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1 Sammanfattning – krav på utformning av 
banunderbyggnad i tunnel 

Följande texter föreslås som krav och råd till NGJ-TSS för ballasterade och ballastfria 

spårkonstruktioner i tunnel. Rådstexter anges med kursiv stil.  

Bakgrund och resonemang kring valda krav och råd framgår i kapitel 4.  

Krav och råd är angivna utifrån sträckningen av planerad höghastighetsbana i Sverige, dvs. 

från Stockholm och söderut. Erfarenheter rörande exempelvis köldinträngning och 

tjälproblematik har dock inhämtats från norra Sverige med ett strängare klimat. 

 

1.1. Ballasterat spårsystem 

Krav:  

Det ska vara minst 0,5 m underballast DCH.15 och 0,3 m makadamballast DCH.31 mellan 

underkant sliper och närmaste bergyta och bergterrassen ska vara rensad/spolad så att det 

finns max 50 mm finmaterial kvar över fast berg. Vid uppsprucket berg kan som alternativ 

till rensning betong gjutas i botten för att säkerställa jämnhet och lutning mot dränering. 

Krav:  

(Om berget spräcks upp djupare och man väljer att inte lasta ut allt berg och rensa 

bergterrassen så ska underballasttjockleken ökas så att underkant underballast alltid är 

frostfri och allt vatten över frostdjupet ska dräneras ut.) 

Krav:  

Framträngande vatten ska kunna rinna av i både tvär- och längdled genom att 

tunnelbotten läggs med minst 3 % lutning i tvärled och dräneringsledningar ska läggas med 

minst 5 ‰ lutning i tunnelns längdled. 

Krav:  

Inga gropar med stillastående vatten tillåts. 

Krav:  

Dräneringsledningar ska fungera året om.  

Råd:  

Säkerställande av dräneringsledningars funktion på vintern åstadkoms genom att förlägga 

dem frostfritt eller genom att isolera dem med cellplastisolering. 

Krav:  

Inläckande vatten från tunnelterrass, tunnelväggar och tunneltak ska bortledas via 

dräneringsledningar placerade nära tunnelns väggar.  

Råd:  

Vatten från terrassen får ledas i en centralt placerad dräneringsledning mellan spåren vid 

dubbelspårstunnel.  

Krav:  

Frostfri förläggning av dräneringsledningar ska beräknas baserat på köldmängder med 50 

års återkomsttid upp till 500 m från närmaste tunnelöppning och medelköldmängd på 

avstånd längre än 500 m från närmaste tunnelöppning.   
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Råd:  

Kravet uppfylls om frostdjup enligt AMA Anläggning Figur RA CEB.42/1 används till 500 m 

från närmaste tunnelöppning och dräneringsdjup enligt TDOK 2014:0045 TK Avvattning, 

avsnitt 5.1.1.3.2 används på avstånd större än 500 m från närmaste tunnelöppning. 

Isoleras dräneringsledningen ska isoleringen dimensioneras utifrån köldmängder med 50 

års återkomsttid 500 m från närmaste tunnelöppning och medelköldmängd på avstånd 

större än 500 m från närmaste tunnelöppning. 

1.2. Ballastfritt spårsystem 

Krav:  

Bergterrassen ska vara rensad/spolad så att det finns max 50 mm finmaterial kvar över fast 

berg. 

Krav:  

Framträngande vatten ska kunna rinna av i både tvär- och längdled genom att 

tunnelbotten läggs med minst 3 % lutning i sidled och dräneringsledningar ska läggas med 

minst 5 ‰ lutning i tunnelns längdled. 

Krav:  

Inga gropar med stillastående vatten tillåts. 

Krav:  

Dräneringsledningar ska fungera året om.  

Råd:  

Säkerställande av dräneringsledningars funktion på vintern åstadkoms genom att förlägga 

dem frostfritt eller genom att isolera dem med cellplastisolering av XPS. 

Krav:  

Inläckande vatten från tunnelväggar och tak ska avledas från ledningar placerade vi 

tunnelns väggar.  

Råd:  

Vatten från terrassen får ledas i en centralt placerad dräneringsledning vid 

dubbelspårstunnel. 

Krav:  

Avståndet mellan närmaste bergyta och hydrauliskt bundet material under spårplatta ska 

vara minst 0,25 m för att möjliggöra packning. Bergtaggar högre än 0,5 m får inte 

förekomma.  

Krav: 

Tjälfritt djup, se för avsnitt 1.1.Ballasterad spårkonstruktion. 

Råd: 

För att beakta ev. problem med frysande vatten på den rensade bergterrassen i närheten 

av tunnelöppningar så är det tillåtet att isolera terrassen genom att lägga cellplastisolering 

direkt under HBL över hela tunneltvärsnittet.  
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2 Bakgrund, erfarenheter och krav för ballasterade 
spårsystem 

I den här sammanställningen beskrivs nuvarande och tidigare gällande krav och råd 

avseende underballast, dränering och isolering i tunnlar. Sammanställningen är även 

kompletterad med egna bedömningar.  

Nuvarande krav gäller ballasterade spårkonstruktioner och är egentligen rätt enkla, men 

gällande regelverk är otydligt pga. brister i kunskapsläget rörande ex.vis bestämning av 

frostdjup i tunnlar och med hänvisningar kors och tvärs. Några av hänvisningarna är 

dessutom rejält ålderstigna, så det är faktiskt svårt att veta hur man ska göra för att 

uppfylla ”de enkla” kraven. 

Tunnlar byggda under perioden 1990-2220 uppvisar därför olika lösningar, från uppspräckt 

berg utan utlastning med 50 cm makadam på en tätad, packad sprängbotten; utlastning 

och rensad bergterras med 50 cm underballast med isolerad dräneringsledning till fullt 

underballastdjup i hela tunneln med 1,7-1,9 m underballast (ex.vis vissa tunnlar på 

Botniabanan). 

 

2.1. Banunderbyggnad i tunnlar enligt regelverken förr och nu 

2.1.1. Hur gjorde SJ innan Banverket? 

Enligt SJF 540.1 Normalsektion för banan från 1980 och SJFT 531.3.3 Råd och anvisningar 

för upprättande av teknisk beskrivning för järnvägsbyggnad från 1986 gäller att man i 

bergskärningar och tunnlar ska underspränga till frostdjupet, dels för att spåret inte ska bli 

för stumt, dels för att möjliggöra dränering av inträngande vatten.  

Lössprängt berg behöver inte lastas ut, utan ytan tätas och packas med en vibrerande vält. 

Man ska tillse att blockstorleken hos de kvarvarande massorna inte överstiger 0,5 m. 

I bergskärningar och tunnlar ska det finnas ett 0,2 m tjockt lager underballast av makadam 

klass 1 på den tätade ytan för att förhindra stum tåggång och däröver makadamballast 

med ballastdjupet 0,3 m under sliper.  Det står ingenting om hur frostdjup i tunnlar ska 

bestämmas. 

2.1.2. Underballast 

Enligt TDOK 2016:0231 Krav Tunnelbyggande, avsnitt C.4 Järnväg i tunnel ska bankroppen 

utformas så att banan eller dräneringen inte skadas genom frysning. Vid en utformning 

med en bergyta direkt under underballasten ska bergytan vara rensad från finjord så att 

tjällyftning inte kan ske. 

I TDOK 2016:0232 Råd Tunnelbyggande, bilaga 103.5, redovisas typsektioner för tunnlar. I 

typsektionerna anges normalmåttet på underballastens tjocklek tu = 0,8 m, se figur 1. När 

det gäller tillåten variation hos underballastens tjocklek hänvisas till en särskild utredning 

som ska utföras i samråd med Bansystem vid Banverkets huvudkontor. En föråldrad och 

inte längre tillämpbar hänvisning och inga tips ges om vad man ska visa med utredningen.  
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Figur 1 Detalj från figur 103.5-6 typsektion för dubbelspårstunnel i kurva från TDOK 

2016:0232 Råd Tunnelbyggande. 

I TDOK 2015:0198 Typsektioner för banan står i avsnitt 5.2 Underballast att: 

”Underballasten ska alltid bestå av minst 0,8 m underballast för förstärkning enligt AMA 

Anläggning, DCH.15. Vid terrassyta av berg eller jord av materialtyp 2 kan tjockleken 

minskas till 0,5 m.”. Om terrassytan består av icke tjälfarlig jord eller berg så kan alltså 

tjockleken på underballasten minskas med 3 dm utan särskilda utredningar. 

