör vägar barriärer för djurens rörelser i landskapet. Högtrafikerade
vägar utgör effektiva barriärer för flertalet grupper landlevande djur. För mindre djur, t ex
marklevande insekter och spindlar, kan emellertid även smala vägar (ca 2,5 m) med lite trafik
utgöra tämligen effektiva spridningsbarriärer (Mader et al., 1990). Vägars barriärverkan har
alltmer kommit att uppmärksammas under senare år.

För att mildra vägars barriäreffekt har man, särskilt i Centraleuropa, på många ställen byggt
så kallade faunapassager av olika slag. Faunapassager är anläggningar som byggts för att göra
det möjligt för djur att passera antingen över eller under en väg (eller järnväg). Det finns olika
typer av faunapassager. Mest omtalade är de anläggningar som går under namnet ekodukter
och utgörs av breda vegetationsklädda faunapassager över vägar eller järnvägar. Bland fauna-
tunnlarna utgör grodtunnlar en särskild typ som är av intresse i vägdikessammanhang. I
Sverige har grodtunnlar anlagts på ett par ställen, exempelvis Öjared i Lerums kommun och
Fjugesta i Örebro kommun.

Vägar bidrar även till fragmentering av landskapet. Med landskapsfragmentering menas upp-
styckning av landskapets funktionella enheter i allt mindre enheter som blir alltmer isolerade
från varandra. Djurpopulationer, och även växtpopulationer, kan på sikt bli isolerade från an-
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dra populationer vilket kan leda till lokala utdöenden. I en tysk studie fann man att grodpopu-
lationer som var skilda från varandra av motorväg hade en minskad genetisk variation (Reh &
Seitz, 1990), något som tyder på ökad isolering. Det är alltså viktigt att man i väghållningen
vidtar åtgärder för att underlätta djurens rörelser och i övrigt ser till att de ekologiska samban-
den i landskapet upprätthålls. Viktigt i det här sammanhanget är att anslutningar till trummor
under vägarna utförs på ett sådant sätt att de blir användbara såväl för vattenlevande djur som
för landlevande djur som vandrar utefter vattendragen.

Vägar kan å andra sidan också fungera som en förbindelselänk för djurs och växters spridning
i landskapet. Vissa djur och växter kan alltså utnyttja vägkanten eller vägdiket som en korri-
dor för att röra sig mellan olika delar av landskapet eller för att kolonisera nya områden. Detta
gäller kanske framför allt i landskap som är ogästvänliga och svåra att passera för arten i frå-
ga (Forman, 1995). Smådäggdjur kan troligen sprida sig effektivt i diken med lämplig utform-
ning (Getz et al., 1978). För vissa djurgrupper skulle diken i kombination med optimalt utfor-
made trummor och broar sannolikt kunna bli viktiga förbindelselänkar mellan olika land-
skapselement och därigenom förstärka den ekologiska infrastrukturen i ett fragmenterat land-
skap.

Biotop- och landskapsfragmentering till följd av infrastruktur samt angreppssätt och åtgärder
för att komma till rätta med detta problem är föremål för ett europeiskt samarbetsprojekt inom
COST betsprojekt inom COST (http://www.cordis.lu/cost-transport/home.html). Resultatet
publiceras i en kunskapsöversikt och en handbok (European Commission 2002; European
Commission 2003).

Figur 2.19 Vägkanten fungerar som sammanbindande länk mellan biotopöar i ett
jordbrukslandskap (Väg 161 resp180 ).

2.4.2 Kulturmiljövärden

Alléer återspeglar framförallt kulturhistoria och gamla tiders landskapsarkitektur (Andersson,
1997, Westlund, 1998). Alléer började planteras på 1600-talet. De skulle ge resande skugga
och skydd och de visade markägarens sociala ställning. Landsvägsalléerna skulle göra det
lättare att hitta vägen vintertid, fungera som vindskydd på slätter och förhindra erosion (Alm-
qvist-Gillstedt, 1998). Av bland annat trafiksäkerhetsskäl har en stor del av alléerna försvun-
nit (Vägverket, 1999a). Det är inte bara risken att krocka med ett träd som utgör en fara. Trä-
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den har till skillnad mot förr tillåtits bli mycket högväxta och den gamla och ibland murkna
stammen klarar inte av att bära den tunga kronan, varför träden riskerar att knäckas och falla
över vägen. Många växter och djur lever i och bland träd och alléer, som därför är mycket
värdefulla för den biologiska mångfalden längs vägar. I en undersökning i Skåne har man t ex
funnit att ca 28 % av alléträden var hålträd, en viktig kvalitet för rödlistade insekter. Man fann
rödlistade arter i 39 % av provtagningar från 49 hålträd (Gerell, 2000). Alléer räknas idag som
värdefulla landskapselement och omfattas av det generella biotopskyddet (miljöbalken). De
uppmärksammas även i Etappmål 3 i riksdagens miljökvalitetsmål ”Ett rikt odlingslandskap”,
som säger att mängden landskapselement, som t ex alléer, som vårdas ska öka till år 2010
med ca 70 % (SOU 2000:52).

Förr i tiden skilde man boskapen från viktiga produktionsmarker genom hägnader. Olika ty-
per av gärdsgårdar av trä var vanliga längs vägarna – inte för att stänga ute kreaturen från vä-
garna, utan för att hindra den att gå in på åkrarna. Den virkesbrist som uppmärksammades i
södra Sverige på 1700-talet medförde att man fick bygga hägnader av annat material än trä.
En typisk hägnadstyp var den så kallade gropvallen eller gropavallen. Gropavallen är som
namnet antyder en kombination av ett dike och en vall. I exempelvis Skåne planterades ofta
pilträd på vallen för att binda jorden (pilevall), figur 2.20.

