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En NOAQ Boxvall är en självförankrande mobil skyddsvall mot översvämningar. NOAQ 
Boxvall BW102 dämmer vatten till en höjd av 100 cm. Genom att en boxvall är så lätt och 
lättanvänd kan den snabbt byggas upp för att skydda bebyggelse och annan egendom mot 
vattenskador, samt för att hålla vägar öppna. En boxvall är avsedd att användas på ett relativt 
jämnt underlag, som en belagd gata, ett betonggolv eller en gräsmatta. 

En boxvall består av sektioner (”boxar”) som kopplas ihop med varandra med ett enkelt hand-
grepp. Inga verktyg behövs för detta. 

NOAQ Boxvall finns även i en mindre modell, kallad BW52, med en dämningshöjd på 50 cm. 
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Tätande del
Under boxvallens framkant 
sitter en tätande remsa av 
cellgummi. Den reducerar 
underläckaget av vatten till 
ett minimum.

Förankrande del
Förankringskraften är proportionell mot 
skillnaden i vattentryck mellan boxvallens 
över- och undersida. Ett system av drä-
neringskanaler på undersidan leder bort 
läckvattnet, så att inget mottryck uppstår.

Dämmande del
Den bakre väggen dämmer 
vattnet. Vattnets tryckkraft 
tas upp av tre stora vulster 
som samtidigt fungerar som 
dräneringskanaler.

Så fungerar en NOAQ boxvall

Den liggande delen av boxvallen pressas fast mot 
underlaget genom översvämningsvattnets tyngd. 
På undersidan sitter tre sulor av cellgummi som ger 
ett pålitligt väggrepp.
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Varje box består av en dämmande del (den bakre väggen), en förankrande del (den horisontel-
la delen som ligger an mot marken) samt en tätande del (den främre kanten av den horisontel-
la delen). Under framkanten och sidokanten är monterat tätningsremsor av cellplast. Varje 
box är också försedd med tre sulor av cellgummi, för att ge ett bra väggrepp.

En boxvall byggs upp genom att en box i taget snäpps fast i den föregående. Man arbetar 
enklast från vänster till höger (sett från den torra sidan). Man bör undvika att bygga från två 
håll, eftersom det är svårt att få de två valldelarna att mötas i exakt samma punkt.

Som med alla mobila skyddsvallar får man räkna med ett visst läckage. Detta kan minimeras 
genom att vallen täcks med en plastfolie/liner. Men vatten läcker även genom själva marken 
under vallen. Vatten kan även tillföras det skyddade området genom regn och genom bäckar 
som skurits av genom själva vallen. Därför behöver man alltid ha en eller flera pumpar 
på den skyddade sidan av vallen.
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NOAQ Boxwall BW102 tillsammans med BW52

Gör så här:

1. Inspektera den sträcka där boxvallen ska byggas upp

Boxvallen är särskilt framtagen för jämna  underlag, som asfalt, betong, gräsmattor etc.        
Den passar därför att byggas upp på gator och vägar, över parkeringsplatser, inom industri-
områden, runt köpcentra, i hamnar, på flygplatser. Den ska inte användas på ytor som är 
mycket ojämna eller på erosionskänsliga underlag. Lutningar på upp till 1:10 hos underla-
get är inga problem, men tvära övergångar från ytor med en lutning till en annan bör ske 
vinkelrätt mot gränslinjen. Gropar och gupp bör dock undvikas. Boxarna är 992 mm långa 
men överlappar varandra så att varje box bidrar med 900 mm till vallens längd. Boxvallen 
kräver en fri bredd på 1.200 mm.

Lös sand och löst grus måste borstas bort där vallen ska dras fram. De sulor som sitter under 
varje box har lika bra väggrepp som gummisulorna på dina skor. Med sand på vägytan riske-
rar du att hasa, och detsamma gäller alltså boxvallen.

Kopplingen mellan de enskilda boxarna har en inbyggd flexibilitet på +/-2°, vilket innebär att 
man kan dra boxvallen i kurvor. Kurvradien blir då 26 meter.

Boxvallen kan placeras ut på redan översvämmad mark, men om markytan är svår att 
se genom vattnet så måste man vara särskilt observant så att inte boxarna hamnar på                      
ojämnheter, på fel sida om dagvattenbrunnar etc.

Boxarna är lätta att hantera och flytta, och man kan även justera läget för en hopkopplad 
boxvall så länge inte vattnet börjat pressa fast den mot underlaget. Däremot ska man undvika 
att dra boxarna på marken eftersom tätningsremsorna och sulorna på undersidan är känsliga 
för nötning och kan skadas.
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2. Placera ut boxarna och koppla ihop dem en efter en

Börja från vänster (sett från den torra sidan) och koppla en box i taget till den föregående. 
Boxarna har en kopplingsmekanism (i framkanten) och en låsmekanism (i överkanten). 
Vinkla boxen något framåt, och koppla ihop med den föregående boxen genom att sticka 
in den utskjutande ”tungan” (längst fram till vänster) under ”bron” (längst fram till höger på 
den föregående boxen).