Typsektionsboken gäller ”ute på linjen” och inte i tunnlar, men här visas att det är tillåtet 

att minska tjockleken på underballasten i bergskärningar och detta skulle kunna tillämpas i 

tunnlar, dvs. normalmåttet på underballastens tjocklek är 0,8 m, men det skulle kunna 

minskas till 0,5 m utan krav på särskilda utredningar under förutsättning att terrassen 

rensas från finmaterial och att dräneringsledningar även fungerar vintertid.  

Läggs underballasten direkt på berg, så ska berget alltså vara rensat från finjord så att 

tjällyftning inte kan ske. Det borde också betyda att om man spränger och lastar ut så 

mycket berg så att bergterrassen alltid är frostfri, så behöver den inte rensas från finjord, 

eftersom det då inte kan bli några tjällyftningar. 

2.1.3. Avvattning – dränering 

Av TDOK 2016.:0231 Krav Tunnelbyggande avsnitt H.4.4 Dränering framgår att 

längsgående dräneringsledningar ska placeras längs tunnelns sidoväggar och tunnelns 

schaktbotten ska utformas så att avrinning och dränering kan ske i både tvär- och längdled. 

Detta är antagligen lättare sagt än gjort (vanligtvis uppstår en ojämn och ofta 

sågtandsformad botten vid konventionell tunneldrivning). Vidare framgår av avsnitt H.4.1 

Vatten, avlopp och dränering, Allmänt att systemen för dränering, avvattning och 

vattenförsörjning ska utformas så att de inte skadas av frysning. I TDOK 2016:0232 Råd 

Tunnelbyggande avsnitt H.4.1 står att man då kan välja på att förlägga dräneringsledningen 

på frostfritt djup, isolera den eller förlägga den i ”frostskyddat utrymme”. 

Lutning hos terrassyta och dräneringsledning 

Inläckande vatten ska alltså kunna rinna i såväl sid- som längdled och dräneringsledningar 

får inte frysa. Det finns inga krav på hur mycket terrassytan eller dräneringsledningen ska 

luta. Kravet är att vatten ska kunna rinna bort.  

Enligt typsektionerna i TDOK 2016:0232 Råd Tunnelbyggande är normalmåttet på 

terrassbottens lutning i sidled 5 % med en tillåten variation mellan 3-5 %.  

Det finns inga råd på hur mycket dräneringsledningen bör luta i längdled för 
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järnvägstunnlar (det fanns inte heller i BVS 585.40 BV Tunnel). Enligt TDOK 2016:0231 Krav 

Tunnelbyggande, avsnitt G.6.4.1 ska dräneringsledningar i vägtunnlar ha ett minsta 

innermått på 90 mm och luta minst 5 ‰, vilket även var kravet på minsta lutning hos 

dräneringsledningar och diken ute på linjen enligt BVS 585.18 Trummor och ledningar. 

Frostfri förläggning av dräneringsledning 

När det gäller frostfritt djup är reglerna otydliga. Enligt TDOK 2016:0231 Krav 

Tunnelbyggande, avsnitt D.3.2.9 Temperaturpåverkan ska ytor i trafikutrymme som ligger 

upp till 500 m från en tunnelöppning dimensioneras för en köldmängd med 50 års 

återkomsttid för aktuell klimatzon. Tunneldelar som ligger längre än 500 m från en 

tunnelöppning ska dimensioneras för medelköldmängd för aktuell klimatzon. I tabell 1 

anges vilka temperaturdata som ska användas och i TDOK 2016:0231 Krav 

Tunnelbyggande, Bilaga 4 Klimatzoner och medelköldmängd finns kartor som visar 

klimatzoner med medelköldmängd uppmätt mellan 1961-1989 och köldmängd med 50 års 

återkomsttid. Notera att köldmängder och klimatdata bygger på statistik utgående från 

nuvarande klimat och ingen hänsyn tas till kommande klimatförändringar. 

Tabell 1 Temperaturdata enligt TDOK 2016:0231 Krav Tunnelbyggande avsnitt D.3.2.9. 

 

Det betyder att 500 m in från en tunnelöppning kan frostdjup enligt AMA Anläggning 17 

Figur RA CEB.42/1 användas (figur 2 nedan), eftersom dessa baseras på en köldmängd med 

50 års återkomsttid2. Tillämpning av Figur RA CEB.42/1 innebär frostdjup av 1,3-1,6 m i 

aktuella sträckningar för höghastighetslinjer, torde vara på säkra sidan, med tanke på bl.a. 

värmen från omgivande berg i en tunnel.  



 

  Sida 9 (27) 

T
M

A
L
L

 0
0
0

4
 

R
a
p

p
o
rt

 g
e
n

e
re

ll 
3
.0

 

 

Figur 2 Frostdjup med 50 års återkomsttid enligt AMA Anläggning 17, Figur RA CEB.42/1. 

I TDOK 2016:0232 Råd Tunnelbyggande, avsnitt 3.2.9 anges att angivna temperaturer 

(köldmängd = negativa graddygn enligt tabell 1) i Krav Tunnelbyggande avser luften i 

tunneln och att temperaturer i olika konstruktionsdelar bestäms genom en beräkning 

utgående från de termiska egenskaperna hos konstruktionsdelarna och omgivande jord 

och berg, samt omgivningens temperatur. Vägledande uppgifter kan hämtas ur VVMB 301 

Beräkning av tjällyftning (Vägverket) samt ur Termiska egenskaper i jord och berg (SGI). 

Vad detta betyder jämfört med frostdjupen enligt AMA är oklart, men frostdjupen torde bli 

mindre i en tunnel jämfört med ute på linjen?  

I TDOK 2016:231 Krav Tunnelbyggande står för järnvägstunnlar, avsnitt H.4.1 Vatten, 

avlopp och dränering, Allmänt, att ”Vatten- och avloppsledningar ingjutna i betong ska 

avseende risken för frysning dimensioneras för köldmängd med återkomsttid 50 år enligt 

Bilaga 4. Övriga vatten- och avloppsledningar ska avseende risken för frysning 

dimensioneras för medelköldmängd enligt bilaga 4.”.  

Är dräneringsledningar = övriga vattenledningar så ska de alltså enligt avsnitt H.4.1 

dimensioneras för medelköldmängd enligt bilaga 4 Klimatzoner, inte köldmängd med 50 

års återkomsttid. Bilaga 4 innehåller en karta med klimatzoner och uppmätt 

medelköldmängd mellan 1961-1989 och en karta med köldmängder med 50 års 

återkomsttid (vilket inte stämmer med bilagans namn). Detta har inte kunnat klargöras. 

Enligt typsektionerna i TDOK 2016:0232 Råd Tunnelbyggande, bilaga 3.5, se figur 1, så 

anges inte dräneringsdjup d4, utan där görs en hänvisning till BVS 581.161 Järnvägs AMA, 

kod CBB.311, med kommentaren att dräneringsdjupet beror av klimatzon. 
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BVS 581.161 JärnvägsAMA, kod CBB.311 Jordschakt för VA-ledning o d hänvisar i sin tur till 

Bilaga CBB.311 Dräneringsdjup, som är en Sverige-karta som visar läggningsdjup från 

dikesbotten till underkant dränering för banupprustning och nybyggnad ute på linjen, se 

figur 3. 

 

Figur 3 Bilaga CBB.311 Dräneringsdjup från BVS 5811.161 JärnvägsAMA. 

Bakgrunden till angivna dräneringsdjup i BVS 581.161 är oklar, men det kan konstateras att 

dräneringsdjupen i figur 3 är avsevärt mindre jämfört med frostdjupen i AMA Anläggning 

som är baserade på köldmängder med 50 års återkomsttid. Dräneringsdjupen enligt BVS 

581.161 är mellan 0,7-0,9 m mindre än frostdjupen med 50 års återkomsttid. Antagande 

om isolerande snö (dike som snömagasin) kan vara orsaken till de mindre djupen. 

Dräneringsdjupen blir desamma enligt gällande AMA Anläggning 17, eftersom AMA 

Anläggning 17 RA CBB.3112 Jordschakt för dränledning  rådet att för väg och järnväg 

beakta krav i TDOK 2014:0045 TK Avvattning. I TK Avvattning avsnitt 5.1.1.3.2 

Dräneringssystem Järnväg återfinns figur 3, men utan de öppna dikena. 



 

  Sida 11 (27) 

T
M

A
L
L

 0
0
0

4
 

R
a
p

p
o
rt

 g
e
n

e
re

ll 
3
.0

 

Vad gäller alltså för dräneringsdjup på avstånd 500 m från en tunnelöppning 

med dagens regler? 

