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Sammanfattning
Användningen av valvbågar har de senaste åren ökat men är fortfarande på en låg nivå sett 
över hur många vägtrummor som byts eller nyanläggs varje år. Den ökade användningen kan 
bero på en större miljöhänsyn där regeringens miljömål ”Levande sjöar och vattendrag” kan 
vara en bidragande källa. I miljömålet är det föreslagit att 25 % av de värdefullaste 
vattendragen ska vara åtgärdade till år 2010. Undersökningar visar på att 30 – 50 % av alla 
vägtrummor ligger fel och utgör ett vandringshinder. Vägverket har även fastlagt ett eget 
strategiskt mål. Under planperioden ska de högst prioriterade värdefulla och potentiellt 
skyddsvärda vattendragen längs det statliga vägnätet åtgärdas. 

Felaktigt lagda vägtrummor utgör ett omfattande problem och kan orsaka stor förödelse både 
uppströms och nedströms trumman. Detta är ett onödigt problem som oftast kan åtgärdas med 
enkla medel. Att byta ut en heltrumma mot en valvbåge kan minska risken för uppkomst av 
vandringshinder. Fördelarna med valvbåge istället för heltrumma är ur miljösynpunkt många. 
Valvbågen bibehåller den naturliga botten inne i trumman vilket minskar risken för fall vid 
utloppet. En naturlig botten minskar även risken för urspolning av bottenmaterial vilket är 
gynnsamt för bottenfaunans möjlighet att vandra uppströms. Valvbågar används emellertid 
idag i mycket liten utsträckning inom Vägverket.   

För att få till en ökad användning av valvbågar och få dessa att bli ett naturligt val krävs att ett 
antal frågor utreds och att den erfarenhet och kunskap som finns tillgänglig hos personer som 
arbetat med valvbågar kommer ut till övriga aktörer. Syftet med denna rapport har dels varit 
att försöka ge svar på de frågor som finns angående valvbågar samt ge mer verktyg åt berörda 
aktörer att arbeta med. Tidigare utförda projekt där valvbåge valts istället för heltrumma har 
studerats och intervjuer har gjorts med berörda personer för att ta del av deras erfarenheter 
och synpunkter.

Valvbågar finns tillgängliga i samma material som heltrummor och de kan förankras på fyra 
olika sätt. Det enklaste är att använda vinkeljärn och därefter kommer fotplåtar. De andra två 
förankringssätten är två olika former av betongfundament. Vilken typ som bör användas 
måste avgöras utifrån förhållandena i det aktuella projektet. Materialkostnaden för valvbågar 
är helt avgörande på vilken förankringsmetod som används, där betongfundamenten är de 
dyraste. Även valet av material på valvbågen är avgörande för priset.

Då erfarenheten att lägga valvbågar är liten hos många entreprenörer blir anläggningstiden 
ofta längre än för en heltrumma. Med ökad erfarenhet kan dock anläggningstiden minskas 
vilket kunde ses i ett projekt utfört i Dalarna. Från den första till den sista valvbågen hade 
anläggningstiden nästan halverats. Med en längre anläggningstid samt att valvbåge kan vara 
dyrare än heltrumma ökas totala kostnaden i förhållande till om en heltrumma lagts. Sett på de 
olika trummornas livslängd är dock en valvbåge med T-formade betongfundament billigare än 
heltrumma eftersom valvbågen i detta fall enbart kommer i kontakt med vattnet vid höga 
flöden.

Det finns emellertid vissa aspekter som måste utredas ytterligare. En sådan aspekt är huruvida 
valvbågar är typgodkända eller inte. För att få till en ökad användning och att valvbågar ska 
bli ett självklart val krävs att dessa kan behandlas på samma sätt som en heltrumma.  
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Inledning
När en väg korsar ett mindre vattendrag anläggs ofta en vägtrumma för att leda vattnet genom 
vägen. Det traditionella är att använda sig av en rund vägtrumma, heltrumma, av betong, plåt 
eller plast. Heltrummor har använts under en mycket lång tid och metoder för att anlägga 
dessa är väl inarbetade vilket bidrar till att de är enkla och billiga att använda sig av. En stor 
del av dessa vägtrummor, undersökningar visar på 30 – 50 %, ligger dock fel och utgör allt 
från ett totalt vandringshinder till ett lättare vandringhinder för fisk och andra vattenlevande 
djur.

Det finns ett flertal olika faktorer som avgör om en vägtrumma utgör ett vandringshinder. 
Några exempel på dessa är att vägtrumman ligger för högt och ett stalp bildas vid utloppet, att 
vattenhastigheten är för hög på grund av för stor lutning på vägtrumman eller 
underdimensionering. En för högt placerad vägtrumma kan även orsaka ett för lågt vattendjup 
i vägtrumman. Avsaknad av bottenmaterial är ytterliggare en faktor som kan orsaka 
vandringhinder. Många vattenlevande organismer är helt beroende av material på botten av 
vägtrumman för att kunna vandra uppströms.   

Ett sätt att bevara den naturliga botten är att, istället för en heltrumma, lägga en valvbåge. En 
valvbåge bibehåller den naturliga botten vilket är en stor fördel för organismers förflyttning 
uppströms genom vägtrumman. I och med att den naturliga botten kan bibehållas förhindras i 
stort att stalp bildas vid utloppet. En valvbåge gör det även lättare att bevara vattendragets 
naturliga bredd då den inte behöver grävas ned lika djupt för att åstadkomma detta. De 
biologiska och miljömässiga fördelarna med valvbåge istället för heltrumma är många. Även 
med avseende på livslängd anses valvbåge vara att föredra framför heltrumma. Trots detta 
används valvbågar i liten utsträckning inom Vägverket idag. De valvbågar som har lagts har 
främst varit större konstruktioner över 2 m, d v s broar.  