Luta nu boxen lite åt sidan, tryck ner dess bakkant och för in låsmekanismens uppstickande 
tapp i spåret på den föregående boxen. Håll gärna boxens lutning med hjälp av högerfoten 
för att kunna använda båda händerna för hopkopplingen. Vrid boxen så att tappen hamnar 
mitt i spåret. Detta är normalläget. Låsmekanismen har dock en viss flexibilitet, så att boxarna 
vid behov kan vridas upp till +/-2°mot varann.

För att hjälpa tätningsremsan undertill att täta mot ett ojämnt underlag kan man lägga en 
tyngd på framkanten av varje box, som en sten eller en sandsäck. Det kan också vara nöd-
vändigt att barlasta boxarna på detta sätt vid stark vind, innan vattnet kommer. Boxvallen är 
inte så känslig för vind framifrån, men om vinden kommer bakifrån tenderar den att vilja lyfta.

Även vid montering i djupt vatten behöver boxarna barlastas från början för att hållas på plats, 
annars riskerar de att flyta iväg. Det krävs en nivåskillnad mellan vattnet framför och bakom 
boxvallen för att skapa den tryckskillnad som förankrar boxarna.

Vill man förbättra tätningen ytterligare kan man även täcka boxvallen och dess anslutningar 
med en särskild plastfolie (liner). Folien för BW102 är tre meter bred och fixeras lämpligen 
med klämmor längs överkanten och med en grussträng eller en rad stenar mot marken framför 
framkanten. Genom att täcka boxvallen med en plastfolie kan man också använda den på 
ett ojämnare underlag, eftersom plastfolien är mer följsam.

Hopkopplingsläge 2° åt ena hållet Normalläge 2° åt andra hållet
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Låsmekanism

Kopplingsmekanism
Bro

Tunga

Tapp
Spår



3.  Anslutningar till en mur eller en fasad

När man ska ansluta en boxvall till en mur eller en husfasad så behöver förbindelsen tätas 
och detta görs lämpligen med en bit av en plastfolie/liner. En sådan finns att beställa som till-
behör till boxvallen. Plasten fästs upp mot den anslutande muren och fixeras mot boxvallen. 
Se till att plastfolien går fram en bit framför boxvallen och fixera den mot underlaget. Om plast-
folien är tillräckligt tunn och flexibel kommer den att anpassa sig till ojämnheter i marken och 
muren i takt med att vattnet stiger och vattentrycket ökar.

4.  Pumpa bort läckvatten

Vid användning av mobila skyddsvallar behövs alltid en eller flera pumpar för att pumpa 
bort det vatten som samlas på den ”torra” sidan av vallen. Ett visst läckage kommer alltid 
att uppstå, genom vallen, under vallen och även genom själva marken. Till detta kommer 
regnvatten som rinner ner mot vallen men inte når fram till floden eller sjön eftersom själva 
skyddsvallen står i vägen. Om marken är plan eller om den lutar mot översvämningen måste 
detta vatten pumpas bort. Om marken lutar från översvämningen (t.ex. på krönet av en per-
manent skyddsvall) rinner vattnet iväg utan hjälp av pumpar.

Att ha en fungerande pump på den torra sidan är särskilt viktigt om utrymmet mellan vallen 
och det skyddade objektet är litet, t.ex. om man har placerat en kort boxvall framför en dörr-
öppning. Här kan annars även ett litet läckage leda till att vattnet stiger snabbt på den torra 
sidan.

Var observant på eventuella dagvattenbrunnar, och dra boxvallen bakom sådana. Finns det 
risk att dagvattenledningar eller vägtrummor leder översvämningsvatten under vallen och in 
till det skyddade området, måste dessa kanaler proppas eller blockeras på lämpligt sätt.

5.  Kombinera BW102 och BW52

Det går att kombinera de två modellerna av NOAQ Boxvall. De ställs då sida vid sida, och 
skarven täcks med plastfolie/liner för att förhindra läckage.

6.  Kombinera boxvall och tubvall

Det går bra att kombinera en NOAQ Boxvall med en NOAQ Tubvall. Vallarna läggs då så att 
de överlappar varandra någon meter, lämpligen med tubvallen närmast översvämningen och 
boxvallen under och bakom tubvallen. En eller ett par av tubvallens skarvdukar används för 
att täta mellan de två valldelarna.
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7.  Strömmande vatten

Boxvallen kan även användas vid skyfallsöversvämningar, med snabbt strömmande vatten, 
s.k. flash flooding. Här handlar det i första hand om att styra undan vattnet från låga entreer 
och hotade objekt, och leda det vidare mot områden som tål att översvämmas. På samma 
sätt kan boxvallen användas vid snösmältning, när vattnet kan vilja ta sig otillåtna vägar.