Figur 2.20 Pilevall. En rad med pilar är planterad på vallen av uppgrävda dikesmassor. Me-
toden utnyttjades i Skåne för att binda jorden och minska snödrev.  Illustration:
Charlotte Rinaldo.
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Mittuppslag – multifunktionella diken
Vägdiket är en del av vägens konstruktion och dikenas funktion att avvattna vägbanan och
dränera vägkroppen är nödvändig för att upprätthålla trafiksäkerheten och vägkonstruk-
tionens bärighet och tjältålighet. Men diket har också många andra funktioner.
Man kan betrakta sidoområdet som en möjlighetszon. Med rätt utformning kan sidoområdet
bidra till att minska vägens och trafikens negativa miljöpåverkan. Området kan också utnytt-
jas för att höja trafiksäkerheten och bevara eller tillföra kulturella eller estetiska värden.

Bilden på mittuppslaget är tänkt att fungera som inspiration för egna idéer kring dikeslös-
ningar (observera dock att illustrationen inte är korrekt i alla delar, t ex vad gäller stödrem-
sans utformning, vägräcktet etc). Varje lösning måste utgå från specifika lokala förhållanden.
Samtliga dikesfunktioner som beskrivs i denna rapport kan inte utvecklas på alla platser –
men överallt kan man göra något.
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Gammal landsväg med allé.

Spridningskorridor som
binder samman hagmarkerna.

Nyare landsvägssträckning.

Bevarad milstolpe med
postament.

Multifunktionella diken

Traditionellt dike.
Lutning innerslänt 1:3

0,3 m under terrassnivån.
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Artrik vägkant med
ängsflora.

Vegetationsklätt dike
för omhändertagande

av föroreningar.

Trafiksäkerhetsanpassad
utfylld väganslutning.

Täckt dike och vägdränering
med kupolbrunnar.

– vägdiket kan ha många funktioner

Rundad bakkant
– motverkar erosion.

Dike med flacka slänter
anpassat för miljö och

trafiksäkerhet. Lutning 1:6.
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Vägträd är också något som var viktigt förr i tiden längs vägarna. De utgjorde en mötesplats
när man var ute och reste och utgör idag ett kulturhistorisk minne.

Vägkanterna kan också visa på ett flertal andra kulturhistoriska märken som milstolpar, väg-
visare, väghållningsstenar, minnesstenar, gränsmärken m m. Milstolpar tillkom under mitten
av 1600-talet i och med det så kallade skjutsväsendet och gästgiveriförordningen. Innan stat
och kommuner tog ansvar för vägunderhållet sköttes vägarna av de markägande bönderna.
Längden på den vägsträcka som skulle skötas var avhängig storleken på den gård man ägde
och markerades med väghållningsstenar. Mjölkpallar, stenvalvbroar och räcken är också ex-
empel på kulturhistoriska minnesmärken.

Figur 2.21 Gärdsgårdar av sten är viktiga element i kulturlandskapet men kan samtidigt ut-
göra trafikfara och hindra t ex slåtter och dikesrensning.

Dessa minnesmärken av olika slag påminner om vår historia och om tiden när trafikbilden
och vägarna såg helt annorlunda ut (Skogsstyrelsen, 1993, NPRA, 1999). Gamla kartor visar
att många av dagens viktiga riks- och länsvägar var viktiga även för mer än 300 år sedan
(Vägverket Region Skåne, 1997). Vägarna slingrade sig mellan eller utanför åkrarna. Idag har
vägarna lite annan dragning, med uträtade kurvor och moderna förbifarter, anpassade till da-
gens trafiksituation.

Andra kulturhistoriska minnen som kan påträffas längs vägarna kan vara gravar och runste-
nar. Eftersom många av våra landsvägar har en mycket hög ålder är det inte ovanligt att de
löper genom områden som varit bebodda sedan hednatid. Vägen gick inte sällan förbi gravfält
och kunde här och där kantas av runstenar (Andersson, 1997, Westlund, 1998). Så är det än
idag och därför kan diken som kräver skötsel vara mycket känsliga för ingrepp, eftersom åt-
gärderna kan innebära att fornlämningar, såsom gravar skadas med följd att kulturlager kom-
mer i dagen. Runstenar var ämnade att läsas varför de ofta placerades där det färdades män-
niskor, det vill säga utmed vägarna.
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Figur 2.22 Ett vackert vägträd ”Likeken” där begravningsföljen brukade stanna upp inför
ankomsten till kyrkan som skymtar i bakgrunden.

Figur 2.23 Milstolpar är skyddade enligt lag och utgör både ett
intressant kulturinslag och ett hinder vid vägen.



34

VV Publ 2003:103 Vägdikenas funktion och utformning

2.4.3 Åtgärder för levande vägkanter

För att upprätthålla en artrik flora av ängsväxter längs vägkanterna krävs att slåtter utförs
längs vägkanten. Regelbunden uppsamling av dikesvegetation ger en ökad biologisk mång-
fald. Vägverket bedriver ett projekt, ”Vägkantsvegetationen som resurs”, där möjligheterna
att använda det bortförda materialet från vägkanterna som resurs undersöks. En del av projek-
tet berör teknik, kostnader och avsättningsmöjligheter.

Dikesvegetation kan, som tidigare nämnts, innehålla föroreningar. T ex är tungmetallinnehål-
let beroende av trafikflödet. Det visar bland annat en undersökning på Öland (Durling et al.,
2000). Studien visade att vid en trafikintensitet lägre än 1000 ÅDT återfanns endast låga
tungmetallhalter i dikesvegetationen. Konstgödslad vägkantsvegetation kan innehålla förhöj-
da halter av kadmium som förekommer som förorening i konstgödseln. Konstgödsling medför
också ökat näringsläckage till vattendrag. En allmän strävan hos Vägverket är att minska
konstgödslingen och helt fasa ut bruket av konstgödsel längs det allmänna vägnätet inom fem
år från 2000.

Avslaget växtmaterial som får ligga kvar i diket gynnar en frodig men artfattig flora. Marken i
ett vägdike är ofta näringsfattig. Avslagen vegetation bör därför tas bort för att hålla marken
näringsfattig och på så vis hindra att de önskade ängsväxterna inte konkurreras ut av konkur-
renskraftigare, mer triviala arter som trivs på näringsrik mark. Det är den mer lågväxta floran
som gynnas vid bortförsel av avslagen vegetation (Vägverket, 1999). Detta innebär att dikes-
vegetationen inte stör sikten på vägen och inte utgör någon trafikfara. Borttagande av den
slagna vegetationen ökar artrikedomen hos floran och denna åtgärd är möjligen viktigare än
upprepad slåtter (Persson, 1995).