Bild 1: Vägtrumman ligger fel och utgör ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande 
organismer.  
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Bakgrund och syfte 

Användningen av valvbågar har de senaste åren ökat men är fortfarande på en låg nivå sett 
över hur många vägtrummor som byts eller nyanläggs varje år. Den, på senare år, ökade 
användningen kan bero på en större miljöhänsyn där regeringens miljömål ”Levande sjöar och 
vattendrag” kan vara en bidragande källa. I miljömålet är det föreslagit att 25 % av de 
värdefullaste vattendragen ska vara åtgärdade till år 2010. Vägverket har även fastlagt ett eget 
strategiskt mål. Under planperioden ska de högst prioriterade värdefulla och potentiellt 
skyddsvärda vattendragen längs det statliga vägnätet åtgärdas. För att nå detta mål krävs att en 
stor del av vägtrummorna utefter det allmänna vägnätet läggs om eller byts ut. Påpekas bör 
dock att det inte enbart är Vägverket vägtrummor som ligger fel och utgör vandringshinder. 
Detta är även ett stort problem hos andra väghållare.  

Vad krävs då för att valvbågar ska bli mer frekvent använda? Anledningarna till att de inte 
används i större utsträckning i dag är troligen många. En anledning kan vara att valvbågar ofta 
har förknippats med brokonstruktioner och inte med dimensioner under 2 m. Ytterliggare en 
anledning kan vara att erfarenheten och kunskapen om valvbågar är dålig samt att 
informationen om dessa inte har nått ut till rätt personer. Även traditioner spelar in. 

Det finns en del frågor angående valvbågar som behöver besvaras för att man ska se en 
ökning av användandet: Finns det olika typer av konstruktioner och i så fall vilka? Tillverkas 
de i olika material och vilket är mest lämpligt? Är de typgodkända? Vad skiljer en valvbåge 
från heltrumma med avseende på t ex anläggningsteknik och dimension? Listan av frågor kan 
göras lång.

Syftet med denna rapport har varit att försöka ge svar på de frågor som finns angående 
valvbågar samt ge mer verktyg åt berörda aktörer att arbeta med. Tidigare utförda projekt där 
valvbåge valts istället för heltrumma har studerats. Intervjuer har gjorts med berörda personer 
för att ta del av deras erfarenheter och synpunkter. Grundläggande fakta om valvbågar 
kommer att presenteras och viktiga områden som rör valvbågar kommer att redovisas var för 
sig. Förutsättningar och arbetsmetoder kommer att tas upp och diskuteras. Även skillnader 
mellan valvbåge och heltrumma kommer att belysas.   

Metod

Litteratursökning och intervjuer 

Arbetet som lett fram till denna rapport har genomförts bland annat genom att söka intressant 
och användbart material som behandlar valvbågar. Då mycket av kunskapen bakom detta inte 
är dokumenterad har stor del av arbetet varit att få kontakt med personer som innehar denna 
kunskap och personer delaktiga i tidigare genomförda projekt. Även kontakter med 
leverantörer/tillverkare av valvbågar har tagits. Intervjuer med berörda personer har utförts 
genom personliga möten, telefonsamtal samt kontakt via mail.  
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Resultat 
Grundläggande fakta om valvbågar kommer att presenteras och viktiga områden som rör 
valvbågar kommer att redovisas var för sig. Förutsättningar och arbetsmetoder kommer att tas 
upp och diskuteras. Även skillnader mellan valvbåge och heltrumma kommer att belysas. 
Uppmärksammas bör dock att en stor del av information gäller utifrån de förutsättningar som 
finns idag. Utvecklingen inom detta område går fort vilket betyder att ny teknik ständigt 
utvecklas och förutsättningarna förändras. 

Allmän beskrivning 

Inom det allmänna vägnätet har användningen av valvbågar varit låg. Det finns dock ett 
exempel på en brokonstruktion av valvbåge som lagts redan på 1970-talet och troligen är det 
främst som brokonstruktion valvbågar tidigare har använts. Valvbågar har, däremot, under 
många år använts vid byggande av skogsbilvägar och andra mindre vägar. Vägverket 
genomförde dock ett större projekt för några år sedan i Dalarna där ett antal vandringshinder 
längs en vägsträcka åtgärdades genom att befintliga trummor bytes ut mot valvbågar. I och 
med detta projekt utarbetades ett nytt sätt att förankra mindre valvbågar med hjälp av 
prefabricerade betongfundament. Betongfundament hade tidigare enbart använts för broar och 
då gjuts de på plats. Utbudet av valvbågar har ökat de senaste åren. En valvbåge kan idag 
köpas i många olika utföranden, där material och förankringsmetod skiljer sig åt.  
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Bild 2: Denna valvbåge är lagd redan på 1970-talet utanför Orsa i Dalarna. Vid normalt flöde kommer 
plåten inte i kontakt med vattnet vilket är fördelaktigt för trumman livslängd.  

Material och förankringsmetod 
Valvbågar finns tillgängliga i samma material som heltrummor, d v s betong, plåt och plast. 
Valvbåge av plåt verkar vara den mest frekvent använda idag. Vilket material man bör 
använda måste dock avgöras utifrån förutsättningarna i det specifika objektet. Oavsett vilket 
material man använder sig av måste valvbågen förankras i ett fundament. Förankringen av 
valvbågen kan utföras på fyra olika sätt. Vilken förankringsmetod som bör användas måste, 
även det, avgöras från fall till fall. Markförhållandena, vattendragets storlek samt vattnets 
korrosiva egenskaper är några faktorer som är avgörande för valet av metod. Även valet av 
valvbågens material är avgörande för vilket fundament som bör användas. En betongvalvbåge 
förankras naturligtvis med ett betongfundament.  

