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Syfte
Dokumentet innehåller Trafikverkets råd rörande förläggning av ledningar och rör under
och utmed järnväg. Råden gäller för såväl Trafikverkets egna ledningar och rör som för
främmande anläggningar.
I anslutning till den här rådspublikationen finns Trafikverkets tekniska krav för
förläggning av ledningar och ledningskorsningar inom eller intill järnväg, TDOK
2014:0945.
Dokumentet ersätter råden i avsnitt 5.4 och 6.3 i BVS 585.18 Trummor och ledningar
som upphört att gälla.
Kontaktperson för dokumentet är Magnus Karlsson, Trafikverket UH.
Dokumentet ska användas från och med den 13 mars 2015.

Omfattning
Dokumentet behandlar rörledningar för vätskor och gaser som förläggs under eller utmed
järnväg.
Föreliggande publikation är av dokumenttypen råd och är en del av Trafikverkets
Anläggningsstyrning för vägkonstruktion och banunderbyggnad.
Dokumentet har samma struktur och samma rubriker som TDOK 2014:0945.
Utformningar, dimensioneringsmetoder etc. som anges i föreliggande publikation är
enligt Trafikverket accepterade tillämpningar av kraven i TDOK 2014:0945.

Definitioner och förkortningar

TMALL 0172 Råd v 1.0

Definitioner som används i detta dokument återfinns i kravdokumentet Förläggning av
ledningar och ledningskorsningar inom eller intill järnväg, TDOK 2014:0945.
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1

Dimensioneringsförutsättningar

1.1 Allmänt
En rörledning bör läggas så djupt att den inte skadas vid en urspårning.

1.2 Skyddsrör
En rörledning med självfall fordrar vanligen inte skyddsrör.

1.2.1 Ledningar med skyddsrör
Det inre tryck som kan uppkomma vid läckage på tryckledningen får betraktas som
olyckslast.
För tvärkanalisation gäller kraven i BVS 1525.7 Kabelkanalisation.
En frost/värmeutredning bör utföras vid planering av en fjärrvärmeledning under
järnvägsområdet. Detta eftersom fjärrvärmeledningar under järnvägsområdet kan orsaka
problem om ledningen inte är tillräckligt frostisolerad, genom att en svacka bildas i
järnvägsområdet ovanför fjärrvärmeledningen. Urgrävning och återfyllning på ömse sidor
om ledningen med frostpassivt material eller isolering med cellplast kan bli nödvändig.
Dessa utspetsningssträckor är som regel relativt långa.
Värme som avges till omgivande jord från ex.vis fjärrvärmeledningar kan leda till
uttorkning av jorden, ofta med permanenta sättningar som följd.

1.2.2 Ledningar utan skyddsrör
Korsning med transmissionsledning av stål för naturgas bör ske utan skyddsrör på grund
av korrosionsrisk.

1.2.3 Tryck- och mottagningsgropar

2

Konstruktiv utformning

2.1 Ledningsläge

TMALL 0172 Råd v 1.0

Tillåten fyllningshöjd bestäms av kravet på elasticitet i bankroppen, rörens hållfasthet,
höjdläget på kablar och dräneringsanordningar längs banan samt av arbetsmetoden.
Vid vissa BA-stick, uppställningsspår och hamn- och indrustrispår kan tillåten
fyllningshöjd minskas till 1,5 m efter medgivande från Trafikverket.
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2.1.1 Skyddsrör på tryckledning

2.2 Avstängningsanordning och brunn på tryckledning
Vid en mindre rörledning utan rundmatning, till exempel för ett fåtal hushåll, är det
tillräckligt med en avstängningsventil endast på trycksidan.
För fjärrvärmeledningar kan som alternativ till en överfallsbrunn, luftningsrör på
skyddsröret kompletterad med tätningsmanschett i skyddsrörsändarna på båda sidor om
spårområdet användas. Detta möjliggör komplettering med mekanisk ventilation om så
krävs.

3

Material
För överslagsberäkning av godstjocklek för stålrör, se bilaga 1.

4

Utförande
Rör och ledningar i järnvägsbanken utförs genom läggning i öppen schakt eller med
rördrivning. Val av metod avgörs av geotekniska förhållanden och rådande
trafikintensitet.
Rördrivning medför i allmänhet minst störning. All rördrivning bör ske utan avbrott, för
att få kortast möjliga tidsperiod för trafikerings- eller trafikrestriktioner samt att risken för
att röret ”växer fast” i jorden elimineras.
Vid gles tågtrafik och litet läggningsdjup kan läggning i öppen schakt vara lämpligast.
Ofta kan åtgärder som etappvis schaktning, schaktning under vatten etc. bli nödvändiga
för att man hela tiden ska uppnå godtagbar säkerhet. Om arbetet görs under pågående
trafik spontas normalt schakten in och spårbrygga eller provisorisk bro anordnas.
I vissa jordar kan den utdränering som fås genom en rörgrav vara olämplig och rörgraven
kan tjänstgöra som en brottanvisning för skred eller ras. Vid grundläggning i lerjord ska
risken för utdränering beaktas. Grusbädd under rör kan i vissa fall vara direkt olämplig.

5

Kontroll

TMALL 0172 Råd v 1.0

Ett kontrollprogram bör innehålla uppgifter om följande:
 Hur rörelser i spår, på grund rördrivning, detekteras, aktuella gränsvärden och
handlingsplan vid överskridande av gränsvärden.
 Om rördrivning kräver nedsatt hastighet över korsningsplatsen.
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Bilaga 1
Godstjocklek av stålrör, med ytterdiameter upp till 600 mm, kan bestämmas genom
överslagsberäkning enligt nedanstående formel. Största värdet på t gäller som
godstjocklek vid överslagsberäkning.

t1  8  D ym h 

8
h2

t 2  12  D ym  3

där t = godstjocklek på rör [mm]
Dym = ytterdiameter [m]
h = fyllningshöjd under RUK [m]

Referenser
Trafikverket

BVS 1525.7

Kabelkanalisation
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