Enligt AMA Anläggning 17, figur RA CEB.42/1 är exempelvis frostdjupet 1,3-1,7 m från 

Skåne till Stockholmstrakten. Dessa frostdjup är framräknade baserade på köldmängder 

med 50 års återkomsttid och gäller i öppen terräng. Används dessa som dräneringsdjup 

uppfylls kraven, även om det antagligen är på säkra sidan.  

Enligt typsektionerna i TDOK 2016:0232 Råd Tunnelbyggande hamnar man alltså till sist i 

motsvarande figur 3 och då skulle ett dräneringsdjup på 0,6-1,0 m räcka i motsvarande 

område? Då har vi gjort som råden säger i Råd Tunnelbyggande och det borde i princip 

vara ok, men bakgrunden till måtten i figur 3 är oklara. 

Ett tredje alternativ är att räkna ut frostdjupet enligt TDOK 2016:0232 Råd 

Tunnelbyggande avsnitt D.3.2.9 Temperaturpåverkan, men det står inte hur. Istället kan 

”vägledande uppgifter” hämtas ur VVMB 301 ”Beräkning av tjällyftning” samt ur ”Termiska 

egenskaper i jord och berg” (SGI).”. Det är oklart vilken dräneringsnivå det motsvarar och vi 

har inte hittat några sådana beräkningar från tidigare tunnelbyggnationer?  

2.1.4. Frostisolering av cellplast – hållfasthet och beständighet 

I TSS version 4.3 anges att cellplast inte är tillåtet under tågbelastad bana. Kravet avser 

frostisolering utanför tunnlar för ballastfri spårkonstruktion med tanke på de stränga krav 

på sättningsnivåer som inte medger ytterligare deformationer, om än i liten skala, utöver 

de som kan uppstå i fyllningslager och undergrund. För tunnlar och bergsskärningar är 

däremot sannolikheten för sättningar betydligt mindre och frostisolering med XPS skulle 

därför av den anledningen kunna tillämpas. Frostisolering med cellplast har använts för att 

isolera dräneringsledningar.  

Hållfasthet 

Våra höghastighetsbanor ska dimensioneras för P1 och P2 med axellaster och sth  

17 ton/320 km/h och 20 ton 250 km/h. För en överslagsmässig bedömning av vilka 

belastningar det motsvarar kan en fördelning antas ske med 25-50-25% på 3 st 

intilliggande slipers/befästningspunkter. Statisk belastning motsvarar då vid lastspridning 

1:1 (konservativt) värden enligt tabell nedan. Skillnaden mellan spårsystemen beror på 

skillnader i spårplattas/slipers bredd, befästnings bredd och på att vid spårplatta antas 

lasten fördelas ända från plattans ök och i fallet med slipers antas den ske från slipers 

underkant. 

Tabell 2 Överslagsvärden på statiska belastningsnivåer under slipers, spårplattas 

underkant, under makadamballast och under HBL. 

 Ballasterat spårsystem Ballastfritt spårsystem 

Axellast  

 

(kN) 

Last under 
slipers (B=2,5 m, 
Lslipersbredd=0,25 
m) (kPa) 

Last uk ballast 
(0,3 m under 
slipers) 

(kPa) 

Last under 0,2 m 
spårplatta (B=3,0 
m, Lbef=0,20 m)  

(kPa) 

Last uk HBL (0,3 
m under 
spårplattan)  

(kPa) 

170 136 40 28 24 

200 160 47 56 33 
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Figur 4 Källa: DOW produktfakta 2018. 

Beräknade statiska belastningsnivåer ligger betryggande långt under tillåtna 

korttidshållfastheter som anges av leverantör enligt figur 4. 

Hållfastheten är alltså inget problem, vilket är naturligt eftersom t.ex. Styrofoam 700 i figur 

4 är framtagen för att användas på Malmbanan, 0,3 m under sliper vid axellast 30 ton. 

Cellplasten skulle även hållfasthetsmässigt kunna klara ett ytligare förläggningsdjup. 

Beständighet 

I Banverkets gamla standard BVS 585.53 Frostisolering med cellplast i befintligt spår angavs 

följande information angående beständighet: ”Såväl extruderad som expanderad cellplast 

är känsliga för inverkan av petroleumprodukter och organiska lösningsmedel (metan, etan 

med flera) och är brännbara. Det finns kvaliteter som är svårantändliga. Samtliga kvaliteter 

uppvisar god beständighet mot olika typer av humussyror, vatten  

(havs-, sjö- och grundvatten), svaga syror, alkalier, alkohol samt vegetabiliska oljor. 

Cellplast är också resistent mot svamp och mikroorganismer (till exempel mögel och röta). 

Åldringsbeständigheten är därigenom god. Hittills finns 30 års goda erfarenheter av 

åldringsbeständighet. Vanligen utförs frostisoleringar för järnvägar för en brukstid av 100 

år.” 

I början av 2000-talet hade man alltså 30 års erfarenhet utan åldringsproblem, vilket 

betyder att vi nu har nästan 50 års erfarenhet från våra äldsta frostisoleringar med 

cellplast. Vi har ju inga riktade uppföljningar rörande beständighet hos frostisolering med 

cellplast, men vi har heller inga rapporter om uppfrysningar på redan isolerade 

bansträckor. Om detta beror på bristande rapportering, att frostisoleringen fortfarande 

fungerar utan mankemang eller på att vi haft milda vintrar sedan dess bansträckorna 

isolerades är ju en obesvarad fråga. 

En avgörande fråga är alltså vilken teknisk livslängd som kan antas. Enligt några tillverkare 

som tillfrågats anger t.ex. Sundolitt att de för sina produkter har livslängd >50 år, men 

inget mer preciserat. Deras bedömning är att rätt använd utan UV-påverkan är livslängden 

betydligt längre.  

Isover kommenterar: ”Vår leverantör av produkten svarar såhär: Det är inget vi har tester 

på. Jag tänker att markförhållanden med tiden påverkar ett materials livslängd. Det kan 

vara faktorer som är utom vår kontroll. Materialet i sig klarar säkert 120 år men den viktiga 

frågan är kanske om det fortfarande gör sitt jobb?! Vi testar och deklarerar långtidslasten 

med resultat max 2% deformation under 50 år. Längsta möjliga långtidslast enligt 

europeisk standard EN-13164.”  

2.1.5. Spårstyvhet 

Enligt TDOK 2013:0664 Banöverbyggnad – Skarvfritt spår, Krav vid byggande och underhåll, 

avsnitt 7.1.14 Dynamisk spårstyvhet ska den dynamiska spårstyvheten, räknad från rälsens 

överkant, inklusive banöverbyggnad och allt därunder, ligga mellan 60-120 MN/m med 
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riktvärdet 80 MN/m.  

Riktvärde för maximal styvhetsgradient vid ändringar av den dynamiska spårstyvheten är  

2 MN/m/m. 

För närvarande finns brister i kunskapen om kopplingen mellan spårstyvhet och 

banunderbyggnad/undergrund. Vi vet alltså inte vilken spårstyvhet som erhålls med olika 

utföranden, t.ex. vilken spårstyvhet som erhålls om vi har ett mycket tunt 

underballastlager på berg eller om vi har ett tjockt underballastlager. 

I äldre regelverk talas om att man måste öka ballasttjocklekar för att undvika stum tåggång 

(för styv bana) och vid samtal med personer med stor erfarenhet av banunderbyggnad 

talas om att ha tillräckligt med underballast för att ”få rätt spårstyvhet” och undvika 

nedkrossning av makadam. 

Om vi inte kan utforma banunderbyggnaden med spårstyvhet enligt TDOK 2013:0664 så är 

det enligt samtal med Martin Li (UHtsv) att föredra att vi utformar banunderbyggnaden så 

att vi får en för hög spårstyvhet. Detta eftersom det alltid är möjligt att minska 

spårstyvheten genom utformning av banöverbyggnaden, t.ex. byta mellanlägg, men det 

går inte att kompensera en ”för mjuk underbyggnad” genom förändringar i 

banöverbyggnaden.  

2.1.6. Sammanfattning av dagens krav 

I princip har nog samma krav gällt sedan första BVH 581.15 JärnvägsAMA – ändringar och 

tillägg till AMA 83 från mitten av 90-talet och BVH 585.31 från 2001 som hänvisar till AMA 

98. 

