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Utbildningar 

• Kontrollantkurs 

 

• Korrosion på VA-ledningar 

 

• Certifierande plastsvetskurs 
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Kontrollantutbildningen 

• Polymerer med fokus på PE-egenskaper 

  

 

 

 



Polymer med fokus på PE-egenskaper 
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• Vad är plast och gummi? 

• Vad är en polymer?  

• Egenskaper hos polymerer 

• Tillsatser i plaster 

• Åldring av polymera material 

• Svetsning av plast - princip 

• Plastmaterial för rörläggning 

• Tillverkning av plastmaterial 

 



Kontrollantutbildningen 
• Polymerer med fokus på PE-egenskaper 

• Standarder, kravställning, förfrågningsunderlag, 

mottagningskontroll 

  

 

 

 



Standarder, kravställning, 

förfrågningsunderlag, mottagningskontroll 
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Vad är en standard? 

Varför finns standarder? 

Hur skapas en standard? 
 

Standarder relaterade till plastsvetsning 
SS-EN 12201  ”Plaströrsystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution  och för 

  avlopp – PE”  

ISO 11922-1  ”Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Dimensions and 

  tolerances” 

SS-EN 13067  ”Plastsvetsningspersonal – Kvalifikationsprovning av svetsare - 

  Termoplastiska svetsade monteringar” 

 

Viktiga riktlinjer relaterade till plastsvetsning 
DVS - ”Technical codes on Plastic Joining Technologies”  

 

Tredjepartscertifiering 
−NPM, KIWA, TÜF etc..  
 

 

 

 

 



Kontrollantutbildningen 
• Polymerer med fokus på PE-egenskaper 

• Standarder, kravställning, förfrågningsunderlag, mottagningskontroll 

• Svetsning av plast utförande och kontroll 

 

  

 

 

 



Svetsning av plast utförande och kontroll 
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Kontrollantutbildningen 
• Polymerer med fokus på PE-egenskaper 

• Standarder, kravställning, förfrågningsunderlag, mottagningskontroll 

• Svetsning av plast utförande och kontroll 

• Uppläggning av projekt 

  

 

 

 



Uppläggning av projekt 
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Kontrollantutbildningen 
• Polymerer med fokus på PE-egenskaper 

• Standarder, kravställning, förfrågningsunderlag, mottagningskontroll 

• Svetsning av plast utförande och kontroll 

• Uppläggning av projekt 

• Förstörande provning 

  

 

 

 



Förstörande provning 
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Crush decohesion test  

ISO 13955  

SS-ISO 21751 

Bandbockningsprovning 

Double peel decohesion                 

 SS-EN 12814-4:2001 



Kontrollantutbildningen 
• Polymerer med fokus på PE-egenskaper 

• Standarder, kravställning, förfrågningsunderlag, mottagningskontroll 

• Svetsning av plast utförande och kontroll 

• Uppläggning av projekt 

• Förstörande provning 

• Oförstörande provning 

  

 

 

 



Oförstörande provning 
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Ultraljud 

Mikrovågor 

Visuell 

Röntgen 



Kontrollantutbildningen 
• Polymerer med fokus på PE-egenskaper 

• Standarder, kravställning, förfrågningsunderlag, mottagningskontroll 

• Svetsning av plast utförande och kontroll 

• Uppläggning av projekt 

• Förstörande provning 

• Oförstörande provning 

• Drift och underhåll 

  

 

 

 



Drift och underhåll 
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Kontrollantutbildningen 
• Polymerer med fokus på PE-egenskaper 

• Standarder, kravställning, förfrågningsunderlag, mottagningskontroll 

• Svetsning av plast utförande och kontroll 

• Uppläggning av projekt 

• Förstörande provning 

• Oförstörande provning 

• Drift och underhåll 

• Arbetsmiljö, Dricksvattenhygien och Schakter 

  

 

 

 



Arbetsmiljö, Dricksvattenhygien och Schakter 
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Kommande kurstillfällen 
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27-29  Oktober i Göteborg -  fullbokad 

9-11    Februari i Stockholm 

TBA    April i ? 



Korrosion på VA-ledningar 



Korrosion på VA-ledningar 
 Korrosion på avlopps- och vattenledningar är ett stort problem som kan orsaka haverier, stopp i 

vattenförsörjningen och en försämrad drickskvalitet. Med rätt kunskap om korrosionsmekanismer, 

materialval och korrosionsskyddsmetoder kan de flesta problem undvikas eller förebyggas. Swerea 

KIMAB (tidigare Korrosionsinstitutet) har tillsammans med 4S Ledningsnät och Svenskt vatten tagit 

fram kursen ”Korrosion på VA-ledningar – hur förebygga och avhjälpa”, riktad till utredare, projektörer, 

arbetsledare och planerare. 

 

• Korrosionslärans grunder 

• De vanligaste metallernas korrosionsegenskaper – kolstål, gjutjärn, rostfria stål, kopparmaterial, 

aluminium 

• Korrosionsegenskaperna hos plast och gummi 

• Korrosion i vatten 

• Korrosion i jord 

• Korrosionsskydd genom ytbeläggningar – uppbyggnad, skyddsegenskaper, kvalitetskontroll 

• Katodiskt korrosionsskydd 

• Jordförlagda metalliska vattenledningar 

• Laborationer: Korrosionsskadefall, katodiskt skydd 

 





Våren 2016 så håll utsikt 

på Svenskt vattens 

Kalendarium 
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Kommande kurstillfällen 



Certifierande Svetskurs 

EWF-581/EN 13067 
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Denna kurs omfattar stumsvetsning och elektrosvetsning av 

polyetenrör. I enlighet med: 

 

EWF581r1-14 EWF Guideline European Plastics Welder – Minimum 

requirements for the education, examination and certification  

 

SS-EN 13067:2012 Plastsvetsningspersonal - Kvalifikationsprovning 

av svetsare - Termoplastiska svetsade monteringar  

 

Nivå 3.4 Stumsvets PE ≤ 315 mm  

Nivå 3.5 Stumsvets PE > 315 mm  

Nivå 3.6 Elmuffsvets PE ≤ 225 mm  

Nivå 3.7 Elmuffsvets PE > 180 mm  

Nivå 3.8 Sadelsvets PE 



Två utbildningsvägar att få certifikat 

 

Antagningsnivå 2 

Förkrav: 

- Normal fysisk & mental 

förmåga 

- 2 års relevant erfarenhet av 

plastsvetsning 

 

Utbildning:  

Teori & praktik  

2 dagar + 1 dag examinering 
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Antagningsnivå 1 

Förkrav:  

-   Normal fysisk & mental 

förmåga 

 

 

 

Utbildning: 

Teori & praktik  

4 dagar + 1 dag examinering 

 



Kurstillfälle 

27-29 Januari  

Alt 25-29 Januari 
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