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Syfte
Dokumentet innehåller Trafikverkets krav på förläggning av ledningar och rör under och
utmed järnväg. Kraven gäller för såväl Trafikverkets egna ledningar och rör som för
främmande anläggningar.
Krav på material, utförande och kontroll återfinns i AMA Anläggning 13. Trafikverkets
ändringar och tillägg till dessa krav återfinns i TRVAMA Anläggning 13.
Dokumentet ersätter avsnitt 5.4 och 6.3 i BVS 585.18 Trummor och ledningar som
upphört att gälla och innebär i huvudsak oförändrade kravnivåer.
Dispenser från detta regelverk hanteras enligt Trafikverkets rutin TDOK 2012:90 Dispens
från tekniska krav.
Kontaktpersoner 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.
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Definitioner och förkortningar
Fyllningshöjd

Avstånd mellan rörets hjässa eller överkant ledning och räls
underkant alternativt markytan.

Högtrycksledning

Rörledning med ett inre övertryck > 0,4 MPa.

Jordtäckning

Minsta avstånd från ledning till markytan.

Ledningsfri zon

Område inom vilket ledningar och rör inte får förläggas med
hänsyn till spårarbeten, i första hand ballastbyte, ballastrening
och frostisolering.

Ledningsfritt djup

Avstånd från räls underkant inom vilket ledningar och rör inte
får förläggas.

Mediarör

Rör som leder vätska eller gas.

Rälsbrygga

Provisoriskt bärverk för spåret, ofta avsedd att överbrygga
schaktgravar eller zoner som påverkas av rörtryckning.

Rörledning

Rör avsett att leda vätska eller gas.

Skyddsrör

Rör som omsluter mediarör under eller vid sidan om spår och är
avsedd för att förhindra urspolning av bankroppen och andra
skador vid läckage från mediaröret, avlasta mediaröret från yttre
belastning och möjliggöra framtida byte av mediarör utan
ingrepp i bankroppen.
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Transmissionsledning

Gasledning från riksgränsen till mät- eller reglerstationer,
vanligen avsedd för 80 bars tryck.

Tryckledning

Rörledning med inre övertryck > 0,1 MPa för t.ex. vatten, olja,
gas eller fjärrvärme.
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1

Dimensioneringsförutsättningar

1.1 Allmänt
Den färdiga ledningskonstruktionen ska vara så konstruerad och utförd att rådande
stabilitets- och säkerhetsförhållanden inte i något avseende försämras.
Korsande rörledningar och rörledningar parallellt med järnvägen ska förläggas på ett
sådant sätt att olägenheter för järnvägens bestånd, drift och brukande undviks.
Anläggningar utanför järnvägsbanken, t.ex. parallelledningar, ska om möjligt läggas så
långt från järnvägen att stabiliteten för järnvägen inte blir avgörande för
anläggningsmetoden.
Naturgasledningar ska anordnas enligt MSBFS 2009:7 Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps föreskrifter om ledningssystem för naturgas och
Naturgassystemanvisningar NGSA 2011.

1.2 Skyddsrör
En tryckledning ska förses med skyddsrör om risk finns för att skada kan uppstå på
bankroppen och i undergrunden vid läckage från tryckledningen.
Skyddsrör ska dimensioneras dels för yttre laster i form av jordlaster och trafiklaster
enligt TK Geo 13, dels för det inre tryck som kan uppkomma vid läckage från
tryckledningen.
Skyddsrörets dimension ska väljas så att genomströmningsarean mellan skyddsröret och
tryckledningen blir minst lika stor som tryckledningens area.
Där inte överfallsbrunn anordnas ska skyddsrörsändan tätas mellan skydds- och
mediaröret för att förhindra oönskad vattentransport genom järnvägsområdet.

1.2.1 Ledningar med skyddsrör
Följande ledningar ska förses med skyddsrör:






vattenledning, vanligen med ett inre tryck mellan 0,5 och 1,0 MPa
tryckavloppsledning
fjärrvärmeledning, vanligen med ett inre tryck på 1,6 MPa
högtrycksledningar för olja
tryckledningar för övriga vätskor och gaser.

TMALL 0170 Krav v 1.0

1.2.2 Ledningar utan skyddsrör
Då korsning sker med gasledning av stål utan skyddsrör ska stålröret utföras med ökad
tjocklek och förstärkt skyddsbeläggning inom avståndet 15 m från närmaste spårmitt.