På bergterrass ska vi ha 0,5-0,8 m underballast, men då ska berget lastas ut och 

bergterrassen rensas från finjord för att undvika ”tjälrörelser”. Samtidigt ska man tillse att 

inträngande vatten dräneras bort. Det betyder att vattnet ska kunna rinna bort i såväl tvär- 

som längdled. Längsgående dräneringsledningar ska placeras längs tunnelns sidoväggar 

och ska antingen läggas frostfritt eller isoleras.  

 

2.2. Erfarenheter – intervjuer med Trafikverks-personal 

För att få en uppfattning om hur man arbetat med underballast- och dräneringsfrågor i 

tunnlar har ett antal personer med stort banunderbyggnadskunnande intervjuats. Nedan 

följer en sammanställning från de intervjuerna. 

2.2.1. Anders Hallingberg, UHtb, 200428 

AH:s kommentarer nedan tillsammans med Björn Dehlboms (SGI) bakgrundbeskrivningar i 

FoU-ansökan ”Nedkrossning av makadamballast i tunnlar och på broar” ger en hyfsad klar 

och samstämmig bild av historien och den bekräftas av det som går att hitta i regelverken. 

- Gamla tunnlar från SJ-tiden har ingen underballast och antagligen inte utlastat 
berg, dvs. man har dålig kontroll på hur avvattningen fungerar. AH relaterade till 
tunnlar på sträckan Göteborg-Alingsås i samband med detta.  

- Från mitten av 1900-talet spräckte man upp berget till frostfritt djup för att bättra 
på dräneringen av överbyggnaden. Man skulle enligt reglerna tillse att kvarvarande 
block inte var större än 50 cm, täta ytan på sprängbotten och sedan ha minst 2 dm 
extra makadam, utöver vanliga 3 dm under sliper för att undvika stum tåggång. 
Sådan här undersprängning gjordes till 80 cm under makadamen i Värmland och på 
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Västkusten enligt AH. Det stämmer ju hyfsat med de dräneringsnivåer som anges 
enligt JärnvägsAMA. Man har dock ingen kontroll över vad man gör riktigt, men AH 
kunde inte säga att det är helt misslyckat och det finns ingen uppföljning som visar 
på koppling av olika lösningar till underhållsbehov. 

- Från mitten på 1990-talet kom kravet att lasta ut berget, rensa bergytan och fylla 
på med underballast. Från början användes underballast till frostdjupet, men det 
begränsades senare till 0,8 m underballast som standard. Att man införde krav på 
utlastning av det lossgjorda berget byggde enligt Dehlbom på att man ville se vad 
man gjorde i form av säkrad dränering av överbyggnaden och erhålla jämn styvhet. 
Det gjordes inte några djuplodande utredningar med avseende på styvhet, 
styvhetsskillnader eller risk för nedkrossning av makadamballast, utan det var mer 
en form av rimlighetsbedömning, baserat på den kunskap som fanns att tillgå vid 
tidpunkten.  

- Sedan har varianter på detta använts, från att köra med fullt frostdjup (vissa 
tunnlar på Botniabanan har nästan 2 m underballast) till att använda 0,5 m 
underballast på Arlandabanan. Som vanligt saknar vi bra uppföljningar och 
kopplingar till underhållsbehov under livslängden och bevekelsegrunder för de 
olika valen. Att minska till 0,5 m underballastdjup kopplas naturligtvis till minskat 
tunnelarea och minskat krav på berguttag, samtidigt som man antar att det ger en 
tillräckligt jämn styvhet med avseende på spårläge, risk för nedkrossning av 
makadam etc. 

- När det gäller driftserfarenhet menade AH att detta varit något bergtekniker 
hanterat i stor utsträckning. Det kan därför vara vettigt att prata med bergtekniker 
(exempelvis Erik Stål och Daniel Farth). 

- AH betonade att förutom att klara avvattningen så är styvhetsvariationer viktiga. I 
Aspentunneln (på Västra Stambanan vid Lerum) så hade man uppstickande 
bergknaggar som medförde att sliprar maldes ner pga. höga kontakttryck. Detta 
åtgärdades när man rymde upp tunnlarna för att klara Stora Boxen och stax 25 
under andra halvan av 1990-talet. 

- AH har ju inte jobbat så långt norrut, utan 80 cm underballast/undersprängning 
har fungerat bra. AH nämnde också att man skulle kunna använda ballastmattor 
för en kombination av stomljudsisolering och frostisolering. 

- AH har sett exempel på att underballast av DCH.15 separerar vid utläggning och 
man får fläckar med ökad mängd finmaterial. Kan detta vara ett problem? 
Eftersom det kan vara svårt att få en 0-150 mm yta jämn så finns exempel på att 
man tätat och avjämnat underballastytan med bärlagermaterial. Detta kan dock 
innebära problem med att ytan blir verkligt tät, se figur 5 från Bosse C, IVtam. 
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Figur 5 Underballast tätad med 0-45 mm vid lätt regn med pölbildning på underballastytan 

från Bosse C, IVtam i Gävle.  

 

2.2.2. Stefan Johansson, UHtb, 200504 

- SJ menar att det finns två sorters ”tjälfarlighet”, dvs. rörelser som beror på frysning 
av vatten. Det är dels tjälfarlig jord som kapillärt suger upp vatten under frysning 
vilket leder till islinsbildning (ej aktuellt på bergterrass), dels instängt vatten som 
fryser och expanderar ca 10%.  

- Vattnet är som vanligt problemet. Får vi bort vattnet försvinner många problem 
relaterade till banunderbyggnaden.  

- Svallisbildning i bergskärningar är ett problem, dvs. att grundvatten som tränger 
fram ur sprickor och kommer i kontakt med kall luft och under ”rätt” 
temperaturförhållanden fryser och successivt bildar stora isformationer. Kan 
samma fenomen inträffa på en bergterrass under en överbyggnad, dvs. kan man få 
”svallisbildning” under jord i form av framträngande grundvatten som fryser och 
leder till istillväxt på platser som inte har ”tjälfarlig” jord?  
SJ menar att man kan få ”svallisbildningsfenomen” även under jord om 
temperaturen fluktuerar kring 0 och vatten hela tiden sipprar fram i lagom takt och 
fryser. Fryser det fort och blir väldigt kallt så borde de inte bli någon svallisbildning, 
utan då får man en ispropp i sprickan som leder vatten. SJ relaterar bl.a. till 
vägyterörelser i bergskärningar, där det inte borde bli tjälrörelser, men där 
”uppfrysningar” erhålls under vissa förhållanden. Är det mycket vatten som rinner 
fort så fryser det svårligen. Även Klas Hermelin hävdar att den här problematiken 
finns. 

- Det är alltså viktigt att men tillser att inträngande vatten kan rinna bort, dvs. att 
tunnelbotten har en lutning i tvär- och längdled, så att vi inte får instängda fickor 
med vatten och att dräneringsledningen inte fryser.  

- Hur skyddar man dräneringar från att frysa? Detta att använda köldmängder med 
50 års återkomsttid måste vara mycket överdrivet. Möjligtvis att det blir så kallt 
alldeles i tunnelmynningen, men inte inne i tunneln. SJ pratade om 30-50 m in där 
du har berg runt hela tvärsnittet som avger värme, inte 500 m. 
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Har man en rejäl lutning så att vattnet rinner med lite fart så fryser det inte så lätt.  
Vi har antagligen för dålig kunskap om hur vatten fryser på en bergterrass i tunnlar. 

 

2.2.3. Eva-Lotta Olsson, UHtb, 200504 

- ELO hade inga erfarenheter varför vi gör som vi gör. Hon rekommenderar att vi ska 
tala med Erik Stål UHjbv, som kan ha kunskap om problemtunnlar. 

- ELO hjälpte till att hitta normalsektioner från Botniabanan. Här redovisades två 
varianter. Ett alternativ visade banunderbyggnad bestående av 0,5 m underballast 
DCH.15 på rensad bergterrass, där dräneringsledningar placeras vid 
tunnelväggarna och dräneringsledningarna isoleras med cellplast. 
Ett annat alternativ visade att man spränger ut tunneln till fullt frostdjup och har 
1,7-1,9 m underballast DCH.15. I en tunnel hade underballasten delats upp i två 
lager med 0,8 m DCH.15 och ca 1 m DCH.16. 