När dikesrensning måste utföras bör inte allt material skalas bort längs längre sträckor av di-
ket. Vegetation bör lämnas kvar med jämna mellanrum så att växter och även smådjur har
möjlighet att återetablera sig i diket.

För att mildra vägars barriäreffekter och förhindra isolering av djurpopulationer är det bland
annat viktigt att trummor anläggs eller görs om på ett miljöanpassat sätt. Det innebär att trum-
morna inte får vara smalare än vattendraget, trumbotten ska ligga under vattendragets botten-
nivå, lutningen vara sådan att flödeshastigheten inte är större i trumman än utanför, inget fall
finns vid utloppet och att en torr strandpassage finns utefter minst ena kanten inne i trumman
(Djurens väg över vägen, Uttrar och vägar). Vidare är det viktigt att faunapassager, såsom
grodtunnlar, ekodukter etc, regelbundet underhålls och ses över så att deras funktion upprätt-
hålls. Exempel på grodtunnel ses i figurerna 2.24 och 2.25.

Ett flertal av de kulturobjekt som finns inom vägkantsområdet är skyddade enligt lag. Det
gäller exempelvis stenvalvsbroar och milstolpar som skyddas av kulturminneslagen och alléer
som skyddas enligt miljöbalkens biotopskydd. Ett sätt att bevara vårt kulturarv är att sköta
kulturminnesmärkena. Ibland finns en konflikt mellan natur- och kulturvård och trafiksäker-
het. Träd och alléer måste bli föremål för adekvat skötsel både för natur- och kulturvärdenas
skull och för trafiksäkerhetens.

Alléträd är mycket känsliga för salt. Därför bör man utmed vissa allékantade vägar göra en
avvägning mellan trafiksäkerhet och bevarandeaspekter, och kanske sluta sprida vägsalt ut-
med dessa. Man vet mycket lite om hur salt påverkar kulturlager och artefakter i vägens sido-
område. Kanske ökar risken för en snabbare nedbrytning och korrosion av det kulturhistoriska
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innehållet (Borg et al. 1995). Det är en aspekt som bör beaktas utmed vägar i direkt anslut-
ning till fornlämningar.

Vägkanterna utefter nyanlagda vägar planteras idag i många fall med buskar eller besås med
gräs och ibland även örter. Det är viktigt att beakta den regionala särarten i detta samman-
hang. En ängsflora skiljer sig åt mellan olika delar av Sverige. Det är därför inte lämpligt att

Figur 2.24   Grodtunnel i Örebro län.

Figur 2.25   Grodtunnel Nääs, Västra Götalands län.
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använda en standardiserad ängsfröblandning vid sådd, eftersom den regionala identiteten då
riskerar att suddas ut. För buskar och träd gäller samma synsätt. Varje region har sin regionala
identitet vad gäller vegetation. Buskar och träd drar dock till sig klövvilt och bör därför ut
trafiksäkerhetssynpunkt undvikas.

Att räta ut kurvor leder till att trafikhastigheten ökar vilket inte alltid är det huvudsakliga syf-
tet med en vägförbättring. Det finns ibland ett värde i att inte ändra på vägens gamla linjefö-
ring, åtminstone vad gäller turismsynpunkt. Avvägning mot framkomligheten får göras från
fall till fall.

Många länder i Europa har enligt Sjölund & Eriksson (1999) kommit längre än Sverige när
det gäller praktiskt handlande och engagemang kring frågor som rör vägar och natur. Tanke-
gångarna i Sverige kring ekonomiska och tekniska fördelar med omhändertagande av vägdi-
kesmassor får stöd av det praktiska arbetet i Österrike. Österrike har dock en annan syn be-
träffande träd och alléer längs vägarna. De anses ge visuell ledning, speciellt vintertid, och
vara en viktig del av landskapet. En undersökning har visat att var 10:e av 100 dödsolyckor i
trafiken var direkt kopplade till träd, men man ansåg att ansvaret för olyckorna låg hos förar-
na och inte hos trädet (Sjölund & Eriksson, 1999).

Det finns studier som visar att hastigheten är högre efter en genomförd siktröjning (avlägsna-
de av träd och buskar) utmed en väg (Sävenhed & Wretling, 1996). Drottenborg (1999) har
visat på en korrelation mellan hastighet och den visuella upplevelsen av vackra vägrum. En
för föraren estetiskt tilltalande väg omfattar enligt studien vegetation, träd och blommor.
Drottenborg (1999) kunde i sin studie belägga att andelen fordon som sänkte hastigheten öka-
de vid färd utmed en estetiskt tilltalande väg samt att hastigheterna sänktes under den tid då
körsbärsträd utmed en väg stod i blom.

2.4.4 Estetiska värden

Vägarnas utformning kan i hög grad påverka trafikanternas natur- och kulturupplevelser. Det-
ta gäller möjligheten att uppleva värden vid sidan av vägen men det gäller också vägen själv
med dess sidoområde. Vackra vägar och broar uppskattas i hög grad av trafikanterna (Drotten-
borg, 1999). Hit hör också de estetiska upplevelserna av vackert anlagda dammar för dag-
vattenhantering. Vägens estetik bör finnas med i diskussionerna kring dikets och sidområdets
utformning.

Att landskapet varierar och uppvisar en mängd regionala särdrag, såväl i kulturellt som i eko-
logiskt hänseende, är viktigt att beakta vid drift och underhåll av väg samt vid nyanläggande
av väg. Det finns ett stort värde i att uppmärksamma och förmedla dessa olikheter.

