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VAD KOMMER FÖREDRAGET INNEHÅLLA

• Återblick från tidigare föredrag, vad har hänt

• Senaste årets materialstrulärenden hos Stockholm Vatten.

• Innovation av en möjlig framtida reparationsmetodik hos Stockholm 
Vatten

• Sammanfattning



ÅTERBLICK 2012, REPARATION AV SKARVLÄCKA

Första 4S konferens berättade jag 

om svårigheten att reparare en 

större PE-ledning där en skarvläcka 

uppstått. 

Det saknas bra metodiker, 

reparationen är omfattande och 

väldigt kostsam.

Så är det fortfarande



ÅTERBLICK FRÅN 2013, NYNÄSLEDNINGEN



ÅTERBLICK 2013 UPPSÄKRING AV VEGA

Materialval i denna dubblering är DN 700 

stålrör. 

Anslutning via T-rör mot 

befintlig DN 630 PE-ledning



ÅTERBLICK 2014, VAD ÄR DET VI SKALAR BORT 

En vattenläcka på Djurgården på en 

skarv av ett Profuse rör gav 

frågeställningar om skalning av PE-röret.

En utredning av SwereaKimab

visade att vi har ett PE ytskikt som 

har en förhöjd halt av stearater som 

måste skalas bort. Det är med andra 

ord ingen oxid. 



VAD HAR HÄNT UNDER 2014 – 2015 HOS 
STOCKHOLM VATTEN

• Stockholm Vatten har på en entreprenad haft problem med 
fabrikstillverkade större PE-rördelar inte hållit godtagbara toleranser.

• Stockholm Vatten har på flera entreprenader haft problem med PE -rör i 
större dimensioner som inte hållit godtagbara toleranser.

• Stockholm Vatten har fått till förrådet PEM-slang i olika dim. som är ovala, 
kopplingar tätar inte på röret

• Stockholm Vatten har haft problem med märkning av PE rör av RC kvalitet. 
Detta problem har gett upphov till nya frågeställningar angående RC-rör.

• Stockholm Vatten har på egna driftarbeten och på entreprenader haft 
problem med läckande flänsarna på stålrör, 

• Stockholm Vatten har tillverkat och testat en innovation från vår 
rörläggare Thomas Forsberg - Forsbergsbojan för att reparera en 
läckande elektrosvetsmuff.



PROBLEM MED FABRIKSRÖRDELAR I PE 

Entreprenaden för Strömvägen tryck-

stegringsstation. Projektet har blivit dyrt 

både för Stockholm Vatten och 

entreprenören.

Förseningen börjar närma sig ett år nu.

Rörböjarna som leverats till arbetsplatsen 

har fått underkännas pga. för stor ovalitet. 

Flera olika tillverkare har varit inblandande.

Rör och rördelar i PE har fått bytas ut mot 

stål för att projektet skulle komma vidare



KVALITETSPROBLEM AV STORA PE-RÖR 

Stockholm Vatten har på två olika 

entreprenader fått PE-rör som haft felaktig 

godstjocklek. Det var samma tillverkare 

inblandad vid bägge entreprenaderna

Även ovaliteten i rör och rördelar har varit 

ett problem.

För entreprenören har rörproblem 

inneburit att genomfört arbete i 

entreprenaden fått göras om. 

Entreprenören har även haft ett 

handhavande fel vid stumsvetsningen.



RC-RÖR, VAD FÅR VI FÖR PENGARNA?

Stockholm Vatten fick en leverans av RC rör 

För ett rörspräckningsarbete under 

september.

Det saknas fullständig märkning på rören, 

att det ska vara RC rör.

Denna leverantör använder sig av en 

nummerseriekod för att skapa 

spårbarhet för granulatet. 



SVAR FRÅN TILLVERKAREN

Hej Pär,

Rören är RC++ eller Hexen som vi kallar dem för det har vi sett i datorn där man kan gå 
tillbaka till råvaran. Det Mattias håller på att kolla är hur vi märkt dem. Förmodligen via 
materialkoden på rören som säger vilket material och från vilken råvarutillverkare. Vi 
återkommer asap om detta.

Vi måste märka rören enligt - PIPELIFE d L EN 12201 W PE100 SDR11 PN16-
C1,25/PN12,5-C1,6 SELt 250x22,7 ÅR VECKA "MATR.KOD” 

Ni beställde även 160-rör RC igår utav oss. vi har sagt till produktionen att märka rören 
”Hexen” . Hoppas det går igenom. Beträffande godstjockleken på rören så märks de alltid 
med ”e-min” ex 250x22,7 . Standarden för PE100 SDR11 säger att godstjockleken (e-min 
till e-max) får vara mellan 22,7-25,1 så era rör är nästintill perfekta. Pipelifes VD hade 
naturligtvis velat att de skulle ligga på exakt 22,7 så vi inte skickar med en massa 
gratismaterial J



NÄSTA LEVERANS AV DN 160 RÖR 

Även nästa leverans saknade märkning att  rören är av RC kvalitet.



PROBLEMSTÄLLNINGAR UR KUNDPERSPEKTIVET

• Leverantören är inte skyldiga att märka rören att det är RC enligt EN-
normen 12201.

• Leverantören har en skyldighet enligt 12201 att skapa en spårbarhet till 
råvaran som används, det kan göras med en egen kodnyckel som inte är 
offentlig.

• InstaCert revision gentemot Nordic Polymark rymmer inte idag RC-rör. I 
princip tillverkas dessa rör som ett standard PE-100 PN 16 rör enligt 
12201 men med ett annat granulat.

