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Förord
Publikationen ersätter Ledningsarbeten inom vägområdet, Vägverkets publikation
2005:14 daterad 2006-06-01, och Riktlinjer för handläggning av starkströmsledningar
i vägområdet inom Vägverket, Vägverkets publikation 2005:73 daterad 2005-06-01
inklusive Supplement 1 BY 20A 2007:14552, daterad 2007-06-21.
Publikationen vänder sig till de ledningsägare som ansöker om tillstånd att förlägga
ledningar inom statliga vägområdet. Den innehåller de krav som Trafikverket ställer i
samband med tillståndsgivning och förläggning av ledningar.
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1.

Inledning

Den här publikationen avser ledningar inom vägområdet där Trafikverket är väghållare.
Den behandlar alla typer av ledningar, exempelvis vatten- och avloppsledningar,
ledningar för fjärrvärme, optiska fiberkablar samt elektriska svag- och starkströmsledningar.
Syftet med publikationen är att tydliggöra hur ledningsförläggning ska gå till inom
vägområdet, för att undvika skador på väganordning och ledning, vid förläggning och
vid drift- och underhållsarbete.
Vid varje ledningsförläggning krävs tillstånd från Trafikverket enligt 44 § väglagen
(1971:948). Dessutom begär Trafikverket att du som ledningsägare ska godkänna
villkoren i våra standardavtal. Överenskommelsen om standardavtalen tecknas första
gången du ansöker om tillstånd för att dra en ny ledning. Standardavtalen omfattar
allmänna bestämmelser för att dra ledningar inom vägområdet och är framtagna
tillsammans med branschorganisationerna. Standardavtalen återfinns i sin helhet på
Trafikverkets webbplats.
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2.

Begreppsförklaring

Allmän väg: en väg där staten genom Trafikverket eller en kommun är
väghållningsmyndighet enligt väglagen.
ASS: tidigare Arbetarskyddsstyrelsen, idag Arbetsmiljöverket.
Detaljplanerat område: med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten
ska användas samt hur bebyggelse ska se ut.
Faktureringsunderlag: sammanställning av det totala antalet meter ledning som
förlagts längsgående i vägkant, i de olika ersättningsnivåerna, vilket ligger till grund för
ersättning för utfört ledningsarbete.
Trafik- och skyddsanordning: krav om hur arbete får bedrivas med hänsyn till
vägens brukande. Kraven innebär att ledningsägaren ansvarar för att trafikanternas
behov av säkerhet och framkomlighet ska uppfyllas.
Konstruktionsredovisning: ritningar, tekniska beskrivningar och beräkningar
avseende passage av bro.
Körbana: den del av en väg där fordonstrafik är tillåten.
Nedstigningsbar brunn: avsedd huvudsakligen för kontroll, inspektion och rensning
av anslutande ledningar.
Skyddsrör: utgör ett skydd för ledningen mot yttre laster.
Standardavtal: avtal som omfattar allmänna bestämmelser för att dra ledningar inom
vägområdet.
Säkerhetszon: den zon vid sidan av vägen där oeftergivliga föremål inte får
förekomma.
Terrassyta: bildar gräns mellan över- och underbyggnad eller mellan överbyggnad och
undergrund.
Trafikanordningsplan (TA-plan): samlingsbenämning på de krav som gäller för hur
trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete.
Trafiklast: trafikens inverkan i lodrät riktning på vägbanan.
Trafikverkets entreprenör basunderhåll väg: benämning för driftentreprenör.
TRVK Tunnel 11: Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och utformning av
tunnlar.
TRVK Väg: Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv
utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem.
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Täckdike: form av markavvattning.
Tättbebyggt område: ett visst område som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara
tättbebyggt område.
VGU: publikationen Krav för vägar och gators utformning, som är ett hjälpmedel vid
utformning av vägar och gator och som ges ut gemensamt av Trafikverket och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
Väganordning: anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller
brukande. Exempelvis belysning, damm, dike, slänt, vägbana.
Väghållare: den som har ansvar för att vägen sköts och är farbar.
Väghållningsmyndighet: Trafikverkets regioner är väghållningsmyndigheter för de
statliga vägnätet.
Vägkant: vid belagd väg räknas vägkanten från beläggningskant och vid grusväg från
där vägbanan övergår i slänt.
Vägområde: den mark som tas i anspråk för väganordning. Exempelvis kan rastplats,
parkeringsficka och busshållplats tillhöra vägområdet.
Vägåtgärd: åtgärder inom vägområdet, såsom nybyggnad, ombyggnad samt drift- och
underhållsarbete.
Vägrätt: vägrätt innefattar enligt 30 § väglagen (1971:948) rätten för väghållaren att
nyttja mark eller annat utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan
kan ha till fastigheten. I den mån någon inskränkning inte har gjorts i vägplanen, i en
skriftlig överenskommelse eller i ett beslut om förändring av enskild väg till allmän, ger
vägrätt även i övrigt väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe
1. bestämma över markens eller utrymmets användning under den tid vägrätten består,
och
2. tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller
utrymmet. Lag (2012:439).
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3.