Vinkeljärn
Det enklaste sättet att förankra en valvbåge är att använda sig av ett vinkeljärn som 
fundament. Vinkeljärnen, storlek 100 x 100 mm, levereras separat och måste monteras på 
valvbågen vid anläggning. Vinkeljärn kräver mycket goda markförhållandet och måste 
placeras på en botten försedd med makadam eller sprängsten. Vinkeljärnen levereras i 1 – 2 m 
långa längder vilket kan bidra till större rörelser av valvbågen. Om skarvarna på vinkeljärnen 
sammanfaller med skarvarna på valvbågen kan detta resultera i en instabil konstruktion med 
dålig hållbarhet. Denna förankringsmetod har använts av Skogsbolagen under 10 år med gott 
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resultat. Det är dock troligt att enbart vinkeljärn inte godtas som förankringsmetod av 
Vägverket.

Fotplåtar
En annan typ av förankring är att använda sig av fotplåtar. Fotplåtarna är vid leverans 
färdigmonterade på valvbågen vilket medför att valvbågen är klar att lägga. Förankringsmetod 
med fotplåtar ger en bättre hållbarhet av valvbågen än när vinkeljärn används eftersom den 
bättre fördelar laster. Detta är gynnsamt i marker där sättningar är att förvänta.  

Bild 3: Valvbåge som lagts med fotplåtar.  

Betongfundament
De andra två förankringsmetoderna utgörs av två olika former av betongfundament. Den 
enklare av dessa har formen av en platta och den andra är T-formad (ett upp och nedvänt T). 
Betongfundamenten är, som nämnts ovan, prefabricerade men kan även gjutas på plats (gäller 
främst valvbågar större än 2 m, d v s brokonstruktioner). Betongfundamenten levereras 
separat och valvbågen gjuts fast i fundamenten vid anläggning. Det finns universalfundament 
men det går även att specialbeställa för att passa förhållandena och kraven på den specifika 
platsen.
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Bild 4: Höjden på de T-formade fundamenten kan justeras och på så sätt anpassas till förhållandena i det 
aktuella vattendraget.  

Ett T-format fundament är lämpligt att använda vid aggressivt vatten. Betongfundamentet kan 
konstrueras så att själva valvbågen inte kommer i kontakt med vattnet, eller enbart kommer i 
kontakt med vattnet vid höga flöden, vilket förlänger valvbågens livslängd. Genom att justera 
höjden på det T-formade fundamentet kan även arean på valvbågen ökas. Det finns även ett 
kraftigare T-format betongfundament som används vid anläggning av en dubbel valvbåge.

Bild 5: Valvbågar kan även läggas dubbla. Mittenfundamentet är då 
kraftigare och med två fåror. Bild från ViaCon AB. 
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Tabell 1: De olika typerna av fundament.  

Förankringsmetod Leverans förfarande  Egenskaper 

Vinkeljärn Monteras vid anläggning 
Vinkeljärn kommer troligen inte att 

godtas som förankringsmetod av 
Vägverket.

Fotplåt Färdigmonterade vid leverans Färre moment vid anläggning. Lämplig 
vid dåliga markförhållanden 

Betongfundament
”Platta”

Prefabricerade
Monteras vid anläggning. 
Färdigmonterad på 1 m 

betongvalvbåge

Ett enklare fundament än de T-
formade. För 1 m betongvalvbåge färre 

moment vid anläggning.  

Betongfundament
”T-form”

Prefabricerade
Monteras vid anläggning 

Lämplig vid aggressivt vatten då plåten 
står torr. Lämplig för att justera arean 

Typgodkända
En viktig punkt för att få till en ökning av användandet av valvbågar är att de är typgodkända. 
Vid skrivandet av denna rapport kan ingen klar bild ges huruvida de är typgodkända eller inte. 
De som tidigare har arbetat med valvbågar anser emellertid att dessa är typgodkända. Tyvärr 
har ingen dokumentation om detta hittas. Vägverket ställer dock krav vid anläggning av en 
vägtrumma att vandringshinder ej ska uppstå och anser att valvbåge kan användas för att 
undvika detta: ”För att undvika vandringshinder kan en valvformad trumma anläggas som 
gör att den naturliga botten kan behållas.”

Om valvbågar inte är typgodkända kan det krävas en större arbetsinsats och en längre 
hantering innan valvbågen kan läggas än vad som gäller för en heltrumma. Vissa 
hållfasthetsberäkningar och utredningar kan krävas för att lägga en valvbåge. Merarbetet 
bidrar till en större kostnad som i sin tur leder till en minskad vilja att välja en valvbåge 
istället för en heltrumma. Det pågår emellertid diskussioner att förändringar måste 
genomföras för att underlätta för miljöanpassning i projekt. För att få till större användning av 
valvbågar måste dessa vara typgodkända och kunna hanteras på samma sätt som en 
traditionell heltrumma.  

Miljöfunktion

För att en vägtrumma ska ha en god miljöfunktion krävs att den är rätt dimensionerad och 
lagd på ett korrekt sätt med avseende på lutning och djup. En felaktigt lagd vägtrumma kan 
orsaka vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Vägtrumman bidrar då 
till att fragmentera landskapet, den skapar en så kallad ekologisk barriär, och enbart en 
felaktigt lagd vägtrumma kan påverka stora områden vilket kan leda till allvarliga effekter på 
livet i och runt hela avrinningsområdet uppströms trumman.  
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Bild 6: En vägtrumma måste vara rätt dimensionerad och anlagd på rätt sätt med avseende på lutning 
och djup för att ha en god miljöfunktion.  Bilden ritad av Jerry Boberg, F.A.S.T – Fiskeresursgruppen. 