- På ritningarna står att bergytan ska rensas från finjord så att tjällyftningar undviks. 
Vi hade en diskussion om vad ett tunt lager finjord kan göra för tjällyftningar. Vad 
är skillnaden om man har framträngande grundvatten på en rensad bergyta som 
fryser jämfört med men det framträngande grundvattnet kommer ut i några cm 
tjockt lager silt och fryser? Kommer isbildningen bli annorlunda då? Ett tunt lager 
finjord på bergterrass har inget att göra med tjälfarlighet i form av kapillär stighöjd 
och islinsbildning i silt. Här är man ju beroende att grundvattnet tränger fram av sig 
själv. Det kan inte finmaterial på tunnelbotten påverka.  

 

2.2.4. Agne Gunnarsson, UHtb, 200505 

- AG menar att det är viktigt att spräcka upp berget till tillräckligt djup under den 
rensade ytan, men det saknas nog kunskap om hur frysningsprocesserna går till. 
Kan ett mer uppsprucket berg också leda till mer framträngande grundvatten? 

 

2.2.5. Erik Eriksson, UHtb, 200506 

- Kan inträngande grundvatten ledas bort så finns inte några problem. EE menade 
att det viktiga är att skydda dräneringsledningen genom att förlägga den frostfritt, 
isolera den eller värma den med el. Lutar bara terrassytan så hittar vattnet till 
dräneringsledningen. 

- EE har inte någon erfarenhet av ”svallisbildning” på en bergterrass. Att ta hand om 
ytvatten när det är kallt är ett gissel, men upplever inte att det är samma problem 
på en terrass. Felaktigt förlagda dräneringsledningar kan i alla fall frysa. 

- EE har pratat med en senior projektledare från Botniabanan, John Andersson, för 
att höra om hans erfarenheter av ev. problem med tjälrörelser i tunnlar. John 
känner inte till några problem med dåligt spårläge i tunnlar pga. tjälliknande 
problem. Det som krånglat som har med vatten och tjäle att göra är dels att man 
satt för små brunnar så att man inte kunnat spola dräneringsledningarna på ett 
vettigt sätt, att man misslyckats med att förhindra att vatten rinner in i tunneln 
utifrån som sedan fryser samt att man ofta frilägger berget vid tunnelpåslagen 
vilket kan leda till svallisbildning som kan påverka trafiken. 

- Sammanfattningsvis, kan man tillse att dräneringsledningen inte fryser så är det 
nog egalt om man använder 0,5 eller 0,8 m underballast. 

 

2.2.6. Torgny Nilsson, 200415 

- TN påpekade att det är viktigt att tunneln klarar frostinträngning och att det 
givetvis är viktigast i tunnelmynningen. Det är mycket viktigt att syltan av 
finmaterial alltid tas bort. TN hänvisade till Anna Andréns utredning. 
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2.2.7. Björn Åstedt, UHtb, 200507 

- BÅ tillfrågades hur han skulle utforma en banunderbyggnad i tunnel om han fick 
göra som han ville för att det skulle fungera. Viktigast är att spola rent 
bergterrassen från allt finmaterial. Om detta är gjort, vad kan hända? Sedan 0,5 m 
underballast, då klarar man dynamik/styvhet. Om man befinner sig lite längre 
norrut i riket jämfört med Skåne skulle Björn isolera dräneringsledningen något 
hundratal meter in i tunneln. Funderade på att lägga isolering över hela terrassen i 
tunnelöppningen, men jämför med bergskärningar som är mer utsatta för kyla och 
vatten och där isoleras möjligen dräneringsledningen, inte hela sektionen. 
En fördel med detta är att man har samma konstruktion (förutom frostisoleringen 
över dräneringsledningen) i hela tunneln, dvs. inga övergångar mellan olika 
underballstdjup. 

- Diskuterade vikten av att ta bort finmaterialet i botten. Björn har inte upplevt 
problem själv, men har fått berättat om att en ”sylta” på botten kan orsaka 
problem. 

- Sammanfattning – rensa bergytan noga, 500 mm underballast och isolerad 
dräneringsledning 100-200 m in i tunneln. 

 

2.2.8. Stefan Lindström, IVm, 200507 

- Söder om Sundsvall har vi tillämpat undersprängning och ingen utlastning av 

bergmaterialet. Det blir en billigare åtgärd. Då får man ett större avstånd till 

osprucket berget vilket är gynnsamt samtidigt som man blir av med vattnet. Det 

förutsätter att man har lutning så att vattnet kan rinna undan. 

 

2.2.9. Per Erik Söder, Tekn Dr. PRtaas,  200507 

- Viktigt att man har rätt styvhet, men osäker på vilken tjocklek som ska föreskrivas. 
Kan inte dagens krav. Det är viktigt att man tar bort de taggar som beror av 
tunneldrivningen. Kan vara upp till 1 m och det är lätt att få stillastående vatten. 
Detta måste kravställas i tunneldrivningen. 

 

2.2.10. Hans Hargelius, IVtvä3, 200507 

- Viktigast att man har tillräckligt tjock UB för det påverkar stabiliteten (stabilt 
spårläge). För lite UB kan medföra nedbrytning av makadamballast, men har inte 
sett det problemet i nyare tunnlar. Grödingebanan t.ex .– inga problem. I (Äldre 
tunnel namn…??.) har det varit problem. Har där försökt att spränga i tunnelbotten 
i efterhand och då såg man att det var ojämnt. Viktigt att man tar reda på 
orsakerna när man har problem!  

 

2.2.11. Anna Andrén, UHtb, 200512 

- AA visade bilder från sina temperaturmätningar i Glödbergstunneln utanför Umeå. 
Tunneln är byggd på 1990-talet, är 1680 m lång och har full underballastsektion. 
Temperaturmätningar har pågått i 12-14 år och bland annat mäts tempreturen 0,5, 
1,0 och 2,0 m ner i ballast/underballast 300 m in i tunneln och i mitten av tunneln 
(ca. 840 m in i tunneln). Enligt AA:s mätningar så är det stor skillnad mellan 
lufttemperatur i tunneln och temperaturen på terrassen.  
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Figur 6 Temperaturmätningar i Glödbergstunneln. 
 

- AA har kontaktat Erik Stål, UHjbv, som har lång erfarenhet av underhåll i tunnlar 

och han kan bara komma på ett möjligt fall med dåligt spårläge pga. kyla. Det här 

svarar Erik Stål:  

”Hej, det enda tillfället jag vet om att vi haft rörigt spårläge i är vid södra delen av 

Strannetunneln (1430 m lång enkelspårstunnel med 1% lutning, mest bergtunnel, 

100/118 m betongtunnel i ändarna, tillhör Botniabanan och ligger mellan Ö-vik och 

Husum). Detta måste vara 2011 eller 2012. Jag vet inte heller om det utreddes 

färdigt om det var frysningen som var anledningen. Det gjordes spårriktning i och 

med spårlägesfelet och därefter har det inte uppkommit igen.  

Jag tror eg. inte att vi är så oroliga för tjällyftning för spåret. Jag tror att vi är mer 

rädda för ledningar som ligger i banunderbyggnaden. Vi vill ju helst inte att 

dräneringsledningar ska frysa och absolut inte att brandvattenledningar ska frysa”. 
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Strannetunneln med full underballastsektion. 

Figur 7 Sektion från Strannetunneln. 
 

- Efter informationen om Strannetunneln av E Ståhl letades besiktningsrapporten 
fram. Enligt den upptäcktes det dåliga spårläget i början av februari 2011, men det 
var inte tjäle, utan det kunde konstateras att minst två sättningar har uppstått (vid 
km 13+130 och km 13+170) och att dessa antagligen berodde på att 
underbyggnaden var dåligt packad. När tågtrafiken kom igång så har den 
dynamiska lasten och antalet tågpassager orsakat sättningen. Spåret justerades. 
Terrassen och dräneringsledningarna ligger frostfritt, se figur 7. 

- Glödbergstunneln ligger i 12 ‰ lutning och AA:s mätningar av lufttemperatur visar 
på en avsevärd ”skorstenseffekt”, där kylan tränger in 3-4 ggr längre från den lägre 
liggande öppningen jämfört med den högre liggande öppningen.  

- Tågtrafik kan antagligen påverka temperaturen i tunneln, men antagligen mindre 
jämfört med skorstenseffekten. I Glödberget är trafiken inte så stor. Det syns 
tydligt att tågen drar in kyla, men på 10-15 min har effekten försvunnit. Har man 
väldigt tät tågtrafik kan detta ev. påverka. 

- Eftersom underballasten är så pass ”tät” (0-150 mm) så förhindrar den att kallluft 
drar igenom. Detta var ju också en av målsättningarna med DCH.15 och DCH.16. 
Hade underballasten bestått av sprängsten (var tillåtet före ca år 2000), så hade 
tunnelbotten frusit lättare. 