Ansökan och tillstånd

Ledningsägare och ombud rekommenderas att ta del av checklistan Ledningsarbete
inom vägområdet – steg för steg som är ett hjälpmedel under hela processen, från
ledningsansökan till slutfört arbete. Dokumentet finns på Trafikverkets webbplats.
Väglagen (1971:948)
44 § Inom ett vägområde får det inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd
1. dras elektriska ledningar, vattenledningar eller andra ledningar,
2. utföras arbeten på en redan dragen ledning.
Väghållningsmyndigheten får meddela de föreskrifter om arbetet och om rätt till
upplag eller annan anordning som behövs med hänsyn till vägens bestånd, drift
eller brukande.
Tillstånd enligt första stycket behövs inte när tillstånd har meddelats enligt
annan lag eller författning och anmälan om arbetet har gjorts hos
väghållningsmyndigheten.
Om det på grund av en inträffad skada krävs skyndsam reparation av en
ledning som har dragits inom ett vägområde, får arbetet påbörjas utan tillstånd
eller anmälan. Ledningens ägare ska i så fall snarast underrätta
väghållningsmyndigheten om arbetet.
Om tillstånd enligt första stycket begärs för ledningar som ska ingå i ett
elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål, ska
väghållningsmyndigheten avgöra ärendet inom fyra månader från det att
ansökan kom in till myndigheten, om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till
ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Överskrids denna tid,
ska den som har begärt tillståndet underrättas om orsakerna till detta. Lag
(2016:535).

Ansökan om ledningstillstånd som gäller förläggning av en ny ledning eller arbete på en
befintlig ledning, sker enklast via e-tjänsten Ledningsärende på Trafikverkets
webbplats. En genomarbetad projektering med aktuellt kart- och bildmaterial ska
bifogas, och den ska uppfylla Trafikverkets krav på underlag. Exempel finns på
Trafikverkets webbplats. Om ledningen ska passera en bro måste en godkänd
konstruktionsredovisning bifogas vid ledningsansökan, se 6.1.
Vägförordning (2012:707)
Väg- och ledningsarbeten inom vägområde
6 kap. 3 § Väg- och ledningsarbeten inom vägområdet ska utföras så skyndsamt
som möjligt och så att fara inte uppstår för trafiken på vägen.

Ledningsarbetet ska utföras inom den tid som ledningstillståndet anger. Innan arbetet
ska påbörjas måste kontakt tas med Trafikverkets entreprenör basunderhåll väg.
Kontaktuppgifter anges i tillståndet.
Om ledningstillståndet saknas eller inte följs kommer arbetet att stoppas.
Utöver tillstånd från Trafikverket enligt 44 § väglagen eller andra lagar kan
ledningsägare vara skyldiga att inhämta tillstånd från andra parter, exempelvis
länsstyrelser, kommuner och fastighetsägare.
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Trafikverket ska underrätta ledningsägaren om en vägåtgärd påverkar ledningen eller
om vägrätten upphör att gälla, så att ledningsägaren kan göra det som behövs för att
bevara ledningen.

3.1.

Skyndsam reparation

Om en skada uppstår på en ledning inom vägområdet, och om skadan kräver skyndsam
reparation, ska ledningsägaren föranmäla arbetet till Trafikverkets Kontaktcenter.
Arbetet får dock påbörjas utan tillstånd eller anmälan, men då ska arbetet anmälas
snarast möjligt.
Skäl till skyndsam reparation är arbeten som inte är möjliga att förutse och planera för,
exempelvis vattenläcka eller elavbrott. En efteranmälan ska därefter göras via e-tjänsten
Ledningsärende inom tre dagar, så att Trafikverket kan upprätta ett tillstånd.

Bild 1
Skyndsam reparation

3.2.

Samförläggning av ledningar

Samförläggning är när flera ledningar från olika ledningsägare läggs i samma schakt,
och en av förläggarna är huvudförläggare och utför arbetet. Samtliga ledningsägare
måste ha separata tillstånd innan arbetet påbörjas.

3.3.

Trafik- och skyddsanordningar

Nedanstående gäller för beslut som är fattade enligt 44 § väglagen, och som saknar
föreskrivna villkor om trafik- och skyddsanordningar för ledningsarbete.
En trafikanordningsplan som är utformad enligt Trafikverkets bestämmelser ska lämnas
in till berörd väghållningsmyndighet för godkännande minst tre veckor innan arbetet
påbörjas.
Ledningsägaren ansvarar för att det i förväg upprättas arbetsberedningar för trafik- och
skyddsanordningar som kan komma att behövas vid skyndsamma reparationer.
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4.