Naturvårdsverket har gett ut en handbok med allmänna råd vid åtgärder av vandringshinder. I 
handboken rekommenderar de att en felaktigt lagd vägtrumma i första hand bör ersättas av en 
bro. Då det inte är en ekonomiskt hållbar lösning att ersätta alla felaktigt lagda vägtrummor 
med broar måste andra alternativ diskuteras. De anser att en valvbåge är att fördra framför en 
heltrumma alternativt en oval trumma. Om en heltrumma eller en oval trumma väljs anges 
några riktlinjer som bör följas med avseende på lutning, vattenhastighet, vattendjup samt 
mängd naturmaterial i vägtrumman. Även Vägverket ställer vissa krav på hur en vägtrumma 
ska miljöanpassas. Dessa innebär i stort att vattendragets naturliga bredd ska bibehållas och 
att vattenhastigheten genom trumman ej nämnvärt ska avvika från vattendragets naturliga 
vattenhastighet. Det tas även upp att vägtrumman ska grävas ned till en nivå minst 0,3 m 
under vattendragets botten samt att någon form av passage för utter ska anläggas där detta är 
nödvändigt. Vägverket anser även, som tidigare nämnts, att en ”valvformad trumma” kan 
användas för att undvika vandringshinder.

Faktorer som påverkar uppkomst av vandringshinder 
Om Naturvårdsverket och Vägverkets rekommendationer följs minskas risken att en 
vägtrumma utgör vandringshinder, men en heltrumma som lagts på ett korrekt sätt kan med 
tiden likväl orsaka ett vandringshinder. Det är vanligt att heltrummor ”spolas ur” vilket leder 
till att ett stalp, ett fall, bildas vid utloppet och vandringshindret är ett faktum. En valvbåge 
däremot bibehåller den naturliga botten vilket i stort sätt eliminerar risken till att ett stalp 
bildas vid utloppet. Det är dock viktigt att slänterna ned mott vattendraget erosionsskyddas 
även när en valvbåge används så nya vandringhinder inte uppstår.

En vanlig anledning till att en heltrumma ”spolas ur” är en för hög vattenhastighet genom 
trumman. En för hög vattenhastighet beror på för stor lutning av trumman eller att trumman 
underdimensionerats. Det kan även vara en kombination av dessa två faktorer. En 
underdimensionerad trumma ökar vattenhastigheten eftersom vattendraget trängs ihop. Den 
ökade vattenhastigheten ger en större risk för urspolning av bottenmaterialet i trumman vilket 
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i sin tur leder till en ytterliggare ökning av vattenhastigheten. En för hög vattenhastighet 
hämmar helt alternativt försvårar för fisk att vandra uppströms. Fiskens storlek samt arten är 
avgörande för om vattenhastigheten genom trumman är för stor eller inte för att vandringen 
uppströms ska klaras. Bottenlevande organismer är däremot helt beroende av material på 
botten för att klara vandringen uppströms genom trumman. På grunda av detta är det av stor 
vikt att heltrummor inte underdimensioneras. Eftersom en valvbåge bevarar den naturliga 
botten försvinner risken för urspolning, men för att inte påverka vattendragets naturliga 
vattenhastighet är det viktigt att rätt dimension används. Dimensionen på valvbågen måste 
avgöras, på samma sätt som för en heltrumma, utifrån vattendragets bredd och förväntade 
vattenflöden. Det är viktigt att kunskap om vattendraget finns. Vart kommer vattendraget 
ifrån? Hur stora flöden kan förväntas? Viktiga aspekter att tänka på vid dimensionering av 
valvbåge diskuteras nedan under ”Praktiskt utförande”. 

Ytterliggare en faktor som påverkar förekomsten av vandringshinder är vattendjupet i 
trumman. I Naturvårdsverkets rekommendationer anges att vattendjupet i trumman inte bör 
understiga 20 cm. Detta i kombination med rekommendationen att trumbotten bör vara täckt 
med 20 – 30 cm naturmaterial medför att en heltrumma måste grävas ned en bra bit under 
botten på vattendraget. Vägverket anser att trumman bör grävas ned minst 30 cm för att vara 
miljöanpassad. Detta leder till att en heltrumma måste överdimensioneras för att uppfylla en 
för vattendraget lämplig area. En valvbåge däremot behöver inte överdimensioneras i samma 
utsträckning eftersom arean, om betongfundament används, kan justeras genom höjden på 
fundamenten.  

Tabell 2: Sammanställning av faktorer som påverkar uppkomst av vandringshinder.  
Typ av 

vandringshinder
Uppkomst av 

vandringshinder Åtgärder Fördelar med valvbåge

Stalp vid 
utloppet

Heltrumma ej grävts ner 
tillräckligt djup och/eller 

urspolning på grund av för 
hög vattenhastighet. 

Gräva ner heltrumma 
djupare och/eller öka 

dimensionen. 

Valvbåge bevarar den 
naturliga botten vilken 
minimerar risken för 
uppkomst av stalp. 

För hög 
vattenhastighet

För stor lutning och/eller 
underdimensionering av 

heltrumma/valvbåge 

Använda rätt dimension 
med avseende på 

vattendragets bredd.  

Finns ingen direkt fördel utan 
krävs att rätt dimension 

används 

Frånvaro av 
bottenmaterial

Urspolning av bottenmaterial 
på grund av för hög 

vattenhastighet.  
Material ej inlagt vid 

anläggning av heltrumma 

Minskaning av 
vattenhastigheten genom 

trumman genom t ex 
större dimension. 

Inläggning av 
bottenmaterial. 

Valvbåge bevarar den 
naturliga botten vilken 

minskar risken för urspolning 
av bottenmaterial. Krävs att 
rätt dimension används och 

grundläggningen utförs 
korrekt.  

För litet 
vattendjup

Heltrumma ej grävts ner 
tillräckligt djup. 