- Frågan om möjligheterna att erhålla något liknande svallisbildning på tunnelbotten 
togs upp. Det tror inte AA. Är tunnelbotten rensad från finmaterial och 
framträngande grundvatten fryser, så finns plats för expansion i underballasten 
och permeabiliteten är så hög att vattnet hittar nya vägar, så att det inte blir 
islinstillväxt. AA betonar att vattnet alltid tar lättaste vägen och jämförde med 
svallisbildning på tunnelväggar. Här fryser ett vattenläckage i nederkant på väggen. 
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Det gör att när sprickan fryser till flyttar vattenläckaget upp längs spricksystemet i 
tunnelväggen och vattnet rinner ut över det tidigare frysta vattnet och fryser och 
på så sätt erhålls en istillväxt som flyttar sig upp längs tunnelväggen. Om samma 
princip tillämpas på tunnelbotten så rinner vattnet ut på det ställe där motståndet 
är minst. Om vi antar att tunnelbotten är rejält kall, så fryser det här vattnet. Då 
måste ju vattnet hitta en annan väg ut och kommer att göra det och så fryser det 
på ett annat ställe och då uppstår inte någon istillväxt.  

- Islinstillväxt i silt fungerar ju annorlunda, där vatten hela tiden sugs till tjälfronten. 
Möjligtvis att man skulle kunna få en islinstillväxt om man har ett siltlager på 
tunnelbotten. Hur tjockt detta ska vara för att orsaka problem är osäkert, men 
problematiken kan antagligen uppstå och det är antagligen skälet till att man ska ta 
bort finmaterialet. 

- Att en rensad tunnelbotten fryser torde alltså inte vara något problem. 
- Att förhindra att dräneringsledningen fryser är en annan femma. 

Dräneringsledningen ska ju leda ut allt inläckande vatten, alltså även det vatten 
som läcker in via väggar och tak. Fryser dräneringsledningen torde problem med 
svallisbildningen kunna ske, pga. vatten från väggar och tak då inte kan rinna bort, 
utan fryser istället. 

- Överslagsmässigt kan man anta att temperaturen i berget är ungefär lika som 
årsmedeltemperaturen i det aktuella området. Vi hade en diskussion om varför 
måtten på dräneringens djup enligt JärnvägsAMA/TK Avvattning är 0,6-1,0 m 
mindre jämfört med frostdjup med 50 års återkomsttid. Enda förklaringen som AA 
tänker är att ”varmt” grundvatten som rinner fram inte fryser lika lätt. 

- När det gäller texterna i Krav/Råd Tunnelbyggande så står att angivna 
köldmängder gäller luften i tunneln och att temperaturer i olika konstruktionsdelar 
ska beräknas med hänsyn till termiska egenskaper hos material och omgivande 
jord och berg och att man kan hitta stöd i VVMB 301 Beräkning av tjällyftning, men 
AA har aldrig sett en sådan här beräkning, fast hon frågat efter dem. 

- Dagens regler är otydliga och det förklarar varför utformningen av tunnlarna 
varierar så mycket, dvs. från uppspräckt berg som inte lastas ut, till utlastat berg 
och rensad bergterrass med 0,5-0,8 m underballast till tunnlar med upp till  
2 m underballast. Finns risk att dräneringsledningen fryser så förses den med 
isolering eller förläggs på frostfri nivå. Tunnelbotten kan tillåtas frysa om allt 
finmaterial är borttaget. Det är viktigt att se till att inträngande vatten kan rinna 
bort i tvär- och längdled. 
 

2.2.12. Björn Dehlbom, SGI, 200625 

- BD berättade om bakgrunden till kravskrivningar under Banverkets första tid, se 
avsnitt 2.2.1. Istället för uppsprucket berg och packad sprängbotten krävde man 
att berget ska lastas ut, för att man ska se vad man gör, kunna säkra avvattningen 
och tillse att styvhetsskillnaderna blir godtagbara (ex.vis undvika risk för 
nedkrossning av makadam). 

- Detta löstes genom att ställa krav på att terrassen skulle rensas på finmaterial, 
terrassens lutning och tjocklek på underballast. Från början var normalmåttet  
0,8 m underballast, men på bergterrass kom man fram till att 0,5 m räcker för att 
uppfylla kraven på styvhet. 

- Att vi har så olika utformning på banunderbyggnad i tunnlar för att uppfylla till 
synes ”enkla” krav beror på att vi inte riktigt vet hur det fungerar. 

- När det gäller köldinträngning och krav på dräneringsdjup för att säkra frostfri 
förläggning menar BD att det finns kunskapsbrister. När det gäller 
dräneringsdjupen i figur 3 som man hänvisar till från typsektionerna för 
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järnvägstunnlar så skiljer sig dessa djup avsevärt från frostdjupen med 50 års 
återkomsttid. BD menade att man satte dessa mått utgående från antagandet om 
att det finns isolerande snö i dikena. Mest snö i Norrland och sedan antog man 
mindre snö, ju längre söderut i landet man kom. Det bygger nog mer på 
erfarenheter från SJ-drift än några vetenskapliga kalkyler. 

- Figuren är ju i sig motsägande. För nybyggnad utgår dräneringsdjupet från 
dikesbotten som ligger 0,6 m under underballastens överyta. Dräneringsledningen 
ska ligga 0,3 m under terrassytan. Det betyder att dräneringsdjupet kan sättas till 
underballastdjupet – 0,3 m. Tjockaste underballast är 2,2 m. Då borde 
dräneringsdjupet vara 1,9 m, men enligt figur 3 är det största dräneringsdjupet  
1,6 m. Det betyder att dräneringsledningen i detta fall hamnar på terrassnivån, inte 
0,3 m under terrassen. I södra Sverige är underballastdjupet 0,8 m. Det betyder att 
om dräneringen ska ligga 0,3 m under terrassen ska dräneringsdjupet vara 0,5 m, 
men är enligt figur 3 0,6 m, vilket innebär att dräneringen här hamnar 0,4 m under 
terrassen. 

 

2.2.13. Sammanfattning av samtalen 

Det är inte en entydig bild som ges och detta beror på att kunskapsläget i många stycken 
fortfarande är oklart.  
Det finns inte heller några tydliga uppföljningar som talar om att den ena lösningen 
fungerar bra, men den andra ger upphov till problem. 
Samtalen visar ändå rätt klart hur utformningen av banunderbyggnaden i tunnlar varierat 
över åren och att de grundläggande kraven har varit desamma, dvs. att få bort inläckande 
vatten, förhindra att frysning av terrassen kan ge upphov till tjälliknande rörelser (ta bort 
finmaterial eller se till att terrassen är frostfri), se till att dräneringsledningar fungerar året 
om och att styvhetsskillnader är acceptabla (förhindrar nedkrossning av makadamen). 
Sedan har metoderna för att uppfylla kraven varierat från att bara spräcka upp berget 
tillräckligt djupt och förlita sig på att vattnet hittar ut till att lasta ut allt berg och rengöra 
terrassen från finmaterial och fylla upp med underballast med olika tjocklek. 
Vi får inte heller entydiga svar på hur farligt det är om terrassen fryser, vare sig den är 
rengjord från finmaterial eller om en ”sylta” finns kvar på botten. Det är dock ingen som 
kan redogöra för fall där det går att koppla ex.vis dåligt spårläge till uppfrysningar i tunnlar. 
Allmänt menar man att ”syltan” av finmaterial på botten kan ställa till med problem, varför 
det är viktigt att ta bort denna, men det finns inga konkreta fall som visar detta utan mera 
hörsägen.  
Även när det gäller köldinträngning så får vi inte entydiga svar. Man är överens om att 
närmast tunnelöppningarna blir nog frostdjupen som ute på öppna linjen, men tankar om 
hur långt in i tunneln detta gäller varierar. 
Sammanfattningsvis ska vi nog föreslå rensad tunnelbotten där man tillser att kravet på att 
avvattningen fungerar i tvär- och längdled är uppfyllt. Använder vi 50 cm underballast för 
ballasterat spår på en rengjord terrassyta med rätt lutning och isolerar 
dräneringsledningen en bra bit in i tunnlarna så klarar vi oss nog vad gäller frost med tanke 
på var vi är geografiskt i landet, ändrat klimat och krav på dräneringsnivå enligt nuvarande 
TK Avvattning/gamla JärnvägsAMA. 