1.2.3 Tryck- och mottagningsgropar
Start- och mottagningsgropar ska dimensioneras för det lokala jordtrycket. Start- och
mottagningsgropar får inte försämra stabiliteten för järnvägen. Vid tveksamma fall eller
på anmodan av Trafikverket ska beräkningar utförda enligt TK Geo 13, kapitel 2 kunna
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redovisas. Säkerhetsproblem vid rörfronten och risken för inpressning av jord ska
beaktas.

2

Konstruktiv utformning

2.1 Ledningsläge
För ledning under spår får inte korsningsvinkeln understiga 80 grader. Tvärgående
ledningar ska läggas under längsgående.
Läggs ledning närmare kontaktledningsfundament än 5 m ska fundamentets rörelser
kontrolleras och för att hålla området fritt för att kunna sätta ett nytt fundament intill det
gamla.
Fyllningshöjden under spår ska vara minst 2,0 m.
Jordtäckningen ska vara minst 1,5 m inom avståndet 15 m från närmaste spårmitt.
Avstånd mellan en transmissionsledning som ligger parallellt med järnvägen och
närmaste spårmitt ska vara minst 15 m. En transmissionsledning för gas får inte korsa en
bangård.

2.1.1 Skyddsrör
Skyddsröret ska vid korsning med spår utsträckas till avståndet L, enligt ekvation 2.1-1,
på båda sidor om spårmitt vid enkelspår, dock minst 3 m utanför släntfot, se Figur 2.1-2.
𝐿 = 3,5 + 2 ∙ 𝐻 + 1,5 ∙ 𝑇

( 2.1-1)

TMALL 0170 Krav v 1.0

där L = avstånd från närmaste spårmitt (m)
H = bankhöjd, avstånd från RUK till markyta (m)
T = jordtäckning, avstånd från markyta till rörhjässa (m).

Figur 2.1-1 Utsträckning av skyddsrör vid korsande tryckledning.

En längsgående tryckledning som ligger inom avståndet L enligt ekvation 2.1-1 från
närmaste spårmitt, alternativt närmare bankfot än 3 m ska förses med skyddsrör, se
Figur 2.1-2.
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Figur 2.1-2 Skyddsrör vid längsgående tryckledning.

2.2 Avstängningsanordning och brunn på tryckledning
En korsande tryckledning som leder vätska ska förses med avstängningsmöjligheter på
minst uppströmssidan om spåret.
Överfallsbrunn/rör för avledning av utströmmande vätska ska finnas. Vätskan ska ledas
bort från bankroppen för att förhindra urspolning av denna.
Nedstigningsbrunn ska anordnas på minst en sida av spåret. Avstängningsanordning ska
placeras utanför nedstigningsbrunn. Trafikverket ska kunna begära omedelbar
avstängning av tryckledningen.

3

Material
Ett skyddsrör av betong ska vara dimensionerat för angivna yttre påkänningar och angivet
dimensionerande invändigt tryck, se AMA 13, PBC.41.
Ett skyddsrör av PE-material ska uppfylla kraven enligt AMA Anläggning 13, PBC.5.
Tryckklass ska väljas med hänsyn till förekommande tryck och belastningar under
installations- och driftskedet.

TMALL 0170 Krav v 1.0

Ett skyddsrör av stål ska förses med korrosionsskydd genom utvändig beläggning.
Stålrörsdimension ska väljas med hänsyn till förekommande tryck och belastningar under
installations- och driftskedet, se AMA 13, PBC.2.
Används katodiskt korrosionsskydd för rörledning eller skyddsrör ska det kontrolleras
dels att järnvägens signalsystem inte påverkas, dels att sekundärverkan ej uppstår på
järnvägens kablar.
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4

Utförande
Hänsyn ska tas såväl till jordtryck lokalt invid schaktgrav som till glidytor påverkade av
järnvägstrafik. Olika kritiska stadier i arbetsgången måste undersökas.
Sprängning får inte förekomma i bankroppen.
Vid misslyckade genomföringsförsök med rörpressning ska hålet omedelbart fyllas,
såvida inte skyddsrör kvarlämnas.

5

Kontroll
Vid rördrivning ska ett kontrollprogram upprättas.
Spårläget ska mätas in före och efter rördrivning/schakt. Besiktningsman med spårteknisk
kompetens ska närvara vid rördrivning under järnvägen.
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