Gräva ner heltrumma 
djupare. Kan kräva en 
större dimension på 

trumman. 

Valvbåge bevarar den 
naturliga botten och 

därigenom även vattendjupet 
i vattendraget.  
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Praktiskt utförande 

Den största skillnaden i anläggning av en valvbåge och en heltrumma är för det första att ett 
bredare schakt krävs vid anläggning av valvbåge och för det andra tillvägagångssättet vid 
grundläggningen. Då valvbågen ej är rund utan har den största vidden vid förankringen, 
fundamenten, måste schaktet vid vattendragets botten göras bredare än vad som krävs när en 
heltrumma läggs. En valvbåge kräver även en högre kvalité och en större noggrannhet vid 
grundläggning. Grunden måste justeras mer än vad som krävs för heltrumma. Det är viktigt 
att fundamenten ligger rätt för att undvika problem när valvbågen ska placeras. Fundamenten 
måste ligga rakt och på rätt avstånd ifrån varandra samt på samma höjd. Om fundamenten är 
felplacerade kommer valvbågen inte ”gå i” ursparingen på fundamenten och arbetet måste 
göras om. Används fotplåtar som fundament kommer man ifrån problemet med att placera 
fundamenten rätt eftersom dessa är förankrade i valvbågen vid leverans. Innan själva 
valvbågen ställs på plats kan det dock vara en fördel att återställa botten på vattendraget 
eftersom valvbågen annars kommer att vara i vägen vid återställningsarbetet.

Det är även viktigt att fundamenten stabiliseras med rätt material samt att packningen blir 
ordentligt utförd så fundamenten inte riskerar att spolas bort vid kraftiga flöden. För valvbåge 
med fotplåtar är det viktigt att packningen från utsidan av valvbågen blir rätt utförd eftersom 
det är trycket från detta material som ger valvbågen dess stabilitet. Även när en heltrumma 
ska läggas är det viktigt med packningen runt trumman, främst nedtill. Det är viktigt att 
packningen nedtill blir ordentligt utförd då sättningar annars kan uppstå.

För att underlätta byggnationen bör valvbågar helst anläggas vid lågt vattenflöde. Att lägga en 
valvbåge vid lågt vattenflöde underlättar inte enbart arbetet utan minskar även risken för 
grumling. Påpekas bör dock att detta även gäller vid anläggning av heltrummor.

Markförhållande och flödeshastighet 
Markförhållandet påverkar valet av förankringsmetod. Om det är lite sämre bärighet i marken 
kan fotplåtar vara lämpliga att använda eftersom dessa ger en helt annan rörlighet än vad 
betongfundamenten gör samtidigt som de är bättre på att fördela laster än om valvbågen 
förankras med vinkeljärn. Vid mycket svåra grundförhållanden bör inte en valvbåge användas 
eftersom det kan vara problem att få konstruktionen stabil. När det är svåra 
grundförhållanden, som t ex på myrmark, bör det vara lämpligare att använda sig av en 
heltrumma. Behovet av en valvbåge på t ex myrmark kan även förväntas vara lågt men ska en 
valvbåge användas är det lämpligt att schakta ur och fylla upp med bärlager eller makadam 
för att erhålla bättre bärighet där valvbågen ska stå.

Innan anläggningsarbetet påbörjas är det viktigt att kontrollera undergrundens beskaffenhet 
och flödeshastigheten i vattendraget. Hur ser det ut i och runt om vattendraget? Finns större 
stenar och hur ser botten i vattendraget ut. I områden med ler eller siltjordar, d v s 
erosionskänsliga jordar, kan risken för erosion och underspolning vara stor framför allt om det 
även är en hög flödeshastighet i vattendraget. Förutsättningen för att erosion ska uppkomma 
är att det finns jordpartiklar som kan lösgöras och transporteras bort av vattnet. Det krävs 
dock att vattnet har tillräckligt hög flödeshastighet för att få loss materialet och sätta det i 
rörelse. Erosionsskydd bör anläggas där det finns risk för erosion och underspolning. Det är 
även viktigt att betongfundamentet anläggs på rätt djup för att ge stabilitet åt konstruktionen 
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och de T-formade fundamenten kan vara att föredra då dessa kan grävas ned djupare än de 
enklare betongfundamenten.  

För att få en uppfattning om förväntade flödesmängder och flödeshastigheter kan 
avrinningsområdet uppströms vattendraget studeras. Finns det någon sjö som kan magasinera 
vattnet och minska flödeshastigheten? Hur ser vattendraget ut? Är det rakt eller slingrar det 
sig igenom landskapet. I ett rakt vattendrag kan flödeshastigheten förväntas bli större än i ett 
slingrande vattendrag. Man bör även ta reda på medelvattenförningen och högsta 
högvattenförningen.

Om funderingar finns angående vattenflödet, undergrundens beskaffenhet och lämpligt 
erosionskydd kan det vara lämpligt att anlita en geotekniker för att klargöra om risk för 
erosion föreligger och hur erosionsskyddet i så fall bör dimensioneras. Att anlita en 
geotekniker kan vara att föredra då erfarenheten med anläggning av valvbågar idag är 
begränsad.

Bild 7: Det är viktigt att grundläggningen av fundamenten genomför på ett korrekt sätt. Om ett för fint 
material används och fundamenten inte grävs ned tillräckligt ökar risken för uppkomst av underspolning.  

Dimensionering
Det är främst två faktorer som påverkar valet av dimension på en vägtrumma, arean och 
vattendragets bredd. Det är viktigt att rätt area erhålls utifrån flödeshastigheten i vattendraget 
och förväntade flödesökningar vid t ex vårfloder. För att få samma area på en valvbåge som 
en heltrumma krävs, teoretiskt, dubbel spännvidd, t ex en 1600 mm valvbåge har samma area 
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som en 800 mm heltrumma. I praktiken stämmer dock inte detta eftersom en heltrumma, för 
att anläggas på ett korrekt sätt, måste grävas ner minst 30 cm och därigenom försvinner en del 
av arean. Arena på valvbågen kan även ökas genom att använda T-formade betongfundament.  