3 Ballastfritt spårsystem 

Vi har inga regler eller egna erfarenheter att falla tillbaka på när det gäller ballastfria 
spårkonstruktioner. Visserligen är t.ex. Citytunnlen i Malmö byggd som en ballastfri 
konstruktion, men det är en borrad och inklädd tunnel, vilket är helt andra förutsättningar 
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jämfört med en sprängd tunnel. 
 
Banunderbyggnad – Enligt nuvarande norska regler måste man ha hydrauliskt bundet 
material mellan spårkonstruktionen och berget. 
I en rapport om ballastfria spårkonstruktioner från Ringeriksbanen i Norge föreslår man att 
frångå reglerna för underbyggnaden och istället lägga krossmaterial på rensad 
tunnelbotten (max 5 cm löst material på bergterrass) upp till HBL. I frostzon ska vatten på 
nivå ovan frostdjupet dräneras ut alternativt att vattenfyllda gropar gjuts igen. 
För att undvika utmattningsproblem och deformationsproblem ska djupet på 
"sågtänderna" som uppstår vid konventionell tunneldrivning begränsas till 500 mm. Detta 
åstadkoms genom att hacka bort uppstickande bergtaggar alternativ av igengjutning av 
gropar. Det ska finnas minst 250 mm krossmaterial över närmaste uppstickande berg, dvs. 
teoretiskt som mest 750 mm krossmateria mellan HBL och botten på ”sågtänderna”. 
Analysen visar att ju större sågtand och dåligt packat krossmaterial man har, desto större 
total deformation och större skillnad mellan största och minsta deformation erhålls. 
Krossmaterialet ska bestå av 11-90 mm och packas till EV2/EV1 ≤ 1,5 och EV2 ≥ 120 MPa. 
Valet av krossmateral görs för man är rädd att om man har finmaterial i botten så kommer 
den att bli tät och då kan höga portryck byggas upp, vilket i sin tur kan leda till att 
finmaterial spolas ur, med deformationer som följd.   
Man varnar för höga vattentryck i sprickorna. De höga vattentrycken gör att man 
poängterar vikten av att använda dränerande massor, därav kravet på 11-90 mm, vilket 
skiljer sig avsevärt från vårat DCH.15, vad gäller finjordsandel. 
   
I alternativet med enbart hydrauliskt bundna massor kan det därför bli aktuellt med ett 
dränerande lager under HBL.  
 
I frostzon ska 60 mm XPS läggas under HBL och bergterrassen sänks motsvarande. 
 
Rörkorsningar ska ordnas var 250 m i armerad betong direkt under HBL. Tunnelbotten 
sänks motsvarande nivå. 
 
Dränering - det ska finnas sandfång i mittdräneringen med c-c 80-100 m. Dräneringsrören 
som samlar upp vatten bakom tunnelväggarna ska anslutas till sandfånget med rör som 
läggs i 45 graders vinkel i förhållande till spåret. Tunnelbotten måste sänkas motsvarande 
nivå. Rören ska läggas i fingrus och ligga på en sådan nivå att de inte skadas vid packning av 
underbyggnaden. 

4 Förslag till utformning av banunderbyggnad i 
tunnel 

4.1. Ballasterat spårsystem 

Baserat på befintliga regelverk, dialog med kollegor och egen erfarenhet kan följande 

rekommendationer till krav avseende underballastdjup i tunnlar för höghastighetsjärnväg 

från Ostlänken i norr och Hässleholm – Lund i syd. 

Krav:  

Det ska vara minst 0,5 m underballast DCH.15 och 0,3 m makadamballast DCH.31 mellan 

underkant sliper och närmaste bergyta och bergterrassen ska vara rensad/spolad så att det 

finns max 50 mm finmaterial kvar över fast berg. Vid uppsprucket berg kan som alternativ 

till rensning betong gjutas i botten för att säkerställa jämnhet och lutning mot dränering. 
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Information: 

Enligt dagens regelverk är normalmåttet på underballastens tjocklek 0,8 m, men det tillåtet 

att använda 0,5 m underballast i bergskärningar utan särskilda utredningar. Rensas berget 

från allt finmaterial torde risker för tjälliknande problem inte uppstå. Inga dåliga 

erfarenheter från tunnlar byggda under senare år eller bergskärningar med 0,5 m 

underballast har rapporterats.  

Krav:  

(Om berget spräcks upp djupare och man väljer att inte lasta ut allt berg och rensa 

bergterrassen så ska underballasttjockleken ökas så att underkant underballast alltid är 

frostfri och allt vatten över frostdjupet ska dräneras ut.) 

Information: 

Kravet står inom parentes för det är inte tänkt att skrivas in i TSS som alternativ. Det står 

här för att klargöra vad som gäller om frågan skulle komma från en entreprenör/konsult 

och där man föreslår en lösning där man inte gör rent bergterrassen. Lämnar vi en sylta på 

botten så bör man tillse att denna inte kan frysa, vilket innebär en förtjockad underballast. 

Krav:  

Framträngande vatten ska kunna rinna av i både tvär- och längdled genom att 

tunnelbotten läggs med minst 3 % lutning i tvärled och dräneringsledningar ska läggas med 

minst 5 ‰ lutning i tunnelns längdled. 

Information: 
Kravet på lutning i tvärled är inte siffersatt i TDOK 2016:0231 Krav Tunnelbyggande. Typsektionerna 
i TDOK 2016:0232 Råd Tunnelbyggande anger ett normmått på 5 % och en tillåten variation på  
3-5 %. 
 
I TDOK 2016:0231 Krav Tunnelbyggande finns inget krav på lutning hos dräneringsledning i 
järnvägstunnlar, men för vägtunnlar är kravet satt till 5 ‰. I BVS 585.18 Trummor och ledningar var 
kravet att diken och dräneringsledningar ska ha en minsta lutning på 5 ‰. I flack terräng kunde man 
minska lutningen till 2 ‰, men det kräver extra insatser på underhåll. 
Enligt TDOK 2014:0045 TK Avvattning, avsnitt 5.1.1.1Krav ska lutningar hos dräneringsledningar 
aldrig understiga 2 ‰. Lutar det mindre än 5 ‰ ska innerdiametern på dräneringsledningen vara 
minst 200 mm. 

Krav:  

Inga gropar med stillastående vatten tillåts. 

Krav:  

Dräneringsledningar ska fungera året om.  

Råd:  

Säkerställande av dräneringsledningars funktion på vintern åstadkoms genom att förlägga 

dem frostfritt eller genom att isolera dem med cellplastisolering (XPS). 

Krav:  

Inläckande vatten från tunnelterrass, tunnelväggar och tunneltak ska bortledas via 

dräneringsledningar placerade nära tunnelns väggar. 

Råd:  

Vatten från terrassen får ledas i en centralt placerad dräneringsledning vid 

dubbelspårstunnel.  



 

Sida 24 (27) 

Information: 

Enligt dagens tunnelregelverk ska dräneringsledningar förläggas utefter ena eller båda av 

tunnelns sidoväggar. I projekt Ostlänken föreslås en centralt placerad dräneringsledning 

mellan spåren i dubbelspårstunnlar. Detta kan vara motiverat för vatten som tränger fram 

från terrassen, men det är inte vettigt att leda inträngande vatten från väggar och tak ner 

under spåren för att nå dräneringsledningen. Under spåren vill vi ansamla så lite vatten 

som det bara är möjligt. Därav kravet ovan.  Är det fråga om enkelspårstunnel så ska 

dräneringsledningar placeras utefter ena eller bägge av tunnelns sidoväggar. En centralt 

placerad dräneringsledning är olämpligt vid en enkelspårstunnel eftersom den hamnar 

direkt under spår vilket medför ökade risker och extra svårigheter vid underhåll. 

Krav:  

Frostfri förläggning av dräneringsledningar ska beräknas baserat på köldmängder med 50 

års återkomsttid upp till 500 m från närmaste tunnelöppning och medelköldmängd på 

avstånd längre än 500 m från närmaste tunnelöppning.   

Råd:  

Kravet uppfylls om frostdjup enligt AMA Anläggning Figur RA CEB.42/1 används till 500 m 

från närmaste tunnelöppning och dräneringsdjup enligt TDOK 2014:0045 TK Avvattning, 

avsnitt 5.1.1.3.2 används på avstånd större än 500 m från närmaste tunnelöppning. 