• Vi som kund kan i dagsläget inte göra någon som helst kontroll om vi fått 
ett vanlig PE 100 rör eller ett RC-rör, det finns idag inga testmetoder som 
kan ge ett svar inom rimlig kostnad och tidsgräns. 

• Kan vi som kund lita på att vi får ett rör som är bättre en ett vanligt PE 
100 rör PN 16 när vi väljer att köpa RC rör?



RC-RÖR VAD FÅR VI FÖR PENGARNA

• Ett rör som är mycket tåligare mot repor enligt tillverkaren

• Ett rör som är tåligare mot drag och tryckbelastningar enligt tillverkaren

• Ett rör som ska ge längre livslängd i tuffare miljö enligt tillverkaren

Men……

• Ett rör som inte ryms i EN 12201 normen – det gäller RC-nivån

• Ett rör som där variationer i tillverkningsprocessen inte säkerställs- det 
gäller för RC-nivån. Är ett bra tillverkat PE 100 rör kan bättre än ett sämre 
tillverkat RC-rör är en fråga som man kan ställa sig.

• Ett RC rör ryms inte i någon extern kvalitetskontroll utifrån rörtillverkarens 
certifiering.

• Ett rör som är princip omöjligt att kontrollera att man får de egenskaper 
som rörtillverkaren hänvisar till i marknadsföringen som kostar mer.  



FLÄNSPROBLEMATIKEN PÅ STÅLRÖR

Stockholm vatten har på flera olika 

arbetsplatser haft problem med läckage 

på stålrörsflänsar.



BILD PÅ PROBLEMET

Vid undersökning har det visat sig 

att tillverkaren bytt coating på sina 

rördelar. 

Den nya coatingen är mjukare och 

läggs på i 3-6 mm tjockt skikt

Bilden visar hur mycket mutter och 

bricka sjunkit in i coatingen



STÅLRÖR FLÄNSPROBLEMATIKEN

• Tillverkaren insåg vid ett gemensamt möte problemet med sin produkt 
och sitt ansvar

• Tillverkaren har kommit ut med anvisningar till berörda arbetsplatser, den 
mjuka coatingen skall tas bort vid bulthålen.

• Tillverkaren tar diskussion med respektive drabbad entreprenör om 
merkostnaden.

Denna tillverkare tog ansvar för problemet och tog fram 

en lösning. 



STOCKHOLM VATTEN INNOVATION

• En läckande elektrosvetsmuff på en befintlig 
PE-ledning innebär alltid att den kapas bort och 
ersätts med en skarvbit och två kopplingar.

• Finns risker med två öppna rörändar, att få in 
gropvatten

• Dyr reparation – måste använda två kopplingar

• Reparationen tar tid, abonnenter utan vatten en 
längre tid

• Röret har inte original storlek efter några års 
drift, man får räkna med en svällning på 2-3%. 
Få kopplingar kan hantera detta.



KRITERIER FÖR INNOVATIONEN

• Att reparera utan att ta bort elektrosvetsmuffen

• Att reparationen ger en dragsäker lösning.

• Att inte bygga ett hus runt elektrosvetsmuffen med stillastående vatten

• Att reparationen skall kunna ske med standardverktyg

• Att reparationen inte innebär att ledningen måste tappas ur

• Att reparationen ska kunna ske med läckande vatten

• Att reparationen inte ska ta mer än 3 h oavsett dimension. 



PRINCIPSKISS 
Runvalsad halv 

boja som 

skarvas på 

mitten av röret

Packningen komprimeras vid åtdrag av 

gängstänger



HUR FUNKADE INNOVATIONEN

Provmontage  av en prototyp i Sickla 

under vintern 2015

Innovatören Thomas Forsberg 

monterar de sista dragstängerna innan 

provtryckning sker.

Elektrosvetsmuffen är ej svetsad, hela 

konstruktionen hålls ihop av 

spännband under provtryckningen.



INNOVATIONEN FUNGERADE

”Forsbergsbojan” blev tät.

Svåraste tätningen var själva 

kontakterna på elektrosvetsmuffen.

Finns mycket kvar att utveckla.

• Rätt shorgrad på 

rundgummipackningen

• Packningens utformning, 

trekantspackning.

• Kraftigare konstruktion på 

Forsbergsbojan

• Verktyg för att hyvla 

anläggningsytan på 

elektrosvetsmuff och rör.

• Mm



SAMMANFATTNING

• Stockholm Vattens förtroende för stora PE-rörsystem har minskat 
ytterligare under det senaste året.

• Behov av effektiva reparationsmetoder för stora och även mindre PE-
ledningar kvarstår.

• Stockholm Vatten bjuder in till ett samarbete kring ”Forsbergs” bojan för 
att få en fungerande produkt på markanden.

• Stockholm Vatten vill se ett ökat sammarbete med PE-rördelstillverkarna 
under 2016 genom 4S, vi måste tillsammans hjälpa varandra i processer 
som leder till säkrare och mer användarvänliga produkter.



AVSLUTNING

När det finns en förtrolighet och öppenhet mellan 
aktörerna men ingen problematisering och prestige, 
då har vi en bra möjligt att tillsammans driva kreativa 
utvecklingsprocesser där det finns förutsättningar till 
bra resultat för alla inblandade.

Jag anser att vi har ett gemensamt ansvar att 
tillsammans skapa dessa förutsättningar.