2.4.5  Geovetenskapliga värden

Landskapets geovetenskapliga egenskaper och former utgör, tillsammans med klimatet,
grundförutsättningen för ekologi och mänsklig verksamhet. Tyvärr faller dock geovetenska-
pen ofta mellan stolarna i allt från miljöskydd till exploatering. Geovetenskapliga företeelser
ses ofta som isolerade fenomen eller geografiskt avgränsade ytor i stället för att ses i ett större
sammanhang och även betraktas som det ekologiska golv det utgör för växt- och djurliv
(SGU, 2000). Landskapets geovetenskapliga former och egenskaper är värdefulla, dels efter-
som de ger landskapet dess karaktär och starkt bidrar till landskapsbilden och dels eftersom
de ger en förståelse för landskapets utveckling. Spektakulära såväl som oansenliga former och
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avlagringar vittnar om stadier i utvecklingen och kan tillsammans ge oss förståelse för de pro-
cesser som format det fysiska landskapet.

Vid vägbyggnad är en aspekt att uppmärksamma och utnyttja de geovetenskapliga värden
som vägbyggandet kan bidra till att exponera eller framhäva. Detta kan vara berg- eller jord-
skärningar, friläggande av bergformer som normalt är överlagrade av ett jordtäcke, utnyttjan-
det av gamla transortleder på krönet av rullstensåsar etc. (Mats Gustafsson, pers komm.). Det
är inte ovanligt att dikesskärningar innebär exponering av geovetenskapligt intressanta förete-
elser som bör dokumenteras och i vissa fall bevaras. Vägskärningar utnyttjas ofta för geove-
tenskapliga studier över hela världen. Se figur 2.26.

Figur 2.26 Vägskärningar i jord och berg avslöjar ofta geologiska strukturer
som innebär intressanta studieobjekt för forskare, studenter och andra
intresserade.

2.5  Plats för snöupplag
Diken skall utformas med hänsyn till behov av plats för smöupplag. Variationerna i vinterkli-
mat innebär olika behov av snöröjning och utrymme för snömagasin i skilda delar av landet.
Olika strategier (A, vallar som ligger kvar eller B, vallar som körs bort) har utarbetats för snö-
röjning i tätorter(Vägverket 1994a, avsnitt 5.7.6). Erforderliga breddutrymmen för snövallar
bestäms med hänsyn till en indelning av landet i fyra snözoner. För en plogad bredd av 5 m
handlar det om ett utrymme på 1-2 m beroende på snödjup.

Vinterväghållningen påverkar givetvis trafiksäkerheten men också restiden och bränsleför-
brukningen (Wallman 2001). I detta sammanhang har vägrenen en viktig funktion. Kraven för
väghållning anges bl i Vägverket, Drift 96:016. Kraven enligt denna anvisning skall uppfyllas
på hela körfältet vilket innebär att snövallen måste plogas ut på vägrenen eller ut på säker-
hetszonen och till diket vid sidan av vägbanan. Plogningen stöds av snöstörar som ska place-
ras på ett max avstånd av 300 mm från vägkant (där dikesslänten börjar) vilket också ger för-
utsättningarna för snövallens placering. En hel del litteratur och anvisningar finns kring salt-
ning och annan vinterväghållning (se bl.a. behovet av expertsystem för vinterväghållning,
Ljungberg 2001), men inga särskilda krav har preciserats för vägdikets utformning med hän-
syn till snöupplag.
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2.6 Ekonomiska aspekter
2.6.1 Anläggningskostnad

Anläggningskostnaden för ett dike hänger samman med hela vägens konstruktion och är i hög
grad beroende av de lokala förutsättningarna vad gäller materialtillgång, transportavstånd,
tillgängliga maskiner etc. Anläggningskostnaden kan i grova drag delas upp i följande del-
kostnader:
• schaktning
• transporter
• trummor
• dräneringsdike inklusive makadam, dränledning, fiberduk
• följdkostnader för dagvattensystem till drändike (brunnar, ledningar etc)
• vägräcken vid större diken
• släntbeklädnad (krossmaterial, matjord, geotextil etc).

Förutom ovanstående kostnader finns också en direkt koppling till övriga delar av vägkrop-
pen, främst avseende överbyggnadsmaterial som påverkas av dikets eller dräneringens place-
ring.

Det är inte möjligt att ange schablonvärden för den totala kostnaden som mer eller mindre
direkt kan relateras till dikeskonstruktionen. En möjlighet är dock att kostnadsmässigt jämföra
olika typer av dikeskonstruktioner under i övrigt likartade produktionsförhållanden. Vanligen
upprättas en normalsektion för diken för varje vägobjekt. Normalsektionen gäller ofta hela
vägsträckningen och man strävar efter att göra så få avvikelser som möjligt från denna. Nor-
malsektionen blir därför ofta dominerande för de flesta vägobjekt (d v s få avvikelser) även
om man på senare tid i allt större utsträckning arbetar med differentierad dikesprojektering
där olika utformning utnyttjas för skilda delsträckor.

Allmänt kan konstateras att anläggningskostnaden kan variera högst avsevärt mellan två likar-
tade dikeskonstruktioner längs samma väg. Det finns därför anledning att kostnadsmässigt
jämföra olika utformning också av ”multifunktionella diken”.

En omfattande maskinpark har utvecklats för rensning och slåtter av olika typer av diken,
framförallt i USA. Se figur 2.27 och 2.28. Rationell skötsel av diken kräver rationellt utfor-
made diken.

Figur 2.27 Maskin med dubbla klippag-
gregat för klippning av dikesbotten respek-
tive dikesslänten.

Figur 2.28 Specialaggregat för klipp-
ning runt vägräcke.
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För rening av vägdagvatten är gräsbeklädda diken billigare att anlägga än sedimentations- och
infiltrationsdammar (Ellis & Revitt, 1991, Vägverket, 1998b). Eftersom kostnaderna är för-
hållandevis låga samt att gräsbeklädda diken har en utbredd tillämpbarhet genom att diken i
en eller annan form finns längs alla större vägar rekommenderas detta som behandlingsmetod
(Lundberg & Lindmark, 1994).

Framför allt vid långvariga regn med låg intensitet kan gräsbeklädda diken vara kostnadsef-
fektiva (Yu et al., 1994). Den föroreningstopp som uppträder i det första avrinnande dagvatt-
net efter en torrperiod (se t ex Lind et al., 2000) kan dock kräva andra åtgärder i form av upp-
samlingsmagasin eller dammar.