Isoleras dräneringsledningen ska isoleringen dimensioneras utifrån köldmängder med 50 

års återkomsttid 500 m från närmaste tunnelöppning och medelköldmängd på avstånd 

större än 500 m från närmaste tunnelöppning. 

Information: 

Reglerna för bestämning av frostfritt djup i TDOK 2016:0231 Krav Tunnelbyggande är inte 

tydliga. I avsnitt H.4.1 står att system för vatten, avlopp och dränering ska utformas så att 

de inte skadas genom frysning. 

I TDOK 2016:0232 Råd Tunnelbyggande, avsnitt D.3.2.9 står att angivna temperaturer 

(köldmängd = negativa graddygn) i Krav Tunnelbyggande avser luften i tunneln och att 

temperaturer i olika konstruktionsdelar (ex.vis minusgrader på terrassytan) bestäms genom 

en beräkning utgående från de termiska egenskaperna hos konstruktionsdelarna och 

omgivande jord och berg, samt omgivningens temperatur och man kan hämta vägledande 

uppgifter ur VVMB 301 ”Beräkning av tjällyftning” (Vägverket) samt ur ”Termiska 

egenskaper i jord och berg” (SGI). Vilken vägledning som avses är inte definierat. Vi har inte 

hittat några sådana beräkningar. 

Mycket tyder på att nuvarande krav för köldinträngning (50 års återkomsttid till 500 m från 

närmaste tunnelöppning) är på säkra sidan. Det finns osäkerheter i hur köldinträngning i 

tunnlar kan modelleras. Enligt Anna Andréns (UHtb) köldmätningar gäller ex.vis 

KTH/Gävles köldinträngningsmodell bara för oisolerade tunnlar. Är tunneln helt eller delvis 

isolerad stämmer inte modellen. Kylan tränger längre in i en isolerad tunnel, eftersom 

isoleringen förhindrar värmen från omgivande berg att värma tunnelluften. 

Ett alternativ till beräkning är att välja frostdjup enligt AMA Anläggning Figur RA CEB.42/1, 

vilket motsvarar ett frostdjup baserat på köldmängd med 50 års återkomsttid ute på öppen 

mark och detta  är på säkra sidan. Frostdjup enligt AMA verkar ha använts vid t.ex. tunnlar 

på Botniabanan. Med tanke på att vi pratar om nya banor i södra Sverige så blir 

frostdjupen med 50 års återkomsttid mellan 1,3 och 1,7 m.  
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Enligt TDOK 2016:0231 Krav Tunnelbyggande, avsnitt H.4.1 Allmänt om vatten, avlopp och 

dränering står det att vatten- och avloppsledningar ingjutna i betong ska avseende risken 

för frysning dimensioneras för köldmängd med återkomsttid 50 år enligt bilaga 4. Övriga 

vatten- och avloppsledningar ska avseende risken för frysning dimensioneras för 

medelköldmängd enligt bilaga 4. Frågan som inställer sig är då vad är en 

dräneringsledning? Ingår den i ”övriga vatten- och avloppsledningar”? 

Enligt typsektionerna i TDOK 2016:0232 Råd Tunnelbyggande väljs dräneringsdjupet enligt 

BVS 581.16, som visar dränerings- och dikesdjup ute på öppna linjen (inte i tunnel). Dessa 

dräneringsdjup är 0,7-1,0 m mindre jämfört med AMA:s frostdjup baserade på 

köldmängder med 50 års återkomsttid. Enligt Björn Dehlboms hågkomster baserades detta 

på ett antagande om att det finns isolerande snö i dikena, varför frostdjupen kunde 

minskas. Detta är ju inte aktuellt i en tunnel varför det känns tveksamt att använda dessa 

dräneringsdjup.  

Oklarheterna kan vara orsaken till att vi i tunnlar byggda sedan 1990-talet har lösningar 

som varierar från 50 cm underballast med cellplastisolerad dräneringsledning till att man 

använt fullt underballastdjup motsvarande ute på linjen. 

Eftersom underlagen inte är entydiga så väljer vi att fortsätta använda kraven i TDOK 

2016:0231 Krav Tunnelbyggande, dvs. att frostdjup ska beräknas baserat på köldmängder 

med 50 års återkomsttid inom 500 m från närmaste tunnelöppning och 

medelköldmängder längre in. Kraven antas uppfyllda om frostdjup enligt AMA 

Anläggning Figur RA CEB.42/1 används 500 m från närmaste tunnelöppning och 

dräneringsdjup enligt TDOK 2014:0045 TK Avvattning avsnitt 5.1.1.3.2. 

 

4.2. Ballastfritt spårsystem 

Erfarenheter kring behoven avseende ballastfria spårsystem är begränsade eftersom 

systemen ännu inte tillämpats i Sverige. Internationellt tillämpas olika utformning av 

ballastfria spårlösningar beroende på spårleverantör. I Sverige har vi ännu inte tagit 

ställning till vilket spårsystem som bör väljas. Förslagen på krav och råd enligt nedan 

baseras på förutsättningar som kan anses gemensamma för både ballastfria och ballasterade 

spårsystem.  

Det förslag som finns i TSS ver 4.3 förutsätter 0,3 m hydrauliskt bundet lager (HBL) under 

en ca 0,2 m tjock spårplatta. HBL kan t.ex. vara en armerad – eller oarmerad betong, dvs. 

spåret är förlagt på sammantaget ca 0,5 m betong, vilket ger en mycket god lastfördelande 

förmåga. I tunnlar med bergterrass kan ifrågasättas om 0,3 m HBL verkligen är nödvändigt 

– jämför t.ex. grundläggning av spårplattor på broar/tråg där HBL saknas. Geotekniskt 

(lastspridning/bärighet) finns inget motiv för HBL i tunnlar. Däremot måste någon form av 

avjämning finnas mellan sprängd tunnelbotten och spårplattan. Tjockleken av avjämningen 

beror på nivådifferenser i tunnelbotten. Det som måste fungera är som beskrivs för 

ballasterat spårsystem att vatten från omgivande berg kan avledas utan att det fryser. 

Eftersom vi inte har några krav från spårteknik avseende vilket ballastfritt spårsystem som 

bör väljas går det inte att beskriva materialet mellan RUK och tunnelsula. För närvarande 

bedriver Banöverbyggnad inom TSS en utredning av tillämpning av HBL och utformning av 

överbyggnad i tunnlar vilken förhoppningsvis kommer att ge underlag till mer detaljerade 

krav. 
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Se avsnitt 4.1 för bakgrund och information om krav och råd om inget annat anges.  

Krav:  

Bergterrassen ska vara rensad/spolad så att det finns max 50 mm finmaterial kvar över fast 

berg. 

Krav:  

Framträngande vatten ska kunna rinna av i både tvär- och längdled genom att 

tunnelbotten läggs med minst 3 % lutning i sidled och dräneringsledningar ska läggas med 

minst 5 ‰ lutning i tunnelns längdled. 

Krav:  

Inga gropar med stillastående vatten tillåts. 

Krav:  

Dräneringsledningar ska fungera året om.  

Råd:  

Säkerställande av dräneringsledningars funktion på vintern åstadkoms genom att förlägga 

dem frostfritt eller genom att isolera dem med cellplastisolering (XPS). 

Krav:  

Inläckande vatten från tunnelväggar och tak ska avledas från ledningar placerade vi 

tunnelns väggar.  

Råd:  

Vatten från terrassen får ledas i en centralt placerad dräneringsledning vid 

dubbelspårstunnel. 

Krav:  

Avståndet mellan närmaste bergyta och hydrauliskt bundet material under spårplatta ska 

vara minst 0,25 m för att möjliggöra packning. Bergtaggar högre än 0,5 m får inte 

förekomma. 

Information: 

En lösning liknande den norska föreslås, dvs. begränsa mängden DCH.15 (eller liknande 

material) med gränser på avståndet till berg med hänsyn till deformationer/utmattning. 

Här måste vi bestämma mått. Vad är rimligt ur produktionsteknisk synvinkel. Vad gör vi om 

”sågtänderna” blir större? I Norge föreslås att djupare gropar gjuts igen med en dålig 

betong, så att mängden krossmaterial (pukk) kommer att ligga mellan 0,25 – 0,75 m. 

 

Krav: 

Tjälfritt djup, se för avsnitt 1.1.Ballasterad spårkonstruktion. 

Råd: 

För att beakta ev. problem med frysande vatten på den rensade bergterrassen i närheten 

av tunnelöppningar så är det tillåtet att isolera terrassen genom att lägga cellplastisolering 

direkt under HBL över hela tunneltvärsnittet.  
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