Ledningens placering och utrymme

Ledningar ska förläggas på ett sådant sätt att de inte påverkar vägens bestånd, drift och
brukande. I största möjliga mån upplåts endast ena sidan av vägen vid en förläggning.
För att nå anslutningar på motsatt sida är det tillåtet att trycka eller borra för att korsa
vägen. Detta beror på att vägområdet är begränsat och ledningar på båda sidor om vägen
försvårar underhåll och begränsar framtida arbeten.
Avståndet mellan en brunn och närmaste schaktkant ska vara minst 3,5 m, för att göra
det möjligt att byta brunnen i framtiden. Ledningen ska också placeras med hänsyn till
omkringliggande dräneringar, som ansluter till vägens befintliga diken eller brunnar.
Om ledningar förläggs felaktigt kräver Trafikverket att de flyttas och placeras korrekt
enligt tillståndet. Skador som uppstår på grund av den felaktiga förläggningen ska
åtgärdas av och bekostas av ledningsägaren.
Om ledningen ska förläggas vid väganordning, till exempel belysningsstolpe, telestolpe
eller kraftledningsstolpe, måste det prövas i varje enskilt fall för att undvika negativ
påverkan inom vägområdet.

Bild 2
Exempel på vägens konstruktion

4.1.

Korsande ledning

Ledningspassage genom vägkropp får inte påverka vägbanan, vilket innebär att
förläggningen inte får medföra bestående sättningar, upphöjningar eller svackor i
vägkroppen. Den får inte heller skapa ojämna tjällyft eller lokal temperaturförhöjning i
vägytan, vilket kan förorsaka lokal halka, oberoende av årstid. Ledningen ska vara
åtkomlig för reparation utan schaktning i vägbanan.
Ledningar ska placeras på ett sådant sätt att antalet korsningar av väg i största möjliga
mån begränsas. Korsande ledningar placeras vinkelrätt eller i det närmaste vinkelrätt
mot vägens längdriktning.
Där ledningen korsar vägen ska avståndet till änden på sidotrummor vara minst 3 m
(bild 3) och avståndet till vägtrummor vara minst 10 m (bild 4).
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Bild 3
Schakt, avstånd till sidotrumma

4.1.1.

Tryckning/borrning

Tryck- eller borrgropar ska placeras från dikesbotten eller släntfot och utåt. Minsta
avstånd ska dock vara 3,5 m från vägkant till närmaste schaktkant (bild 4). Avvikande
placering kräver överenskommelse och ska särskilt framgå av ledningstillståndet.
Vid tryckning eller borrning av rör genom vägkropp ska ledningar tryckas på ett djup av
minst 1,5 m under vägens yta. Vid vägar med större överbyggnad kan det krävas ett djup
som är mer än 1,5 m under vägens yta. Tryckdjupet under vägens yta framgår av
ledningstillståndet.

Bild 4
Korsande ledning, visar generellt tryckdjup

Undantag kan beviljas, till exempel om vägens terrassyta är svår att identifiera eller om
normalt tjäldjup överstiger 1,5 m och tryckning måste vara under tjäldjup. Undantag ska
särskilt framgå av ledningstillståndet.
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4.1.2.

Genomgrävning

Grävning i vägkroppen kan medföra framtida problem med vägens konstruktion och
dess dränerande egenskaper. Genomgrävning tillåts endast i särskilda fall och
Trafikverket bedömer varje ansökan enskilt.
Vid beviljad genomgrävning framgår specifika krav för utförande och återställning av
ledningstillståndet.

4.2.

Längsgående ledning

Bild 5
Längsgående ledning

Ledningen ska placeras på ett sådant sätt att den inte skadas vid framtida drift- och
underhållsarbete, till exempel vid uppsättning av vägräcken, snöstörar, kantstolpar eller
annan vägutrustning.
I första hand ska ledningar förläggas i släntfot (a) eller i ytterslänt mot släntkrön (b),
enligt bild 6 nedan. Avvikande placering kräver överenskommelse och ska särskilt
framgå av ledningstillståndet.

Bild 6
Placering och utrymme
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I de fall som förläggning i dikesbotten beviljas ska förläggningen utgå från en
dikesbotten i väl rensat skick, på minsta djup som anges i tillståndet.

Bild 7
Till vänster ett orensat dike. Till höger ett dike i välrensat skick.