Avsaknaden av stödremsa kan framförallt på mindre vägar ge ökat underhåll av asfaltsbelägg-
ningen. Tunga fordon som går nära vägkanten knäcker asfalten. För att åtgärda problemet kan
ny stödremsa fyllas upp, se figur 2.29 och 2.30.

Dikets detaljutformning kan ha stor betydelse för funktion och underhållsbehov. Erfarenheter
från Norrland visar att om det yttre dikeskrönet rundas något blir risken för erosion i diket
avsevärt mindre, i de ofta siltiga moränjordarna. Minskad erosion är
också ett viktigt resultat av att lägga tillbaka avbanad vegetation i dikesslänten, se
figur 2.31.

Väghållaren kan också ansvara för speciella företeelser inom och utom sidoområdet, som t.ex
alléträd. Alléer utmed allmänna vägar utgör en väganordning som väghållaren förfogar över
med stöd av vägrätten. Detta innebär att Vägverket dels förfogar över alléträden dels har ett
ansvar för skötseln av dessa. Det kan emellertid finnas undantagsfall där allén av någon an-
ledning kan sägas tillhöra fastighetsägaren. I sådana fall får ansvars- och skötselfrågan klaras
av från fall till fall (Andersson, B ://www.vv.se/vag_traf/drift_underhall/drifthandbok/
sidoomraden.htm).

Figur 2.29 Asfaltkant utan stödremsa
skadas av tung trafik,
Väg 42 Västra Götaland.

Figur 2.30  Ny stödremsa påförd i
form av makadam 16-32.
Väg 42 Västra Götaland.
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Figur 2.31 Vegetationen i dikets bakslänt läggs till-
baka för att ge snabbare vegetationseta-
blering och förhindra erosion.
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3 KONFLIKTER MELLAN OLIKA DIKESFUNKTIONER

Dikets huvudsakliga uppgift är att avvattna vägbanan och omgivande terräng samt dränera
vägkroppen för att bland annat bibehålla bärigheten hos vägkonstruktionen. En god avvatt-
ning är viktigt också för trafiksäkerheten. Ny forskning visar att spårbildningen till följd av
tung trafik på belagda vägar ökar markant om vattenhalten i vägkroppen ökar (Bäckman,
2002).

Avvattning och dränering behöver inte innebära konflikt med någon annan funktion hos diket.
Däremot görs ofta diken enligt en typsektionen, ofta med släntlutning 1:3, framför allt längs
mindre vägar. Ju brantare slänter desto större risk för voltning om en bil kör av vägen och
desto sämre blir reningsförmågan, eftersom vattnet snabbare strömmar ner i diket. En vägut-
formning med flacka dikesslänter kan alltså vara gynnsam för både trafiksäkerhet och miljö.

Inom projektet ”På väg till Nollvisionen” i Trollhättan (väg 44) har man valt att i stor ut-
sträckning avstå från att utföra slänter i flackare lutning än 1:3 eller 1:4 men hänvisning till
att säkerhetsvinsterna inte står i proportion till kostnaden (CD-guiden Nollvisionsslingan).
Mot denna uppfattning står strävan att förbättra säkerheten genom att skapa uppbromsnings-
zoner med relativt svag lutning och mjuka ytlager. Flacka dikeskanter utformade som upp-
bromsningszoner kräver dock mer yta och här saknar vi fortfarande en genomgripande analys
av kostnader i förhållande till trafiksäkerhet.

Vanliga konflikter vid dikesutförande finns mellan funktionerna kulturmiljö och trafiksäker-
het. En förlåtande vägmiljö bör inte innehålla hårda, oeftergivliga föremål inom säkerhetszo-
nen, medan kulturobjekt ofta utgörs av t ex milstolpar, gränsmärken eller alléer som står i
nära anslutning till vägen. Olika metoder kan dock användas för att undvika eller mildra kon-
flikten, t ex att sätta upp räcken. Det finns även andra konfliktpunkter mellan trafiksäkerhet
och naturmiljö. Exempelvis vad gäller buskar som kan ses både som fartdämpande vid avåk-
ning och skydd för saltspray, men även som en stor riskfaktor när det gäller kollision med vilt
eftersom buskarna, om de står för nära vägen, skymmer sikten för föraren.

Konflikten mellan vägsalt och omgivande miljö är väl dokumenterad, både när det gäller sal-
tets effekter på vegetation och på grundvatten. Skador på grundvatten både i enskilda brunnar
och kommunala täkter till följd av vägsaltning har observerats såväl i Sverige som i andra
länder där vägsalt används (Blomqvist et al. 2001). Det tycks finnas en tydlig korrelation mel-
lan ökad användning av vägsalt i Sverige från 1970-talet och ökande kloridhalter i många
kommunala vattentäkter. Huvuddelen av det luftburna saltet avsätts inom ett tiotal meter från
vägen. Höga kloridkoncentrationer i grundvatten liksom skador på träd kan dock förekomma
på flera hundra meters avstånd från vägen (Blomqvist et al. 2001). Vägnära vegetation med
saltskador ses i figur 3.1.

I en del konflikter går det inte att jämka utan nyttan med att prioritera den ena eller andra
funktionen måste avvägas. Konflikt mellan kulturmiljö och trafiksäkerhet kan också uppstå
vid uträtning av en väg. Det är inte självklart vilken vinst man får av att antingen bibehålla
den gamla sträckningen eller räta ut vägen med kanske högre hastigheter som följd. Det kan
vara olika från fall till fall.
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Okunskap kan ibland ligga bakom konflikten mellan avvattning och naturvärden (och indirekt
reningsförmåga). Diken rensas emellanåt för att bibehålla den hydrauliska funktionen och
ofta tas då all vegetation bort. Med rätt utförd skötsel av dikena finns en stor potential för art-
rika vägkanter.