För att få en acceptabel area på en valvbåge kan dock spännvidden, i lite större vattendrag, 
fort överstiga 2 m. En konstruktion över 2 m klassas som en bro och medför andra utredningar 
och beräkningar än vad som krävs för en vägtrumma och detta är i vissa fall inte önskvärt. För 
att kompensera minskningen i area för valvbåge är, som tidigare nämnt, betongfundamenten i 
T-form lämpliga att använda. Genom att justera höjden på fundamenten kan en godkänd area 
erhållas utan att en extrem överdimensionering av valvbågen behöver göras. Möjligheten att 
justera arean med hjälp av betongfundamenten ska dock inte ses som en möjlighet att använda 
sig av en mindre dimension på valvbågen. Dimensionen måste vara acceptabel i förhållande 
till vattendragets bredd. För höga fundament bidrar till en högre konstruktion eftersom 
valvbågen bör täckas minst 0,7 m ovan hjässan. Detta resulterar i att mer material krävs för 
överfyllnad och att en icke önskvärd förhöjning av vägen fås.

Bredden på vattendraget är den andra faktorn som påverkar valet av dimension. För att inte få 
en ökning av vattenhastigheten genom vägtrumman är det mycket viktigt att trumman inte 
smalnar av vattendraget. Om en heltrumma ska anläggas i t ex ett vattendrag som är en meter 
brett måste spännvidden på heltrumman vid marknivå (vid vattendraget) vara minst en meter. 
Detta innebär att en betydligt större heltrumma än en enmeterstrumma måste användas 
alternativt att trumman grävs ner till midjan. Om heltrumman grävs ned till midjan är det stor 
risk att arean inte klaras eftersom denna i och med nergrävningen halverats. För en valvbåge 
fås dock valvbågens spännvidd vid marknivå (vattendraget). Valvbågen är ju en ”halv 
heltrumma” vilket medför att fundamenten står på samma avstånd från varandra som 
spännvidden, dimensionen, på valvbågen. Om arean kan klaras i och med höjden på 
fundamenten behöver ingen större överdimensionering av valvbågen göras. Viktigt att tänka 
på är emellertid att betongfundamenten bidrar till en viss minskning av bredden vid marknivå. 
I bilaga 1 finns ett exempel på vilken dimension på valvbåge respektive heltrumma som kan 
väljas i ett 1,5 m brett vattendrag förutsatt heltrumman miljöanpassas och aren klaras för båda 
konstruktionerna. Exemplet visar på att en valvbåge med dimensionen 1800 mm kan 
användas medan heltrumman bör ha en dimension på 2000 mm om den grävs ned 0,3 m. Om 
heltrumman istället grävs ned till ett djup på 0,4 m behöver enbart dimensionen på trumman 
vara 1800 mm.

För att klara arean och om vattendraget är brett finns möjligheten att anlägga en ”dubbel 
valvbåge”. De T-formade betongfundamenten finns även tillgängliga, som nämnts tidigare, i 
en större konstruktion med två ursparingar som används som mittenfundament med en 
ursparing för vardera valvbåge.
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Bild 8: Den färdiga dubbla valvbågen i vattendraget Maljan, Ånge kommun, Västernorrland.   

Arbetsmiljö

Att lägga en traditionell heltrumma är en väl inarbetad metod och de risker som finns är 
kända. Den del i arbetet som medför största riskerna är lyften. Att lägga en valvbåge kan 
medföra fler lyft än för en heltrumma beroende på vilken typ av fundament som används. 
Betongfundament bidrar till fler lyft då fundamenten först ska läggas på plats och därefter 
själva valvbågen placeras. Används istället fotplåtar är dessa färdigmonterande vid leverans 
vilket resulterar i färre lyft än med betongfundament. En positiv aspekt med användandet av 
valvbågar är att de ofta levereras med öglor vilket underlättar förankringen av lyftdonen i 
trumman. För heltrummor måste lyftdonen placeras runt trumman vilket är förenat med en 
viss risk för klämskador. Även när valvbågen är lagd på plats underlättar öglorna borttagandet 
av lyftdonen.

Det vanligaste vid anläggning av en valvbåge är att vägen stängs av och trafiken leds om 
alternativt att en provisorisk förbifart byggs så att hela vägen kan grävas av. De personer vi 
talat med som lagt valvbågar har tyckt att det varit en bra lösning att stänga av vägen eller 
bygga en förbifart eftersom anläggningsarbetet underlättas när trafiken är borta och hela 
vägen kan grävas av. När erfarenheten att lägga en valvbåge är liten bör det vara lämpligt att 
stänga av vägen eller bygga en provisorisk förbifart för att underlätta arbetet. Att lägga en 
valvbåge i två delar kan bli krångligt men är inte en omöjlighet. Fundamenten levereras i 1 – 
5 m längder beroende på vilken typ av fundament man valt. Genom att välja rätt längd på 
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fundamenten kan valvbågen byggas i två delar. Viktigt att påpeka är att det alltid finns en risk 
med att ha trafik nära inpå arbetsplatsen. Detta gäller emellertid för alla trumbyten.  

Kostnader 

Kostnaden spelar en central roll när ett arbete ska utföras. Kostnadseffektiva alternativ 
eftersträvas alltid. Att välja en valvbåge istället för en heltrumma kan ge en större material- 
och anläggningskostand men det är flera olika faktorer som är avgörande för hur stor totala 
kostanden kan bli.