Elektriska svag- och starkströmsledningar ska förläggas utanför körbanan, enligt
förordad förläggning se bild 6.
Ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, olja och gas kan inom detaljplanerat område
placeras inom vägbanan om ingen lämpligare mark (i första hand allmän mark) står till
förfogande.
För längsgående ledningar som kräver skyddsrör där man inte kommer under
terrassytan, på grund av bergsskärningar kan avståndet vara 2 m från vägkant till
närmaste schaktkant.
Ledningar ska passera trummynning, vägtrummor och sidotrummor på ett sådant sätt
och med ett sådant avstånd att trummorna kan bytas i framtiden, utan att ledningen
utgör något hinder.

4.2.1.

Motorväg, motortrafikled och mötesfri väg

Endast ledningar som tillhör väganordningar eller ledningar för stationär vägbelysning
får normalt sett placeras inom vägområdet för motorvägar, motortrafikleder och
mötesfri väg. Övriga ledningar tillåts endast i undantagsfall.
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5.

Specifika krav för respektive ledningstyp

5.1.

Brunnar

Ledningsägaren ska planera och välja arbetssätt vid placeringen av brunnar så att det
framtida behovet av schaktning som kan störa trafiken minimeras. Arbeten med
brunnar ska ske på ett sådant sätt att störningarna minimeras i tid och omfattning.
Skyddsrör med inre diameter större än 38 mm ska i ena änden förses med en
nedstigningsbar brunn med 1 000 mm diametern. Den ände av skyddsröret som inte är
ansluten till nedstigningsbrunnen ska tätas.
Brunnar eller andra fasta, oeftergivliga hinder får inte vara högre än 0,1 m ovan
marknivån inom säkerhetszon enligt VGU.

5.2.

Luftledning

Luftledningar för svagström ska bäras upp av stolpar eller andra stöd med tillräcklig
hållfasthet.
ELSÄK FS (2008:1)
Grundläggande säkerhetskrav
3 kap. 3 § En luft- eller kontaktledning ska vara utförd och framdragen så, att dess
konstruktion och läge i betryggande omfattning förebygger fara för person- eller
sakskada på grund av el. Den ska vara framdragen på betryggande avstånd från
mark, vegetation, andra ledningar, trafikleder, byggnader med mera.

5.2.1.

Korsande luftledning

Där luftledningar eller stag korsar vägen framgår minsta avståndet mellan ledning och
vägbanan av tabell nedan.
ELSÄK-FS (2008:1)
6 kap. 6 § En luftledning ska vara framdragen på betryggande höjd över en
trafikled.
Tabell 5. Minsta höjd över en trafikled i meter

Ledningstyp och nominell
spänning

Vägtrafik

Allmänt
trafikerad väg

Annan väg

Luftledning ≤ 1 kV

6*

6*

Luftledning > 1 kV

6*

6*

Fasledare i friledning
> 1 och ≤ 55kV
> 55 kV
Längsgående jordledare

7

6*

7+S

(6 + S)*

6*

6*

De med * angivna värdena gäller fritt utrymme vid alla belastningsfall. Övriga
värden gäller vid maximitemperatur hos ledare och vindstilla.
Med S avses spänningstillägg, se 3 §.
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5.2.2.

Längsgående luftledning

ELSÄK-FS (2008:1)
6 kap. 3 § Ledarens minsta höjd över marken får inte understiga de värden som
framgår av tabell 2.
Tabell 2. Minsta höjd över marken i meter

Ledningstyp och nominell
spänning

Område med
detaljplan

Område utan
detaljplan

Luftledning ≤ 1 kV

4,5

4,5

Luftledning utan metallmantlad
eller skärmad kabel > 1 kV

6*

6

Luftledning med metallmantlad
eller skärmad kabel > 1 kV

6*

4,5

7

6

7+S

6+S

6*

4,5*

Fasledare i friledning
> 1 och ≤ 55kV
> 55 kV
Längsgående jordledare

De med * angivna värdena gäller fritt utrymme vid alla belastningsfall. Övriga
värden gäller vid maximitemperatur hos ledare och vindstilla.
Med S avses spänningstillägg.

5.3.

Ledningar för brandfarlig gas

Vid förläggning av ledningar för brandfarlig gas gäller kraven i EGN 2017 och NGSA
2011.
Ledningar för brandfarlig gas som korsar motorvägar och motortrafikleder – eller andra
vägar på landsbygden och i gatumiljö – ska alltid förläggas i skyddsrör eller i rör med
motsvarande funktion. Ledningarna ska om möjligt vara oskarvade i röret. Undantag
från kravet på skyddsrör kan medges för ledningar för brandfarlig gas som korsar andra
vägar än motorvägar och motortrafikleder i tättbebyggt eller detaljplanerat område, där
regelbunden tillsyn över ledningsnätet förekommer och där trafiken vid rörbrott lätt kan
ledas förbi.
Det är olämpligt att förlägga ledningar för brandfarlig gas i tunnlar. Om ingen annan
möjlighet finns, ska sådan förläggning föregås av en riskanalys som minst omfattar
brand, läckage, påkörning och åverkan.