Speciella konflikter kan uppstå under byggtiden. Såväl anläggning av själva vägkroppen som
olika typer av installationer i och i anslutning till vägen kan kräva ingrepp som skadar omgi-
vande natur- och kulturvärden även om den färdiga vägen i sig inte gör det. Det handlar om
schaktningsarbeten och avvattningar men också om materialupplag, uppställningsplatser för
maskiner och bodar samt olika tillfartsvägar och arbetsytor kring vägobjektet. Idag är det inte
ovanligt att särskilda objekt i vägens närhet måste skyddas under byggtiden, figur 3.2.

Figur 3.2. Alléträd skyddas genom inklädning med bräder under bygget av en ny
väganslutning. Väg E20,  Nääs, Lerums kommun.

Figur 3.1   Saltskadade ungtallar.
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4 UTVÄRDERING OCH SLUTSATSER

4.1 Koppling mellan dikesfunktioner
Genomgången i denna rapport har visat att vägdiket har flera viktiga funktioner. Det är också
tydligt att funktionerna är kopplade  och kan samverka eller motverka varandra.

Dräneringsförmåga, trafiksäkerhet, fastläggningsförmåga, natur- och kulturvärden samt kost-
nader för anläggning, drift och underhåll varierar mycket mellan olika typer av diken. På mot-
svarande sätt varierar också kunskapsnivån beträffande olika dikesfunktioner. Kring vissa
funktioner finns en hel del kunskap utvecklad medan andra delar är dåligt kända. Dikets olika
funktioner har hittills i allt väsentligt behandlats som enskilda delar, separerat från varandra.
Det finns behov av att utveckla kunskapen kring enskilda dikesfunktioner men framförallt
kring samspelet mellan de olika funktionerna. Ingenstans i litteraturen har kopplingen mellan
olika dikesfunktioner diskuterats.

4.2 Dikesfunktion och dikeskomponenter
Dikets olika funktioner är beroende av ett antal dikeskomponenter. Bortsett från de ekonomis-
ka aspekterna kan ett antal huvudsakliga kopplingar mellan funktioner och komponenter gö-
ras, t ex enligt figur 4.1. Figuren antyder den mängd kopplingar som finns.  Dikets funktion är
i likhet med vägarnas utformning i övrigt också kopplad till de transportpolitiska målen.

Figur 4.1 Huvudsakliga kopplingar mellan funktioner och komponenter i ett vägdike.
Figurens funktioner är främst  kopplade till de transportpolitiska delmålen, En
säker trafik och En god miljö.
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Det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige är ”att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i
hela landet” (Regeringsproposition 1997/98:56). Följande fem delmål  pekades ut:
• Ett tillgängligt transportsystem
• En hög transportkvalitet
• En säker trafik
• En god miljö
• En positiv regional utveckling

Arbetet med trafikpolitiska mål har gått vidare och bl.a. kompletterats med förslag om ett
jämställt transportsystem (Regeringsproposition 2001/02:20).

På samma sätt som både avvattning, dränering och plats för snöupplag påverkar såväl vägens
hållbarhet och underhållskostnad som dess trafiksäkerhet finns också kopplingar mellan övri-
ga dikesfunktioner och en rad vägegenskaper. Den tydligaste kopplingen har diket och sido-
området till de politiska delmålen ”En säker trafik” och En god miljö”.

4.3 Multifunktionella diken – mervärde och god ekonomi
Det finns en stor variationsbredd när det gäller dikesfunktioner. Den slutsats som kan dras är
att en medveten utformning av multifunktionella diken, som tar hänsyn till dikets alla funktio-
ner, bör innebära såväl ekonomiska som funktionella vinster.

Större intresse än hittills bör riktas mot dikets utformning både vid nyprojektering och vid
drift- och underhållsåtgärder. I dagsläget finns inget krav på dikesuppgifter i Vägverkets väg-
databank. Det saknas också en dikesinventering som klargör behovet av åtgärder med avseen-
de på olika dikesfunktioner. Vi menar att man på basis av nuvarande kunskap kan planera och
lägga upp dikesinventering och möjligheter för registrering i vägdatabanken. På samma sätt
som för all annan teknikutveckling måste dock innehållet utvecklas efterhand som ny FoU-
kunskap kommer fram. Det finns en lång rad frågor som kräver förnyade FoU-insatser.
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5 FORTSATT FORSKNING

Arbetet med en helhetssyn på dikets funktioner är nytt. Kunskapsluckor finns fortfarande be-
träffande enskilda dikesfunktioner men det viktigaste arbetet ligger dock i att analysera sam-
verkande funktioner och potentialen för multifunktionella diken. Hur kan olika funktioner fås
att samverka? Vilka och hur stora vinster kan uppnås? Vilka konflikter kan uppstå mellan oli-
ka funktioner? Vad blir kortsiktig respektive långsiktig kostnad för olika dikesalternativ?

Det finns också anledning att studera dikesfunktioner med hänsyn till ett förändrat klimat.
Enligt Sweclim:s senaste klimatscenario kan vi på 50-100 års sikt bl a förvänta en nederbörd-
sökning på 10-30 % inom stora delar av landet (Sweclim, 2000). Vilka konsekvenser får detta
för avrinning och diken?

En del i analysarbetet är också att avgränsa det fortsatta arbetet och hitta ett tydligt fokus på
de funktioner och dikeskomponenter som är viktigast för dikets funktion. Vidare ska funktio-
ner och komponenter utformas så att de samverkar för att uppnå en optimal, total dikesstan-
dard. En lång rad frågeställningar som berör enskilda funktioner och dikeskomponenter bör
bearbetas, t ex:

Dokumentation
• kunskap om dokumentation av vägutformning

Dränering av vägkroppen
• betydelsen av olika ytbeklädnad
• längsgående respektive tvärgående gradient
• långsiktig funktion hos täckta dräneringsdiken

Dikesutformning och trafiksäkerhet
• släntlutning respektive uppbromsningszon
• dikesmaterial
• hinder, alléer och vägträd

Fastläggning av föroreningar
• dikesfall
• dikesbeklädnad
• bottenprofil/smådammar
• vegetationstyp
• vegetationsskötsel