Även för dessa användningsområden gäller att boxvallen är avsedd att användas på jämna 
och stabila underlag, som asfalterade gator.

Om vattnet redan strömmar snabbt på den plats där man vill göra en insats, blir den första 
åtgärden att placera ut ett antal boxar i det strömmande vattnet, för att bromsa det och minska 
dess kraft. Vinkla boxarna något framåt vid isättningen så att inte vattnet får möjlighet att 
strömma in under boxen och tippa den. Boxarna ställs nära varandra, vända mot strömmen, 
och förankras då direkt på plats av tyngden av det vatten som strömmar upp på dem.

Bakom denna skyddande rad av boxar kan man sen bygga upp en sammanhängande boxvall. 
När vallen är färdig kan man ta bort den skyddande raden.

Boxvallen kan på detta vis användas för att på ett kontrollerat sätt leda vattenmassor nerför 
gator, och bidrar härigenom till att minska problemen uppströms. Man behöver då inte alltid 
bygga en enda lång barriär, den kan bestå av kortare bitar som ställs upp just där man vill 
ändra strömmens riktning. På en del sträckor kan också kortare överlappande boxvallssektioner 
vara enklare att bygga än en enda lång barriär.

Vill man styra vattnet åt sidan bygger man en diagonal vall. Vilken vinkel man ger vallen, i 
förhållande till strömmens riktning, beror på hur mycket vatten det handlar om, och dess 
hastighet.



8.  Hantering

Boxarna passar i varandra vilket gör att de tar väldigt lite plats. Större volymer av BW102 leve-
reras i plywoodlådor med måtten 2,15 x 1,47 x 1,14 meter. Varje låda rymmer 32 boxar eller 
cirka 29 löpmeter boxvall. Lådorna är också avsedda för förvaring av boxarna.

Lådorna öppnas framifrån. Börja med att lossa de 7 spännen som håller fronten på plats. 
Dra sedan försiktigt ut den övre delen av fronten med hjälp av handtaget. Lyft sedan upp 
hela fronten, och ta bort den. Nu kan alla boxarna tas ut, först de 16 till höger, sedan de 16 
till vänster.

Även locket kan lyftas av, men det är inte helt nödvändigt. Med locket på plats hålls även kort-
sidorna på plats. Kortsidorna och baksidan är fasta och kan inte tas bort.

Också ilastningen sker framifrån, först de 16 boxarna som ska stå till vänster, sedan de 16 
som ska stå till höger. En ribba på lådans golv hjälper till att styra den första av de 16 höger-
boxarna på plats. Boxen ska ligga an mot ribban och tryckas ända in mot lådans baksida.

Med hjälp av en särskild bärpinne kan man enkelt
bära de enskilda boxarna till den plats där de ska
användas, se foton.
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Viktigt

Översvämningar innebär händelseförlopp som styrs av naturkrafterna och som endast till 
mindre del går att kontrollera. Dessutom är inte den ena händelsen den andra lik, vilket gör 
att all skyddsutrustning måste användas inte bara med god kännedom om dess funktion och 
begränsningar, utan också med allmänt gott omdöme. De som tillhandahåller utrustningen, 
producenter, återförsäljare, uthyrare etc., kan aldrig ta på sig ansvaret för själva användningen 
och de eventuella person- eller sakskador som kan uppstå. 

9.  Efter användning

Koppla isär boxarna. Genom att luta den högra boxen (den med tappen) mot den vänstra, 
går det lätt att dela dem. 

Boxarna spolas rena med en trädgårdsslang, eller genom att sköljas av i vattnet, och ställs 
på sidan för att torka. Genom att ställas på sidan rinner vattnet snabbare ur tätningsremsans 
porer. Dessutom belastas inte ”mjukdelarna” (sulor och tätningsremsor) om boxarna placeras 
och förvaras stående på högkant. Om det finns risk för temperaturer under noll, måste boxarna 
tas in och förvaras i ett uppvärmt utrymme tills alla mjukdelar hunnit torka ordentligt.

Inspektera samtliga mjukdelar. Eventuellt skadade eller nötta 
tätningsremsor kan bytas ut. Detta gäller dock inte sulorna, 
eftersom det kan vara svårt att få bort resterna av de gamla 
sulorna.

Om sulorna har blivit mycket slitna så kan man komplettera 
med bitar av samma material som fästs på de fria ytorna på 
boxens undersida, markerade på bilden till höger. Har sulorna 
fått mycket stora skador skall dock hela boxen kasseras.

Boxarna kan travas i varandra för att ta upp så lite plats som 
möjligt vid transport och lagring. Plywoodlådorna som boxarna 
levererats i är också avsedda att användas för att lagra dem.