Sida 16 (30)

5.3.1.

Tryck högst 4 bar

Vid förläggning i mark ska ledningen läggas på ett sådant djup eller avstånd att den har
gott skydd mot yttre påverkan. Den ska också märkas ut för att skyddas mot pågrävning.
Vid samförläggning framgår minsta avstånd mellan gasledning och annan typ av ledning
av EGN 2017.
SÄIFS 2000:4
3.4 Rörledning
3.4.1 Rörledning skall med hänsyn till material, konstruktion, utförande och
utrustning erbjuda betryggande skydd mot brand och explosion. Den skall vara tät.
Ledning för
1. naturgas, och
2. annan brandfarlig gas än naturgas
anses erbjuda betryggande skydd mot brand och explosion om de uppfyller de
tekniska krav och kontrolleras på det sätt som motsvarar vad som gäller på
arbetsplats enligt ASS föreskrifter om tryckbärande anordningar respektive
föreskrifter om tryckkärl.

5.3.2.

Tryck över 4 bar

Förläggning inom tätbebyggt område ska, med avseende på vägval och alternativ, i varje
enskilt fall vara godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
En gasledning som är parallell med väg ska förläggas på frostfritt djup, med en minsta
fyllningshöjd på 0,9 m. Vid samförläggning framgår minsta avstånd mellan gasledning
och annan typ av ledning av NGSA 2011.
Korsning eller parallellförläggning ska vara utförd på ett sådant sätt att arbeten som
underhåll eller reparationer på den ena ledningen inte skadar den andra.
MSBFS (2009:7)
Utmärkning av gasledning
5 kap. 9 § En gasledning ska längs sin sträckning vara utmärkt med stolpar i
terrängen. Stolparna ska vara placerade på synligt avstånd från varandra där
ledningssträckningen inte på annat sätt kan urskiljas. Plats där ledningen gör en
väsentlig riktningsförändring ska vara markerad. Ledningen ska också vara
utmärkt där den korsar allmän väg eller järnväg. En sådan utmärkning ska vara
placerad så att den inte stör vägens eller järnvägens funktion.
En märkningsstolpe ska ha en skylt som visar vem som är verksamhetsutövare
och telefonnummer till bemannad station.
En gasledning i tätort får vara utmärkt med märkband i stället för med stolpar.
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5.4.

Starkströmsledningar

Kabelmarkering ska användas för all kabel förlagd i mark. Kabelmarkeringar bör läggas
minst 0,1 m över kabeln.
ELSÄK-FS (2008:1)
Grundläggande säkerhetskrav
3 kap. 7 § En starkströmsanläggnings utförande ska vara anpassat till de yttre
förhållanden som råder i dess omgivning.

Kraftkabel för högst 24 kV märkspänning, förlagd utanför vägbana inom vägområde,
anses skyddad genom sitt läge om fyllningshöjden är 0,55 m eller större. (SS 424 14 37)
För kraftkabel för högre spänning än 24 kV ska fyllningshöjden vara minst 0,55 m och
dessutom ska kabelskydd alltid användas. (SS 424 14 37)
Kablar ska endast förläggas i mark där förläggningsdjup på 0,55 m kan uppfyllas.
Marken får inte innehålla föremål som kan skada kabeln.
ELSÄK-FS (2008:1)
Grundläggande säkerhetskrav
3 kap. 8 § En starkströmsanläggning ska vara försedd med den märkning och
dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt ska kunna
identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen ska finnas på svenska, om
inte något annat språk är lämpligare från elsäkerhetssynpunkt.

5.5.

VA-ledningar

Vatten- och avloppsledningar ska förläggas på frostfritt djup.
För självfallsledningar krävs i regel inget skyddsrör såvida inte mark- och belastningsförhållanden eller rörmaterial kan motivera detta.
På ledningens trycksidor mot vägen installeras avstängningsventil.
TRVK VÄG 2011 (publikation TRV 2011:072)
5.3.3.1.3 Täthet
Dagvattenledningar ska utformas täta med elastiska åldersbeständig
tätning i fogarna.
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5.5.1.