Natur- och kulturvärden
• estetiska och kulturella värden
• tumregel för biologisk mångfald och kulturvärde vid nyanläggning
• skötsel för biologisk mångfald
• vägdikets/vägkantens funktion som ekologisk korridor
• skötsel och tydliggörande av kulturvärden
• vägdikets/ sidoområdets funktion som kulturförmedlare
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Ekonomiska aspekter
• relativ anläggningskostnad för olika typer av diken
• kostnad för anläggning av olika typer av diken i förhållande till långsiktig kostnad för drift

och underhåll
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6 INVENTERING AV DIKESFUNKTION – FÖRSLAG TILL METOD

Diken kräver underhåll och skötsel och det kan också krävas speciella åtgärder för att utveck-
la olika funktioner, t ex trafiksäkerhet eller miljö, hos diket och sidoområdet. För detta krävs
ett gott planeringsunderlag. En utvecklad och ändamålsenlig metod för inventering av dikenas
status och möjligheter kan bli ett bra verktyg. Nedan följer en översiktligt utarbetad stomme
som kan fungera som utgångspunkt för en metodik för översiktliga inventeringar av status
och tillstånd hos vägdiken. Den översiktliga inventeringen skall -

• behandla dikets samtliga funktioner
• ge en bild av dikets och sidoområdets problem och möjligheter samt konflikter mellan oli-
ka dikesfunktioner
• ligga till grund för en översiktlig planering av åtgärder
• ge underlag för identifiering av vägsträckor där en noggrann inventering behöver utföras

6.1 Bakgrund
6.1.1 ATB VÄG

Riktlinjer för inventering av vägar ges i ATB VÄG kap B. Beträffande vägens sidoområden
anges att områden med problematiska dräneringsförhållanden skall lokaliseras och att bedöm-
ningen av sidoområden skall omfatta:
”        – Topografi

Utströmningsområden bör lokaliseras. Dessa återfinns oftast i lågpunkter.

– Vegetation
Förekomst av fuktkrävande växter kan indikera problem. Utströmningsområden har
ofta annorlunda växtbetingelser än övrig terräng.

– Jordartsförhållanden
Skärningsslänter kan användas för bedömning av jordarter. Jordartsgränser bör identi-
fieras.

– Grundvattenförhållanden
Nivåer på vattenytor i provgropar och diken kan utnyttjas för bedömning.

– Trummor
Uppgifter om konstruktionens ålder bör tas fram, och det bör kartläggas om det finns
vattendom, några servitut och dikningsföretag eller särskilda krav på vandringsmöjlig-
heter för djur. Problem med ojämna tjällyftningar, översvämningar eller svallis bör no-
teras och eventuellt tidigare utförda åtgärder bör bestämmas”.

Vidare innehåller ATB VÄG anvisningar om hur avvattnings- och dräneringssystem skall be-
skrivas och tillståndsbedömas liksom checklistor för inventeringsprotokoll. Sammantaget ger
anvisningarna god vägledning om hur avvattning, dränering och trummor kan inventeras.
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6.2 Dikesfunktioner och dikeskomponenter
Dikesfunktionen är beroende av ett antal dikeskomponenter enligt Figur 4.1. Det är viktigt att
notera att en inventering av skador, hinder och olika typer av konflikter eller utvecklingsbara
möjligheter med nödvändighet måste skilja sig från en utvärdering av de komponenter som
ligger bakom dikets funktioner. Bakomliggande orsaker till en inventerad skada, eller konflik-
ter, kan sökas i dikesbeklädnad, fall, klimat m fl. faktorer som styr dikets funktion. Invente-
ringen måste därför följas av en utvärdering där åtgärder planeras utifrån vilka orsakssam-
band som kan klarläggas. Följande faktorer har tidigare diskuterats som styrande för dikets
olika funktioner, se Tabell 6.1.

Tabell 6.1 Styrande bestämbara faktorer för olika funktioner.

Avvattning Dränering Förlåtande Fastläggning Natur och Snöupplag
vägmiljö av föroreningar kultur

Nederbörd Nederbörd Trafikmängd Trafikmängd Natur- och Klimat
Vägbeläggning Material i Hastighet Sårbarhet kulturklassning ”Vägklass”
Bärighetsklass vägkropp Fordonstyp (recipienter, Karaktärsdrag (trafikmängd,
Trafiklast Vägkarakteristik Vägstandard  brunnar, Biologisk  standardklass)

Bärighetsklass Släntlutning mark- och mångfald Vägrensbredd
Dikesbeklädnad Släntmaterial kulturobjekt) Längd

Sidohinder Vegetation/slåtter innerslänt

6.3 Genomförande av inventering
Den översiktliga inventeringen avser fältinventering och skall ge ett underlag för dels identi-
fiering av problem och möjligheter, dels en grov planering av åtgärder som berör dikets olika
funktioner. I det första skedet handlar det alltså om att täcka in tämligen långa vägsträckor,
vilket innebär att detaljer tills vidare bör lämnas därhän. Långsamt fordon är tänkt att kunna
användas (ev bil) men måste kombineras med många stopp.

Ett protokoll har upprättats där basinformation om det inventerade vägavsnittet förs in i proto-
kollets huvud. Speciellt viktigt är att startpunkt anges på ett tydligt sätt. Olika personer skall
oberoende av varandra kunna använda resultaten från inventeringsprotokollet. Detta innebär
att de olika vägavsnitten lätt kan identifieras, inte minst vid andra årstider än den då invente-
ringen genomfördes.

