
STATISTISK ENKÄT FÖR MARKFÖRLAGDA RÖR

Grundutförande 
 
Råmaterial:

PE-HD PP Annat:

Innerdiameter: mm

INSTALLATION 
 
Förutsättningar beträffande övertäckning

A2 - Vertikal väggfodring för rörgraven med hjälp av en stödkonstruktion som först avlägsnas efter återfyllningen.

A3 - Vertikal väggfodring för rörgraven med hjälp av spontväggar, lätta väggprofiler, träbalkar, formskivor eller

A4 - Återfyllnad skiktvis packad mot ursprunglig jord, med verifiering av föreskriven packningsgrad enligt ZTVE-StB

B1 - Rörbädd skiktvis packad mot ursprunglig jord eller i vallen (utan verifiering av komprimeringsgraden), gäller även

B2 - Vertikal väggfodring för rörzonen med hjälp av en stödkonstruktion som sträcker ner till dikesbottnet och som först

B3 - Vertikal väggfodring inom rörzonen med hjälp av spontväggar eller lätta väggprofiler samt packning mot

B4 - Rörbädd skiktvis packad mot ursprunglig jord eller i vallen, med verifiering av föreskriven komprimeringsgrad

gäller även för pålväggar (Berlin-väggar).

A1- Återfyllning av rörgraven, skiktvis packad mot ursprunglig jord (utan verifiering av packningsgraden);

Stödskivorna eller -utrustningen avlägsnas stegvis under återfyllningen. Återfyllning av rörgraven utan packning. 
Återfyllnaden spolas med vatten (endast lämpligt för jordarter av grupp G1) 

utrustning som först avlägsnas efter återfyllningen. 

(se avsnitt 4.2); gäller även för pålväggar (Berlin-väggar). Förutsättningen A4 tillämpas inte på grupp G4. 

Förutsättningar beträffande rörbädden

för pålväggar (Berlin-väggar). 

avlägsnas efter återfyllningen och packningen. Vid formskivor eller utrustning förutsätts att jorden packas efter att 
stödkonstruktionen är avlägsnad.

stödkonstruktionen som sträcker ner till nedanför dikesbottnet. Det finns ingen allomfattande kalkyleringsmodell  
för att bestämma den vertikala väggavskärmningen med träplankor, skivor eller utrustning som först avlägsnas efter 
återfyllningen och packningen av rörzonen.

enligt ZTVE-StB. Förutsättningen B4 tillämpas inte på jordarter av grupp G4. 



Förutsättningar beträffande rörgraven

Övertäcknigshöjd (h):

Gravbredd:

Sluttningsvinkel:

Rörbäddens typ: loose tight

b - gravbredd

60

90

120

180

Vinkel:

mm

mm

 
FÖRUTSÄTTNINGAR BETRÄFFANDE JORD

G1 - lös (sand, grus)

G2 - lätt bunden (sand, grus)

G3 - blandad jord (bunden, lerig)

G4 - lera, våt lera

E1- ovanför rörtoppen:

Jordartsgrupp:

Densitet enligt Proctor: %



E2- vid sidan av röret:

Jordartsgrupp:

E3- nedanför rörgraven / ledningszonen:

Jordartsgrupp:

E4- nedanför röret:

Jordartsgrupp:

G1 - lös (sand, grus)

G2 - lätt bunden (sand, grus)

G3 - blandad jord (bunden, lerig)

G4 - lera, våt lera

G1 - lös (sand, grus)

G2 - lätt bunden (sand, grus)

G3 - blandad jord (bunden, lerig)

G4 - lera, våt lera

G1 - lös (sand, grus)

G2 - lätt bunden (sand, grus)

G3 - blandad jord (bunden, lerig)

G4 - lera, våt lera

Densitet enligt Proctor: %

Densitet enligt Proctor: %

Densitet enligt Proctor: %



BELASTNINGAR

Jordens densitet:

Tillkommande ytbelastning: 

Grundvattnets högsta nivå:

Grundvattnets lägsta nivå:

Invändigt tryck:

Arbetstryck:

Vattenfyllning (t ex vid dammkanaler)

Mediets densitet:

Trafikbelastning:

ingen trafik

väg med två körbanor

väg med en körbana

järnväg

flygplats

Fritt angiven trafikbelastning:

SÄKERHETSKLASSER

Klass A

Klass B, tillämpas i särskilda fall då följande omständigheter föreligger:

Ingen risk för grundvattnet

Få påverkningar på användandet

En olycka har endast låg ekonomisk påverkan

Säkerhetsklass A (>2,5)

Tillåten deformation:

2% järnväg

Säkerhetsklass B (särskilt fall >2)

6% (vanlig)

9% (motiverade undantag)

kN/m3

N/mm2

mm

mm

bar

bar


STATISTISK ENKÄT FÖR MARKFÖRLAGDA RÖR
Grundutförande
 
Råmaterial:
mm
INSTALLATION
 
Förutsättningar beträffande övertäckning
gäller även för pålväggar (Berlin-väggar).
Stödskivorna eller -utrustningen avlägsnas stegvis under återfyllningen. Återfyllning av rörgraven utan packning. 
Återfyllnaden spolas med vatten (endast lämpligt för jordarter av grupp G1)
utrustning som först avlägsnas efter återfyllningen. 
(se avsnitt 4.2); gäller även för pålväggar (Berlin-väggar). Förutsättningen A4 tillämpas inte på grupp G4.

Förutsättningar beträffande rörbädden
för pålväggar (Berlin-väggar). 
avlägsnas efter återfyllningen och packningen. Vid formskivor eller utrustning förutsätts att jorden packas efter att 
stödkonstruktionen är avlägsnad.
stödkonstruktionen som sträcker ner till nedanför dikesbottnet. Det finns ingen allomfattande kalkyleringsmodell 
för att bestämma den vertikala väggavskärmningen med träplankor, skivor eller utrustning som först avlägsnas efter 
återfyllningen och packningen av rörzonen.
enligt ZTVE-StB. Förutsättningen B4 tillämpas inte på jordarter av grupp G4. 
Förutsättningar beträffande rörgraven
Rörbäddens typ:
b - gravbredd
Vinkel:
mm
mm

FÖRUTSÄTTNINGAR BETRÄFFANDE JORD
E1- ovanför rörtoppen:
Jordartsgrupp:
%
E2- vid sidan av röret:
Jordartsgrupp:
E3- nedanför rörgraven / ledningszonen:
Jordartsgrupp:
E4- nedanför röret:
Jordartsgrupp:
%
%
%
BELASTNINGAR
Trafikbelastning:
SÄKERHETSKLASSER
Ingen risk för grundvattnet
Få påverkningar på användandet
En olycka har endast låg ekonomisk påverkan
Säkerhetsklass A (>2,5)
Tillåten deformation:
Säkerhetsklass B (särskilt fall >2)
kN/m3
N/mm2
mm
mm
bar
bar
8.0.1291.1.339988.308172
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