Brunn dagvattenledning

TRVK VÄG 2011 (publikation TRV 2011:072)
5.3.6.1 Brunn på dagvattenledning
Vattenintag till ledningar ska ske med dagvattenbrunnar försedda med
sandfång.
5.3.6.1.1 Dimension
Dagvattenbrunnar ska ha en dimension ≥ 400 mm.
5.3.6.1.2 Placering
I ytor som kräver avvattning ska dagvattenbrunnar placeras med ett
inbördes avstånd av högst 100 m.
Brunnar ska väljas och placeras så att inspektion och underhåll av
ledningssystemet möjliggörs.
Tillsynsbrunnar eller nedstigningsbrunnar ska placeras vid brytpunkter
i plan och profil samt vid anslutningar av två eller flera stamledningar.
Nedstigningsbrunnar ska placeras där framtida reparation av en ledning
under en trafikyta annars inte kan utföras utan framschaktning av
ledningen, eller där framtida arbeten i brunnen kan förutses av andra
skäl.

5.6.

Övriga ledningar

Vid förläggning av övriga ledningar, exempelvis fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar,
gäller branschföreningens läggningsanvisningar.
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6.

Utförandevillkor

Ledningsägaren ansvarar för att nödvändiga markundersökningar utförs samt att
resultatet beaktas vid projekteringsarbetet. Ledningsägaren ansvarar också för att ta
hänsyn till andra faktorer som kan inverka på valet av material och arbetsutförande, så
att sättningar, ojämna tjällyft, ledningsbrott, läckage och frysning förebyggs.
Efter avslutat arbete ansvarar ledningsägaren för att återställa vägområdet i det skick
som det befann sig i före arbetets början, enligt 6 kap. 4 § vägförordningen.
Om bandgående maskiner ska användas ska detta beviljas och framgå av
ledningstillståndet, eftersom det kräver särskild för- och efterkontroll av beläggning.

6.1.

Broar

Trafikverkets kontaktpersoner för ledningsärenden bro ska alltid kontaktas om
ledningar ska förläggas på eller i närhet av broar. De bedömer om och hur ledningar i
varje enskilt fall får passera en bro.

Bild 8
Två exempel på brouppbyggnad

Förläggning av ledningar får inte medföra ingrepp på slänter och brokoner eller på
annat vis påverka brons konstruktion. Närmaste schaktkant ska vara minst 2 m från
släntfot/ytterslänt. För att få fram ledningen till en frontmur, ska schakten för ledningen
i möjligaste mån utföras parallellt med släntlutningen. Risken för skred ska beaktas.
Val av metod vid passage av broar ska göras enligt följande prioritetsordning:
1.

Befintliga kabelrör i broar, begränsat utrymme. Kräver samråd med ägare av kabelrör.

2.

Ledningsförläggning sker vid sidan av bron, endera i mark eller ovan mark på egen
konstruktion.

3.

Montering på bron, vilket sker i samråd med och efter godkännande av ansvarig
kontaktperson för ledningsärenden bro.

När ledningar ska förläggas förbi kulturhistoriskt intressanta broar ska detta hanteras
med extra omsorg. Förteckningar finns hos Trafikverket och länsstyrelsen.
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6.1.1.

Montering på bro

På Trafikverkets webbplats finns principfigurer som visar ett lämpligt utförande av
infästningar för ledningar.
Krav Brounderhåll (TDOK 2013:0415)
Konstruktionsredovisningen som ska bifogas ledningsansökan ska minst innehålla
•

elevation och plan av bron i sin helhet samt minst en tvärsektion som visar ledningars
dimensioner och placeringar samt vid behov detaljer på infästningsanordningar

•

beskrivning av material, utförande och kontroll som ansluter till AMA.

Hänsyn ska vidare tas till följande estetiska och drift- och underhållsmässiga krav:

6.2.

•

Ledning ska förläggas innanför kantbalk.

•

Ledning ska i första hand läggas på kabelstege.

•

Klamring på stålbalkar får inte ske.

•

Fästanordningar ska vara utförda i rostfritt syrafast stål.

•

Ledningsförläggningen ska utformas så att fåglar och andra djur förhindras att bygga
bo på dem.

•

Vid upphängning av ledningar på broar med befintliga ledningar bör dragningen
samordnas med dessa.

•

Kabel ska alltid förläggas i kabelskyddsrör.

•

Trycksatta ledningar ska placeras i skyddsrör. Om skarvar förekommer på dessa ska
de vara kopplade med förband.

•

Armering ska detekteras innan borrning sker.

•

Ledningar och dess infästningar får inte inkräkta på den fria höjden under bron.

Dimensionerande last

Ledningar, förstärkta rör eller skyddsrör ska dimensioneras för trafiklast, laster under
byggtiden och väghållningsfordon utanför vägbanan.
Tryckledningar ska dessutom dimensioneras för högsta förekommande tryck inklusive
vattenslag, samt vara försedda med nödvändiga yttre och inre korrosionsskydd. Vid
genomtryckning av ledning får yttre korrosionsskydd inte skadas.

6.3.