Materialkostnader 
Valet av material samt förankringsmetod påverkar hur stor materialkostnaden blir. Det 
enklaste fundamentet, vinkeljärn, ger den lägsta materialkostanden medan de T-formade 
betongfundamenten är dyras. För valet av material på valvbågen gäller att skillnaderna i pris 
är jämförbara med skillnaderna i pris för heltrummor. En jämförelse mellan valvbåge och 
heltrumma visar på att en valvbåge med de enklare fundamenten ligger lägre i pris än 
likvärdig heltrumma medan en valvbåge med betongfundament, framför allt de T-formade 
fundamenten, kan bli dyrare.  

Anläggningskostnad
Då kunskapen och erfarenheten att lägga en valvbåge är mindre än för en traditionell 
heltrumma blir anläggningstiden från början längre för valvbågar. En längre anläggningstid 
ger en större kostnad, men med ökad kunskap och erfarenhet kan arbetet utföras effektivare 
och således billigare. I ett projekt utfört i Dalarna, där ett antal valvbågar lades, halverades 
nästan anläggningstiden från den första till den sista valvbågen. De positiva långsiktiga 
effekterna som uppstår av att istället för en heltrumma välja en valvbåge bör väga upp den 
kortvariga negativa kostandsökningen en längre anläggningstid medför.  
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Bild 9: När entreprenörerna får mer erfarenheter att arbeta med valvbågar kan anläggningstiden 
minskas. 

Totalkostnad
I de fall där erfarenheten av valvbågar är liten överstiger totala kostnaden att lägga en 
valvbåge priset för att lägga en heltrumma. Det är främst den längre anläggningstiden som 
höjer kostnaden i detta fall. Även valet av valvbåge och fundament är avgörande. Ett enklare 
fundament som t ex fotplåtar är billigare och enklare att lägga än betongfundament eftersom 
fotplåtarna är färdigmonterade vid leverans vilket medför färre moment vid anläggningen.  

Avgörande för totala kostnaden är även det sätt valvbågen anläggs på, d v s om hela vägen 
grävs av eller om valvbågen läggs i två etapper. I de fall vägen inte kan stängas av och en 
provisorisk förbifart måste byggas bidrar det till att anläggningstiden förlängs samt en ökad 
kostnad för byggandet av förbifarten. Alternativet är istället att lägga valvbågen i två etapper 
vilket, om erfarenheten med valvbågar är liten, kan orsaka än längre anläggningstid. Vilken 
metod som är lämpligast att använda måste dock avgöras utifrån de förutsättningar som finns i 
det aktuella projektet.

Många av de tidigare utförda byten till valvbåge har genomförts som riktad miljöåtgärd, 
miljöåtgärd. Eventuellt kan kostnaden bli mindre om bytet utförs som en del av ett 
investeringsobjekt. Detta gäller troligen bara för större projekt där det inte finns någon trafik 
att ta hänsyn till. I övriga fall bör skillnaden i pris vara obetydlig.
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Kostnad vs Livslängd
Det är, i dagens läge, svårt att få en exakt bedömning på kostnaden med avseende på livslängd 
då användandet av valvbågar är så pass nytt. Men det mesta tyder på att valvbågar har en 
bättre hållbarhet, uppskattningsvis runt 80 år med betongfundament, än traditionella 
heltrummor. Betongfundamenten kan konstrueras så att valvbågen inte kommer ikontakt med 
vattnet eller enbart kommer i kontakt med vattnet vid höga flöden. Detta leder till en bättre 
hållbarhet eftersom risken för rostangrepp i stort elimineras. En bättre hållbarhet av 
vägtrumman leder till en lägre totalkostnad sett över vägtrummans totala livslängd.  

Bild 10: Betongfundamenten bidrar till att valvbågen vid normalflöden inte kommer i kontakt med 
vattnet vilket är gynnsamt för valvbågens livslängd. Här en valvbåge i kombination med en utterpassage.  

Diskussion
Det är viktigt att ta i beaktande att kunskapen om valvbågar som alternativ till heltrumma är 
begränsad inom Vägverket. Det finns personer som innehar den nödvändiga kunskapen att 
välja en valvbåge istället för en heltrumma. För att användandet av valvbågar ska få en större 
genomslags kraft måste deras kunskap och erfarenhet komma ut till övriga aktörer. Att få ut 
kunskapen är även viktigt för att Vägverket ska nå det strategiska målet om att åtgärda de 
högst prioriterade värdefulla och potentiellt skyddsvärda vattendragen under denna 
planperiod. Eftersom användningen är så begränsad och de flesta projekt utförda som riktade 
åtgärder finns det många frågor som kräver en djupare analys för att valvbågar ska bli mer 
frekvent använda.



21

För att valvbågar ska bli mer frekvent använda krävs, för det första, att valvbågar kan 
behandlas på samma sätt som heltrummor. Valvbågar måste bli typgodkända. Det har varit 
problematiskt att få fram information om huruvida de är typgodkända idag eller inte. Om det 
krävs ett merarbete i form av hållfasthetsberäkningar och särskilda utredningar för varje 
valvbåge som ska läggas finns det en risk att en ökning av användandet kan gå långsamt. Som 
det ser ut idag, med liten erfarenhet och kunskap om valvbågar hos många entreprenörer, är 
valet av valvbåge istället för heltrumma förenat med bland annat större anläggningskostnader. 
Om det då även krävs fler utredningar som ytterligare drar upp kostanden kan det vara svårt 
att få till en ökning av valvbågar. Påpekas bör dock att med den situation som är idag, med en 
stor del av vägtrummorna fel lagda och underdimensionerade, kan det vara motiverat med fler 
utredningar även för heltrummor vilket skulle leda till en större anläggningskostnad även för 
dessa. En längre hantering innan en valvbåge kan läggas kan orsaka ytterligare problem. I 
vissa fall finns det behov av att kunna utföra ett trumbyte inom en kort tid. Krävs det då en 
längre process om en valvbåge ska användas är risken stor att en heltrumma väljs trots att en 
valvbåge hade varit mer lämpad. Det pågår emellertid diskussioner inom Vägverket att 
genomföra förändringar som underlättar miljöanpassningar i projekt.  