I vardera fem kolumner görs löpande kommentarer om olika aspekter på dikesfunktionen (se
förslag på protokoll under ” Inventeringsprotokoll för diken”). Längre, utförliga kommentarer
görs i inventeringsblocket och ett löpande nummer i protokollet anges. I kolumnen ”Åtgärd”
görs en bedömning och poängsättning (1 – 4) av åtgärdsbehovet. Poängbedömningen ”1” bör
användas då dikets funktion är så allvarligt skadad att det medför att vägens säkerhet påver-
kas negativt, t.ex. hinder i dränering som leder till att vägbanan översvämmas, och akuta åt-
gärder är nödvändiga. Om man bedömer åtgärder som nödvändiga, men ej akuta, bör ”2” ang-
es i kolumnen ”Åtgärd”. Speciellt bör man notera pängbedömningen ”K” som kan användas
då konflikter mellan olika dikesfunktioner föreligger. Exempelvis kan funktionen ”Förlåtande
vägmiljö” stå i konflikt med funtionen ”Natur och kultur” (allér, gärdsgårdar, m.m.). Bedöm-
ningen ”K” bör användas när en mycket tydlig konfliktsituation finns (t.ex. gamla träd i en
allé som bör tas bort för att uppfylla ”Förlåtande vägmiljö”, men där det samtidigt finns starka
motiv för att låta de stå kvar på grund av ”Natur och kultur”-värden).
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6.4 Inventeringsprotokoll för diken
6.4.1 Tillståndsbedömning och åtgärdsbehov

Vägavsnitt…………………….. Sida…………………….
Startpunkt……………………..
Sektion………………………… Datum………………….
Typsektion/Vägbredd…………. Inventerare……………..

Del- * Avrinning Förlåtande Snöupplag Natur Föroreningar
sektion Åtgärd och vägmiljö och

Dränering Kultur

* Bedömning av åtgärdsbehov, 1 – 4.
1. Dikets funktion allvarligt skadad – vägens säkerhet och funktion negativt påverkad – be-
hov av omedelbara åtgärder
2. Dikets funktion hotad – vägens säkerhet kan påverkas – åtgärder bör sättas in inom närms-
ta tiden
3. Risk för framtida skador – håll under uppsikt
4. Inga åtgärder krävs
K. Konflikt mellan dikesfunktioner - utredningsbehov föreligger
T = trumma

Vid noteringar om skador, m m bör man sätta en siffra på åtgärdsbehov.
Övriga kolumner är också till för att markera löpnummer för längre kommentarer i invente-
ringsblocket.

Inventeringsprotokollet har testats längs väg 42 på sträckan Alingsås – Lena (ca 9 km). Testet
visade att denna typ av enkel inventering kan samla en hel del information. Givetvis är resul-
tatet starkt beroende av inventerarens erfarenhet.

6.5 Utvärdering och åtgärder
Efter genomförd inventering av ett eller flera vägavsnitt vidtas omedelbara åtgärder vid de
vägsträckor eller punkter där poängbedömningen gett en “1”. Om åtgärdsbehov bedömts som
“2” under inventeringen måste sådan åtgärd ske inom en snar framtid. Det kan vara lämpligt
att ange en tidsfrist inom vilken åtgärden skall ha utförts.

Om det finns risk för framtida skador (poängbedömning 3) bör man ange en lämplig tidpunkt
för återbesök. Detta upprepas därefter tills risk ej längre föreligger, eller åtgärd skett som av-
hjälpt riskmomentet.
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I de fall tydliga konflikter (d.v.s. bedömning ”K”) finns bör man göra en separat utredning av
aktuell vägsträcka. I ett första steg kan en sådan utredning innebära att man gör en noggran-
nare dokumentation. Dessutom kan tekniska, eller andra, åtgärder som minskar konflikten
belysas närmare. En mer detaljrik inventering innebär att man lägger en eller flera profiler
vinkelrät mot vägens sträckning. Vegetationen dokumenteras med lämplig inventeringsmetod
(se Vägverket Publ 2001:48).

Om naturvärden (t ex förmodad eller konstaterad hög artrikedom av, främst, kärlväxter) finns
med som en av orsakerna till konflikt mellan olika funktioner bör en metod med hög ambi-
tionsnivå och som identifierar rödlistade eller skyddsvärda arter väljas. I annat fall kan det
räcka med en grov skattning av artrikedom. I specialfall kan en längre dikessträcka fungera
som spridningskorridor för djur mellan sällsynta eller skyddsvärda naturtyper (t ex ädellöv-
skogar, ängs- och hagmarker). Skötseln av dikets vegetation påverkar då lämpligheten som
korridor. Man bör observera att i ett sådant fall handlar det inte om att skapa hög artrikedom
av blommande örter, även om det naturligtvis ibland blir en bieffekt. Kan det antas att diket
kan fungera som en viktig spridningskorridor bör expertis kopplas in på utredningen. På mot-
svarande sätt kan inventeringen fånga in andra konflikter inom vägområdet, t ex konflikt mel-
lan saltning och omgivningspåverkan.
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7 KOMBINATION AV DIKESFUNKTIONER

Vägdiket är en del av sidoområdet som i sin tur måste anpassas och utformas med hänsyn till
platsens specifika förhållanden. En optimal dikesutformning, som tar hänsyn till dikets alla
funktioner kräver ett verktyg  där nyttan av olika funktioner kan värderas i förhållande till
varandra. Vikten av bevarad kultur måste ställas i relation till trafiksäkerhet,  behovet av drä-
nering till förlåtande vägmiljö osv. Prioritering av olika funktioner hänger också samman med
dikets utformning och således med kostnader för anläggning och skötsel.

För att underlätta diskussionen kring kostnader för anläggning och skötsel liksom för värde-
ring och utformning av diken har ett schema  sammanställts i tre successiva nivåer. Metoden
anknyter till den multikriterieanalys (MCA) som utnyttjas inom andra delar av vägplanering-
en (se t ex Vägverket 2001:75, Effektkatalogen):

Nivå 1 redovisar dikets olika funktioner och kan ligga till grund för prioriteringar, eller vikt-
ning inom enskilda projekt.

Nivå 2 innehåller en koppling med dikeskomponenter till varje funktion. Betydelsen av varje
dikeskomponent kan viktas, eller klassas med avseende på dess bidrag till funktionen. Det
handlar t ex om att värdera släntlutningens betydelse för den förlåtande vägmiljön i förhållan-
de till materialbeklädnaden, eller om att värdera fallets betydelse i förhållande till dikesdjupen
när det gäller dräneringen av vägkroppen.

Nivå 3 innehåller en ytterligare uppdelning med mätbara egenskaper. Här sker en kvalitets-
klassning av dikenas status t ex med avseende på fall, materialbeklädnad, bredd m m.
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