Kabelskåp, kopplingsskåp och transformatorstationer

Kabelskåp, kopplingsskåp, transformatorstationer och liknade ska placeras utanför
vägområdet. Inom detaljplanerat område krävs kontakt med kommunen, och utanför
detaljplanerat område krävs kontakt med länsstyrelsen.
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6.4.

Natur- och kulturmiljöer

För att göra en större åtgärd nära eller i en allé krävs oftast dispens från länsstyrelsen.
Vid arbeten som berör artrik vägkant, kulturobjekt, Natura 2000-områden eller
liknande, och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, krävs kontakt med
länsstyrelsen.
Nedan följer de vanligast förekommande natur- och kulturmiljöerna att ta hänsyn till.
Mer och utförligare information finns på Trafikverkets webbplats.

6.4.1.

Alléer

Alla alléer har skydd enligt lag, genom miljöbalkens definition av biotopskyddsområde.
Förläggning i allémiljö ska i första hand helt undvikas. Trafikverkets krav är att
ledningen ska förläggas minst 3 m från trädens dropplinje, det vill säga grenverkets
yttersta spets. Grenverk, stammar och rötter kan annars komma att skadas. Tryckning
och borrning under alléer ska ske på ett djup av minst 2 m.

6.4.2.

Artrik vägmiljö

Vid vägar som har artrik vägmiljö eller som på annat sätt är utpekade ur natur- och
kultursynpunkt, ska förläggning i första hand helt undvikas. Om det ändå krävs ingrepp,
ska de utföras med största möjliga hänsyn, och återetablering av ursprunglig vegetation
ska säkerställas. Grävning får inte utföras under vissa tidsperioder som kan påverka
vegetationen negativt, till exempel under sommarmånaderna eller vid tjäle.
Tidsrestriktioner framgår särskilt av ledningstillståndet.

Bild 9
Artrik vägmiljö, blomma Natt och dag

6.4.3.

Kulturobjekt

Ledningar ska förläggas på ett sådant avstånd från milstenar, väghållningsstenar och
andra väganknutna kulturobjekt, så att dessa inte skadas. Upplag av massor får inte
förekomma i närheten av kulturobjekt.
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6.5.

Schaktning och återfyllning

Schaktmassorna får inte utan särskilt tillstånd av väghållningsmyndigheten läggas upp
inom vägområdet.
Vägförordningen (2012:707)
Väg- och ledningsarbeten inom vägområde
6 kap. 4 § Sedan ledningsarbete utförts inom ett vägområde, ska området genom
ledningshavarens försorg återställas i det skick som det befann sig i före arbetets
början. Om väghållningsmyndigheten begär det, ska dock vägbeläggning som
skadats vid ledningsarbetet återställas genom väghållningsmyndighetens försorg.
Uppstår sättningar till följd av ledningsarbete, ska de arbeten som sättningarna
föranleder, om väghållningsmyndigheten begär det, utföras genom
väghållningsmyndighetens försorg. Åtgärder som vidtas genom
väghållningsmyndighetens försorg utförs på ledningshavarens bekostnad.

Om mer än halva körbanan är påverkad ska hela vägbredden återställas. I annat fall ska
minst halva vägbredden återställas. Vid utformning av återställning krävs samråd med
berörd väghållningsmyndighet, för eventuellt beslut om kompletterande
packningskontroll.
Schaktning, fyllning och packning ska utföras enligt gällande TRVK Väg. För schakt inom
vägområde gäller därefter följande:
•

Ledningsgrav ska inte schaktas bredare än nödvändigt. Vid skredrisk ska
ledningsgrav spontas eller stämpas.

•

Överbygganden ska återställas till ursprunglig lagerföljd. Trafikerad yta görs
framkomlig utan dröjsmål och övriga ytor ska återfyllas kontinuerligt. Återställning av
vägbanan ska utföras enligt gällande TRVK VÄG.

•

Där arbetet berör belagd gång- och cykelbana ska hela bredden tas i anspråk och
återställas till ursprungsskick.

•

Eventuella framtida sättningar kan komma att åtgärdas av Trafikverket på
ledningsägarens bekostnad.

Uppschaktat material som ingår i vägens bär- och förstärkningslager ska separeras,
återanvändas och läggas upp skilt från andra schaktmassor.

Bild 10
Exempel på vägens uppbyggnad
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Tillfällig ytbeläggning får utföras i samband med återställningsarbete. Den tillfälliga
beläggningen ska bytas ut till permanent ytbeläggning inom en vecka om något annat
inte avtalats. Den permanenta beläggningen ska återställas till samma tjocklek som
innan arbetet påbörjades.

6.6.

Skyddsrör allmänt

Ledningar som läggs i skyddsrör ska vara åtkomliga för reparation utan schaktning i
vägbanan, antingen genom att det finns utrymme för att dra ut ledningen ur skyddsröret
eller att dess dimension möjliggör arbete utan att ledningen dras ut.