De specificerade krav som finns för att miljöanpassa heltrummor medför att dessa bör 
överdimensioneras i förhållande till den dimension som ofta väljs idag vilket leder till en 
större materialkostnad för heltrummor. Materialkostnaden för valvbågar skiljer sig beroende 
på vilket fundament som väljs, där vissa är billigare än heltrumma och andra dyrare än 
heltrumma. Det är dock främst anläggningstiden som påverkar den totala kostanden då denna 
på grund av begränsade erfarenheter blir längre för en valvbåge än för en heltrumma. Genom 
att ge entreprenörer möjligheten att skaffa sig mer erfarenhet och kunskap om valvbågar 
kommer anläggningstiden framöver att minska och därmed även totala kostnaden. 

En viktig och positiv aspekt angående kostnaden är emellertid valvbågens livslängd om den 
anläggs med T-formade betongfundament. En korrekt placerad och anlagd valvbåge bör sett 
över ett större tidsperspektiv vara mer lönsamt än att använda en traditionell rund trumma. 
Med betongfundament som förankringsmetod kan rostangrepp på valvbågen i stort sett 
elimineras eftersom denna inte kommer i kontakt med vattnet under en stor del av året. Enbart 
vid höga vattenflöden, som t ex vårfloder, är valvbågen i kontakt med vattnet. Om man även 
ser till det faktum att heltrummor ofta behöver åtgärdas i efterhand bör en valvbåge vara ett 
billigare alternativ än heltrumma.  

Fördelarna med valvbåge är främst dess miljöfunktion och den längre hållbarheten. Att 
valvbågen har en bra miljöfunktion väger tungt, framför allt i ekologiskt intressanta 
vattendrag. Då erfarenheten med valvbågar är liten idag finns en del nackdelar med att välja 
valvbåge istället för heltrumma särkilt med avseende på det praktiska utförandet och till viss 
del arbetsmiljö. Den större erfarenheten som finns för heltrumma bidrar till att arbete kan 
utföras säkrare och därav även bättre sett till arbetsmiljön. I Tabell 3 ges en sammanställning 
av för och nackdelar för heltrumma respektive valvbåge.  
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Tabell 3: Fördelar respektive nackdelar med heltrumma samt valvbåge.  

Heltrumma Valvbåge 

 För att en heltrumma och en valvbåge ska ha en god miljöfunktion krävs, för båda, 
att rätt dimension används i förhållande till vattendraget bredd och 
vattenhastigheten 

Miljöfunktion
- Kräver en överdimensionering vid 
miljöanpassning  
- Trots en korrekt anläggning kan 
trumman med tiden spolas ur och orsaka 
vandringshinder på grund av avsaknad av 
bottenmaterial i trumman och/eller stalp 
vid utloppet  

+ Bibehåller den naturliga botten 
+ Minskar risken för urspolning 
+ Minimerar risken för uppkomst av 

stalp

Allmänt 

+ Större erfarenhet finns 
+ Normalt en snabb handläggning 

- Svårt att packa runt nedre delen av 
trumman 
- Bör anläggas vid lågvatten 

- Begränsad erfarenhet 
- Frågetecken angående typgodkännande 
- Kräver ett bredare schakt 
- Högre noggrannhet vid grundläggning 
- Bör anläggas vid lågvatten 

U
tf

ör
an

de

Dimension 
- Kräver en överdimensionering om 
trumman ska läggas på rätt sätt d v s om 
miljökrav ska följas 

+ Bredden på valvbågen (dimensionen) 
fås vid marknivå 
+ Arean kan justeras med fundamenten 

- Utan betongfundament kan en 
överdimensionerig krävas för att klara 
arean

Arbetsmiljö 
+ Erfarenhet 

- Placering/borttagning av lyftdon 

+ Levereras med öglor vilket underlättar 
förankring av lyftdon  

- Kräver normalt fler lyft 
- Begränsad erfarenhet 

Material - Får en dyrare materialkostand om rätt 
dimension används m a p miljökrav 

+/- Kostanden beror på valet av valvbåge 
och fundament. Kan vara billigare 
alternativt dyrare än heltrumma 

Anläggning + Kan idag utföras billigare än för 
valvbåge  

- Anläggningskostanden är idag större än 
för heltrumma  

K
os

tn
ad

Totalt
+ Normalt en billigare totalkostand vid 
själva anläggningen 
- Sämre hållbarhet gör heltrummor dyrare 
m a p livslängd 

+ Med betongfundament fås bättre 
hållbarhet, upp till 80 år, vilket gör 
valvbåge billigare m a p livslängd 
- Dyrare totalkostand vid anläggningen 

Givetvis är det inte meningen att alla vägtrummor ska bytas ut mot valvbågar. I viktiga 
vattendrag där det finns problem med att befintlig trumma orsakar ett vandringshinder bör 
däremot alternativet med valvbåge vara förstaalternativet. Viktiga vattendrag behöver inte 
enbart vara ett huvudflöde, även av- och tillrinningsområden kan vara intressanta. Hjälp för 
att lokalisera dessa vattendrag kan fås från Länsstyrelsen eller miljöspecialist på Vägverket då 
dessa ofta har en restaureringsplan för viktiga vattendrag. En valvbåge ska vara ett självklart 
val och ett naturlig alternativ där de är lämpliga att använda och fyller sin funktion.
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