6.7.

Stolpar

Stolpar vars huvudsakliga syfte är att bära en ledning beslutas enligt 44 § väglagen.
Stolpar vars huvudsakliga syfte är att bära belysning beslutas enligt 43 § väglagen, och
kräver då separat tillstånd.
Stolpar till luftledning placeras utanför säkerhetszon enligt VGU.
Vid placering av stolparna ska hänsyn tas till drifttekniska synpunkter, exempelvis att
avrinning i vägdike eller snöröjning inte ska försvåras.
Minsta avstånd mellan stolpe och starkströmsledningens närmaste fasdelar ska vara
minst 1 m + S (spänningstillägg).

6.8.

Tunnlar
TRVK Tunnel 2011 (TRV publikation 2011:087)
B.6 Förläggning av installationer som inte ingår i tunnelns installationer
Installationer som inte ingår i väganläggningen och som används för vatten,
avlopp, elkraft, fjärrvärme, gas, flytande bränslen eller andra ämnen som
vid brand eller läckage kan skada trafikanter eller tunnelns bärförmåga,
stadga och beständighet allvarligt får inte förläggas i eller i anslutning till en
tunnel.

6.9.

Täckdiken

Täckdiken förekommer vanligen vid flacka innerslänter och när ränndalar tillsammans
med täckdike ersätter öppet dike. Förläggningssätt och kabelläge prövas i varje särskilt
fall.

6.10.

Vägportar

Det kan finnas tillgängliga kabelrör i vägportens konstruktion, och dessa ska då
användas i första hand. Tryckning under väg ska genomföras på minst 10 meters
avstånd från konstruktionen, såvida inte något annat mått meddelas av kontaktperson
för ledningsärenden bro. Ingen tryckning tillåts i dräneringsmaterialet närmast
konstruktionen.
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6.11.

Vägräcken

I de fall som ledningsförläggning beviljas utanför räcke, vilket särskilt ska framgå av
ledningstillståndet, ska avstånd i innerslänt vara minst 1 m från den räckesståndare som
är närmast den tänkta ledningsgraven. Vid arbeten i dessa lägen måste hänsyn tas till
vägens och släntens stabilitet, eftersom slänter utanför räcken ofta ligger i lutningar som
nästan sammanfaller med materialets naturliga rasvinkel.
Detta innebär att vid brantare släntlutningar än 1:3 kan särskilda åtgärder behövas, till
exempel lokal stödspont ovanför kabelläget, för att säkerställa stabiliteten hos vägbank,
räcke och övriga anordningar. Annars finns det risk för sprickor i beläggningen eller
lutande räckesstolpar.
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7.

Kostnader

När nya ledningar förläggs inom vägområdet ökar drift- och underhållskostnaderna för
Trafikverket. Ledningsägaren måste därför betala en ersättning till Trafikverket. Detta
regleras i standardavtalen. Ersättningsnivåerna uppdateras varje år enligt byggindex.
Det finns två ersättningsnivåer för vägområdet och en ersättning för passage av broar.
När flera ledningsägare samförlägger sina ledningar betalar de endast en ersättning.
Trafikverket fakturerar huvudförläggaren.
Ledningsägaren ansvarar för att inkomma med faktureringsunderlag i samband med
slutanmälan av arbetet.
Ibland måste ledningen och tillhörande anordningar flyttas eller ändras på grund av
någon vägåtgärd: investering, förbättring, drift eller underhåll av vägen. Det framgår av
standardavtalen vem som ska stå för kostnaderna.
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8.

Trafikverkets krav på kvalitetsplan

Innan arbetet påbörjas ska en kvalitetsplan upprättas. Den skickas till Trafikverket vid
begäran.
Kvalitetsplan
En kvalitetsplan består av
•

redovisning av egenkontroll

•

redovisning av organisationsplan

•

rutiner för avvikelsehantering

•

redovisning av kvalitetskritiska moment

•

tidplan

•

kopior av tillstånd.

En organisationsplan för objektet innehåller uppgifter om
• namn och telefonnummer för ansvariga på respektive företag
• ansvar och befogenheter för nyckelpersoner
• kvalitetsansvarig
• dokumentation som styrker krav på nödvändig utbildning för uppdragets
genomförande.
Ledningsägaren och entreprenören ska redovisa de kvalitetskritiska momenten i
objektet som redovisas i form av
• riskanalys
• checklistor
• arbetsberedning.
Utöver ovanstående uppgifter ska följande dokument redovisas
• skriftligt överlämnande från beredare till utförare, med information om villkor
för utförande av arbetet och anvisning om plats i vägområdet enligt typsektion.
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